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Wesołych Świąt
Zdrowych, szczęśliwych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych.
Niech bliskość Rodziny i Przyjaciół napełni Was

poczuciem bezpieczeństwa
i wzajemnego szacunku,

niech daje Wam radość, nadzieję 
i napawa optymizmem.

Mimo trudnych czasów koronawirusa 
i wojny w Ukrainie

trzeba mieć nadzieję na lepsze jutro.
Wam, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom

życzymy tradycyjnie
smacznego jajka i wszelkiej pomyślności

                                      Zarząd Stowarzyszenia
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B. Jońca, M. Grześkowiak-Bocian /z kwiatami/, L. Karst, Mariusz Hercog, 
dalej przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia.
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Stowarzysznie... - B. Ostroróg, B. Kwasińska, M. Skąpski, R. Helak

B. Jońca, Z. Kudrewicz, 
4



R. Gonera, St. Błasiak, J. Mikołajczak, L. Karst, R. Sajnoga
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Źródła moich inspiracji.
Skąd się wziąłem taki, jaki jestem ?

Dedykuję to opracowanie: Żonie Krystynie, Dzieciom, Wnukom, 
Przyjaciołom i Znajomym.

Słowo wstępne

         Cała moja wiedza i umiejętności, które posiadłem związane były z szeroko ro-
zumianym procesem edukacji zorganizowanej, począwszy od szkoły podstawowej 
i liceum ogólnokształcącego, a kończąc na poziomie akademickim.  Świadomość po-
trzeby zdobywania wiedzy i umiejętności w różnych okresach edukacyjnych nie była 
jednakowa. Składały się na nią obszary wiedzy, które robiły na mnie duże wrażenie, 
co prowokowało mnie do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi,  a na-
stępnie pozwalało zbliżyć się do prawd naukowych, które nie zawsze były dla mnie 
oczywiste. Był to okres dojrzewania do określenia problematyki naukowej zgodnej 
z metodologią prowadzenia procesów badawczych. Skłoniło mnie to do zapamięty-
wania i notowania wiedzy,  która ciągle mnie intrygowała i zadziwiała. Czasami były 
to myśli, które potwierdzały moje refleksje lub były sprzeczne z moimi przekonaniami, 
a zawarte były w cytatach, aforyzmach, sentencjach, afirmacjach,  a także w słowach: 
intelekt, rozum, myśl, mądrość, głupota,  zaradność, wdzięczność czy bezradność. 
       Szanowny czytelniku w opracowaniu przedstawię wiele różnych cytatów w pew-
nym nieładzie  a intencja jest taka aby sprowokować Cię do dokonania własnej syste-
matyki, która pozwoli nie tylko się w tym odnaleźć, ale umożliwi ułożenie tak tekstu, 
który byłby Tobie nie tylko bliski, ale także pozwalający na tworzenie własnej wersji.
      Żona zadała mi pytanie – po co chcesz To zrobić, napisać?  (cały czas „coś‘’ mi 
mówiło „zrób to”). Wydawało się, że to łatwa odpowiedź. Wcale tak nie było, było 
trudno -odpowiedziałem żonie : „Może komuś się to spodoba, do czegoś się przyda, 
może ktoś o coś się wzbogaci, może się zmieni, np. na lepsze, może stanie się osobą 
bardziej refleksyjną, może zacznie pracować nad sobą”.
     Przytoczone poniżej treści nie będą dokumentowane opisami bibliograficznymi po-
nieważ nie zawsze było to możliwe ze względu na różne okoliczności zdobywania tej 
wiedzy, np. zapis fragmentu akapitu na wykładzie, zapamiętanie sekwencji w czasie 
seminarium, zapamiętanie treści wypowiedzi rozmówcy podczas „luźnej” rozmowy, 
podczas dyskusji, dyskursu lub dysputy.
      Zakres wiedzy zawarty w opracowaniu dotyczy problemów filozoficznych, myśli 
humanistycznej, relacji interpersonalnych, wychowania, dydaktyki, 
aktywności intelektualnej i ruchowej, religii a może i wiary.
     Wartością zebranego materiału, w moim odczuciu jest to, że niespodziewanie czę-
sto do niego sięgam, a dzielenie się niektórymi fragmentami z innymi osobami, np. 
w czasie spotkań towarzyskich, wywołuje niekiedy zdumienie, 
a niekiedy pełną identyfikację z treścią zawartą w określonym fragmencie tekstu.  
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Myśli, aforyzmy, sentencje różnych autorów

1. „Nie można żyć przyjemnie, jeżeli nie żyje się mądrze”. 
                                                                                                                                    (Epikur)

2. „Nasz świat jest zaludnionymi śpiącymi, którzy pomarli i śnią, że żyją. To dlatego na 
świecie coraz więcej ludzi, zaludniają go bowiem śpiący zmarli, przybywa ich, a ludzi 
prawdziwych, tych którzy żyją po raz pierwszy, wciąż jest niewielu. W całym owym 
pomieszaniu nikt  z nas nie wie i wiedzieć nie może, czy jest tym, który tylko śni życie, 
czy żyje naprawdę. 
                                                                 (Olga Tokarczuk – „ Dom dzienny, dom nocny”)

3. „Człowiek osiągnął wiele w dziedzinie budowy i opanowania maszyn. Duchowej  
zarazy zatruwającej nasze stulecia (XIX, XX i XXI wiek) nie da się wyplenić, jeśli nie 
opanujemy biologicznej energii człowieka”.
                                                                                                                              (Reich 1968)

4. „Droga badań naukowych i rozwiązania podstawowych problemów życia jest dłu-
ga i ciernista, będąca całkowitym przeciwieństwem politykierskiej ignorancji i imper-
tynencji. Mamy podstawy, aby wierzyć, że nauce uda się w końcu tak samo kierować 
energią biologiczną jak dzisiaj elektryczną. Dopiero wówczas uda nam się wyplenić 
duchową zarazę”.                                                                                                                                                      

(Reich 1968)

5. „Człowiek w drodze to osobliwy obiekt poznania.
Co to jest sport? 
Cel – zmiany siebie  
Cel – sens zmian
Przyczyny zmian człowieka 

Postulujemy cel zmian
Projektujemy metody zmian
Uzasadnienie sensu zmian”

                                                                      (Notatka z wykładu prof. Andrzeja Pawłuckiego)

6. „Sportowiec to przede wszystkim umysł”.
                                                                                                                    (Bryce Courtenay)

7. „Traktuj człowieka według tego jak wygląda a uczynisz go gorszym. Ale traktując go 
według tego, kim mógłby być naprawdę takim go uczynisz”.

                                                                                                       (John Wolfgang Goethe)

8. „Człowiek kreatywny bez ocen i krytyki”. 
                                                                                                 (Gdzieś zasłyszane…)

9. „Nie jestem sobą. Jestem tym, który idzie obok, ja go nie widzę.
Tym, kogo chciałbym odwiedzić czasem, lecz niekiedy zapominam o nim,
Tym, co wybacza, pełen słodyczy, kiedy nienawidzę,
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Tym, co milczy kiedy mówię,
Tym, co przechadza się, kiedy pozostaje w domu,
Tym, co przeżyje, kiedy umrę”.

                                                                                          (Juan Ramon Jimenez)

10. „Wyższa jakość siebie. Człowiek pojednany więzami przyjaźni staje się czysty”.
                                                                                      (Gdzieś zasłyszane…)                                                            

11. „Idea dobra”: 
- utopia bytu nieosobowego,                                                                                                        
- osoba człowieka jako osoby ludzkiej,                                                                                      
- indywidualne samosterowanie się człowieka dla samego siebie,                                      
- utopia królestwa kultury.

                                                                      (Z wykładu prof. A. Pawłuckiego)

12. „Kultura, to myśl, dzięki której czyn staje się możliwy, a przedmiot czynu – dla siebie 
zrozumiały”. 

                                                                                (Z wykładu prof. A. Pawłuckiego)

13. Nauki o sportowcu jako nauki przyrodnicze wyjaśniają przyczyny zmiany natural-
nej z uwzględnieniem zmiany kulturowej, społecznej, godności.

                                                                              (Z wykładu prof. A. Pawłuckiego)

14. „Mentalizacja – proces uświadomienia sobie czynności wykonywanych przedtem 
nawykowo bez udziału świadomości lub procesów, które poprzednio przebiegały au-
tomatycznie”. 
(Mentalizacja to nie to samo co mentalność - dopisek autora)
                                       (Słownik Wyrazów Obcych, PWN, 1997, wyd. nowe str. 708)

15. „Dedukcja - uzasadnienie jakiegoś zdania przez wskazanie takiego zdania prawdzi-
wego, z którego ono logicznie wynika.

16. Dedukować – wyprowadzać sądy szczegółowe z sądów ogólnych przechodzić od 
ogółu do szczegółu.

17. Indukcja – nauki empiryczne, metoda badawcza prowadzi do uogólnień na pod-
stawie eksperymentów i obserwacji faktów oraz formułowania i weryfikacji hipotez.

18. Proces rozumienia polega na ustalaniu nowych znaczeń lub odszukiwaniu już ist-
niejących.

19. Nauki przyrodnicze wyjaśniają.
20. Nauki humanistyczne rozwiązują.
21. Epistemologia – nauka o wiedzy.
22. Aksjologia – nauka o wartościach.
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23. Gnoseologia – nauka o poznawaniu granic poznania, osiągnięcia.
24. Ontologia – teoria bytu, charakter, struktura rzeczywistości.
25. Nauki o sportowcu jako nauki społeczne i humanistyczne zachowanie względnej 
autonomii. 
26. Afiliacja – dołączyć kogoś do organizacji, stowarzyszenia , afiliacje – powiązania, 
związki przez pośrednie ogniwo. 
27. Syntonia – zdolność rozumienia uczuć, pragnień i relacji z innymi oraz nawiązywa-
nie kontaktów.
28. Facylitacja – nie wyuczone chwilowo trwające zwiększenie siły reakcji wskutek 
wystąpienia innego bodźca lub reakcji – pobudzenie, wzajemny wpływ członków 
grupy, powodujący wzrost zachowań określonego rodzaju, wzrost napięcia, pobudze-
nie uczucia wrogości, osłabienie kontroli.
29. Heurystyka – umiejętność wykrywania nowych faktów i związków miedzy fak-
tami dzięki którym dochodzi do poznawania nowych prawd, zwłaszcza stawiania hi-
potez.

30. Jeżeli słucham – zapominam,
      Jeżeli widzę – zapamiętuję,
      Jeżeli robię – rozumiem.”

                                                                              (Z notatek seminaryjnych autora)

31. „Cele psychologii:
-opisywanie tego co się dzieje naprawdę np. w grze zespołowej,                                               
- wyjaśnianie tego co się dzieje np. w grze,                                                                                       
- przewidywanie tego co się zdarzy np. w grze, 
- sterowanie tym co się dzieje np. w  grze,                                                                                                                                            
- podnoszenie jakości życia przez zmienianie tego co się dzieje, np. w grze.”
                                                                  (Z własnego wykładu na podstawie Zimbardo)

32. „Kultura, to myśl, dzięki której czyn staje się możliwy, przedmiot czynu – dla siebie 
zrozumiały. Tak, to celowy powrót do definicji kultury (patrz punkt 12) aby się zasta-
nowić, czy może oprócz udziału w różnym wymiarze kultury jesteśmy również jej 
twórcami – w jakim zakresie?”                                        

(Z wykładu prof. A. Pawłuckiego)
                                                                                          
33. „Idea dobra”: 
- utopia bytu nieosobowego
- osoba człowieka jako osoby ludzkiej
- indywidualne samosterowanie się człowieka dla samego siebie 
- utopia królestwa kultury 
- wyższa jakość siebie. 
                                                                                           (Z wykładu prof. A. Pawłuckiego)                                                                                          

34. Zabawa to przejaw królestwa wolności, w którym zanika niewola pracy, jest zwy-
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cięstwem nad rzeczywistością świata, jedyną drogą do zachowania własnej odręb-
ności. 

                                                                                                        (Gionini Totti)

35. „Ocena zabawy :                                                                                                                            
- potrafisz się bawić, bądź nie?                                                                                                                        
- dlaczego się nie bawisz?                                                                                                                                
- jakie warunki musi spełniać zabawa abyś ją zaakceptował?                                                                   
- co byś w zabawie zmienił?

Kierunek zabawy:                                                                                                                                          
- heroiczny,                                                                                                                                          
- egzystencjalny,                                                                                                                                     

- personalistyczny,                                                                                                                                 
- naukowy.

 

36.  Wartości autoteliczne:                                                                                                               
- życie,                                                                                                                                              
- miłość,                                                                                                                                             
- godność,                                                                                                                                            

- wolność,                                                                                                                                            
- piękno,                                                                                                                                             

37. Wartości instrumentalne -  to środki prowadzące do celu”.
                                                                       (Z notatek własnych autora)

38. „Dlaczego grasz?                                                                                                                                                  
Bo chcę grać, gram po to, aby grać, aby wypełnić grą daną część mego życia, aby za-
czerpnąć specjalną satysfakcję i przyjemność kreowaną jedynie przez czynne uczest-
nictwo w grze, wykluczoną natomiast poza grą.
Nie ma szans na przeżycie tych emocji nikt, kto nie wybiegnie z piłką na boisko, kto 
nie poczuje smaku współpracy z partnerami, kto nie zmęczył się własnymi, najlepiej 
udanymi akcjami, kto nie zmusi  przeciwnika do wysiłku naszym oporem i naszym 
przemyślnym atakiem po punktową zdobycz, kto wreszcie nie poczuje wolności ob-
cowania z niewiadomym wynikiem i ryzykiem, niepewności finału, dopóki piłka w 
grze”.

                                                                                         (Józef Lipiec , 2007, konferencja)

39. „Wartości autoteliczne ćwiczeń, zabaw i gier z piłką:  własny projekt rozważania 
naukowego  - „ Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości 
osobowościowych ucznia. Metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką”. Pod redakcją Ta-
deusza Rzepy. 2005r.

- hedonizm,
- poczucie własnej wartości,
- umiejętności decyzyjne,

- wartości empatyczne, 
- wartości asertywne, 
- wartości biologiczne” 
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40. „Działanie”: 
- świadome,                                                                                                                                           
- celowe,                                                                                                                                             
- dowolne,                                                                                                                                            
- skuteczne,                                                                                                                                          
- nieskuteczne i przeciw -skuteczne, 

- sprawność                                                                                                                                           
- skuteczność zbliżona do celu,                                                                                                                      
- nieskuteczność                                                                                                                                   
- działanie - zbliżanie się do celu równe 
zeru

Wskaźnik niezawodności- jest to iloraz sumy działań skutecznych do wszystkich dzia-
łań. Skuteczny – od 0 do wartości 1. Skuteczny – osiągnięty efekt zgodny z zamiarem, 
nieskuteczny – osiągnięty efekt nie zgodny z zamiarem, przeciw-skuteczny – osią-
gnięty efekt jest negacją zamierzenia.                                         
                                                                                  (Z wykładu prof. Zbigniewa Naglaka)

41. „Ponieważ ruch ze swej natury ma charakter systematyczny i zamierzony, ugrunto-
wuje się w chwili bieżącej i skłania do nawiązania świadomego kontaktu z myślami 
oraz ze wszystkim co widzisz, słyszysz, czujesz.

42. Aktywność fizyczna może się stać kotwicą uważności pośród codziennych zajęć, 
a przy tym jedną z najlepszych dróg do utraty wagi ciała. 

43. Aktywność ruchowa – zachowanie się i postępowanie człowieka, w którym skła-
dowa motoryczna jest dominująca i odnosi się do konkretnego rodzaju zachowania 
ruchowego np. w grze zespołowej.

44. Aktywność fizyczna – dowolna forma ruchu spowodowana mięśniami szkiele-
towymi, która wpływa na wzrost przemiany podstawowej ponad wydatek energii 
spoczynkowej.                                                                                     (notatki z wykładów)

45. Wychowawca – typ:
- manipulator – przepisy, opory, naśladowanie wzorce,
- obserwator – „stoi obok”, jakie potrzeby,
- animator – zdolny do samostanowienia kim chcesz być, dialog, wspomaganie.

46. Mobber: 
- przejawia potrzebę władzy i dominacji,
- zazdrość o umiejętności pracowników,
- rywalizacja z potencjalnymi następcami,
- ukrywanie niewystarczających umiejętności i kompetencji zawodowych,
- znęcanie się nad swoją ofiarą i „udowodnianie”, że to ona nie zna się na swojej pracy.

Bywa odwrotnie , mobber uważa, że:
- posiada wybitne umiejętności i zdolności,
- podkreśla własne sukcesy i swoją pracowitość,
- oczekuje od wszystkich nieustającego podziwu i bezwzględnego posłuszeństwa,
- sam nie przyjmuje żadnej krytyki własnej osoby,
- bez skrupułów odkrywa i wykorzystuje cudze słabości,
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- żąda od podwładnych wykonywania zbyt trudnych zadań, 
- niepowodzenia pracowników utwierdzają go w przekonaniu, że jest osobą, 
na właściwym stanowisku.

47. Optymista szuka możliwości w trudnościach, pesymista szuka trudności 
w możliwościach.
48. Leniwych nie zmienisz w pracowitych.
49. Jeżeli zło staje się bezczelne, DOBRO musi być stanowcze.

50. Miłość i szacunek jest ważniejsze od dumy i honoru”. 
                                                                             (Z notatek własnych autora)

51. „Najpierw próbuj zrozumieć, a później staraj się być zrozumiały”.  
                                                                                            (św. Frańciszek)

52. „Ci, co młodzi chcą być na starość, muszą być starzy za młodu”. 
                                                                                        (John Ray, 1670)

53. „W dziedzinie motywacji, zachowanie się jest określone raczej przez kilka lub przez 
wszystkie podstawowe potrzeby jednocześnie, a nie wyłącznie przez jedną z nich. 
Ta ostatnia sytuacja byłaby bardziej wyjątkowa niż ta pierwsza”.  

                                                                                                               (Maslow)

54. „Właściwości osobowościowe indywidualne i zespołowe decydujące o wyniku 
współzawodnictwa:    
- nonszalancja, czyli bezceremonialny, niedbały sposób zachowania się,  lekceważą-
cy stosunek do otoczenia, nawet arogancki np. przed meczem,                                    
- ignorancja, czyli nieznajomość czegoś, brak wiedzy, nieuctwo np. brak wiedzy 
  o rywalu,             
- arogancja, czyli zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych, zu-
chwalstwo, buta, bezczelność, impertynencja, np. ujawnia się po wygranym wysoko 
pierwszym secie w siatkówce a nonszalancja i ignorancja zaczyna decydować o tym 
co dzieje się na parkiecie, przechodząc niestety,                                                                                            
- w agresję - zachowanie zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu 
na osobach lub rzeczach, wroga, napastliwa postawa wobec kogoś, np. zachowanie 
lub zachowania po przegranym meczu”. 

                 (Efekt obserwacji i spostrzeżeń autora podczas meczów i treningów)

55. „Nieszczęście systemów edukacyjnych polega na tym, że są one sposobem ura-
biania młodego pokolenia za pomocą idei przyjętych przez starsze pokolenie”.

 (Hunfford za Kozieleckim 1987)

56. „Głównym celem kształcenia jest pomoc nauczycielom w odkrywaniu własnej 
indywidualności. Bycie dobrym nauczycielem wiąże się z umiejętnością „używania” 
siebie jako instrumentu działania. Wiedza specjalistyczna jest pierwszym i podstawo-
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wym warunkiem nauczycielskich kompetencji. Wiedza pedagogiczno-metodyczna 
stanowi komplementarny składnik wykształcenia nauczyciela. Program kształcenia 
nie ma wyposażać nauczyciela w strukturę naukowo opracowanych metod, lecz tyl-
ko pomóc nauczycielowi w opracowaniu najbardziej odpowiadających jego własnej 
konstrukcji psychofizycznej. Wykształcenie metodyczne nauczyciela to poznanie me-
tod DOBRYCH raczej dla nauczyciela niż dla ucznia. Edukacja nauczycielska nie może 
unifikować treści, metod, środków, form kształcenia, z zasady powinna je RÓŻNICO-
WAĆ. Wiedza staje się zbędnym balastem, jeśli zostaje podana jako materiał tylko do 
zapamiętania. Wiedza, aby być skutecznie zapamiętana, musi być zdobyta własnym 
wysiłkiem poznawczym poprzez próbę rozwiązania autentycznych problemów, musi 
być przeżyta, prześwietlona strumieniem emocji. Nauczyciel powinien wpoić uczniom 
zamiłowanie do nauki, szef nauczyć jak się cieszyć pracą.
Gdzie szukać rozwiązań pozwalających na doskonalenie i przystosowanie  procesu 
edukacji do wymogów stawianych przez życie? Co takie rozwiązania muszą zapew-
niać?  Które z nich są możliwe do szybkiego i niskonakładowego wprowadzenia 
w szkolnictwie? Jak w prosty i atrakcyjny, a przede wszystkim społecznie użyteczny 
sposób modyfikować zachowania ludzi?” 

                                                                                          (Henryka Kwiatkowska 1988)

57. „Pomóż mi zrobić to samemu”.                                                        (Maria Montessori)

58. „Nauka stała się uczonym trupem myśli, nad którym zasiedli wytrawni gracze. 
Gdyby wydać encyklopedię ignorancji uznanych autorytetów w dziejach nauki, skła-
dałoby się na nią wiele brzuchatych tomów. Nic już nie zainteresuje uczonych. 
Są to woły, które spokojnie żują pokarm na zagrodzonej łące”.                        

( prof. Wojciech Sedlak)

59. „Przez całe dorosłe życie byłem świadkiem, jak wszystko co lubiłem i czego chcia-
łem, przegrywało i jest już przegrane, a wszystko czemu byłem przeciw wygrywało 
i już wygrało . Teraz jestem  stary. Starość przynosi zobojętnienie, chyba to jest jej 
jedyną zaletą”.          

(Sławormir Mrożek)

60. „Każdy z nas jest lub był kimś, ale czy zawsze byliśmy sobą?”
               (Myśl autora)

61. „Myśląc o kraju dosłownie chce mi się płakać. Nie z powodu doraźnych cierpień, 
tylko zmarnowanych możliwości ludzkich. Gigantyczny Janko Muzykant. Gdyby ci 
ludzie mieli możliwość normalnego życia Polska byłaby krajem jak się patrzy. 

(Wojciech Skamlowski) 

62./63, „Katolicyzmu serdecznie nie lubię, przede wszystkim za to dobro, dobruchno, 
za tę słodyczkę cnoty, za tego Jezuska wylizanego, czyli za kolosalne fałszerstwo. O ile 
wiem, żadna inna religia nie przemilczała tak głupio połowy rzeczywistości, czyli pana 
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Boga zła. Żadna tak nie udaje, że tu pachnie, podczas kiedy śmierdzi”.                       
„Dla Polaków można zrobić wiele, z Polakami nic. Mają oni (my) zdumiewające zdol-
ności marnowania szans, okazji, możliwości i swoich ludzi”.       

(Sł. Mrożek)

64. „Unikaj wyuczonej bezradności. Jak uczyć zaradności i decyzyjności – pytaj dziecko 
– a jak ty byś to zrobił?

65. O co chodzi w życiu – o pieniądze, skąd  je wziąć, odebrać innym. 
Czy naprawdę?

66. Co ja mam a inni nie mają, co inni mają a ja nie mam? Czy to sprawiedliwe?

67. Życie to czekanie, a może oczekiwanie ?

68. UNIKAJ ODCZUWANIA SMUTKU!”                                                          (Zasłyszane)

69. „Myślę, że na miejscu będzie wprowadzenie Państwa w świat hermeneutyki 
pedagogicznej , „…która stała się medium. Medium, które rozszyfrowuje przestrzeń 
pełną obcowań dziecka z nauczycielem, przestrzeń pełną znaków, sensów i znaczeń.  
„Mową” jest wypowiedź ustna lub pisemna dziecka, mową jest zabawa i gra na lekcji 
tekst podręcznika mapa, obraz filmowy, przeźrocza. Mową jest sytuacja etyczna mię-
dzy dzieckiem a nauczycielem.”
„Czy nauczyciel wychowania fizycznego, który interesuje się określoną cechą ciała 
ucznia (motoryką tego ciała), zastanawia się jednocześnie, jakie przeżycia duchowe 
są udziałem tego dziecka, które np. nie uczestniczy w ćwiczeniach, gdyż jego ciało nie 
spełnia norm i wskaźników określonej sprawności fizycznej? A  co przeżywa dziecko, 
które nagle zobaczy jak bardzo (na minus) różni się od pozostałych uczniów? Czy te 
przeżycia można zobiektyzować ? Uczynić przedmiotem badań empirycznych? Mie-
rzyć ? Czy istnieją: skala pomiarowa i jednostki miary spełniające znane warunki teorii 
mierzalnictwa  dla pomiaru radości, satysfakcji i szczęścia dzieci, które uczestniczą w 
biegach, skokach lub w różnorodnych grach sportowych?  A czy radość, satysfakcja, 
szczęście nie wzbogacają duchowo uczniów?  Zatem czy są istotne w rozwoju i wzra-
staniu dziecka?  Czy dziecko jest całością tylko cielesno-psychiczną”.

                                                                               (Mieczysław Sawicki, 1996) 

70. „Okres senioralny jest okresem na różnego rodzaju refleksje – taka refleksja -  
każdy z nas był w życiu „kimś”, ale czy zawsze byliśmy sobą”.                  (Myśl autora)

Konkluzja
Aktywność ruchowa  może mieć wpływ nie tylko na zdrowie i sprawność fizyczną 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych ale i na ich stan psychiczny. 
Podstawową wartością ćwiczeń, zabaw i gier z piłką jest hedonizm – odczuwanie 
przez dziecko czystej przyjemności. Zabawy takie można wykorzystać do kształto-
wania indywidualnego rozwoju każdej jednostki – rozwijania empatii, asertywności, 
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zwiększania poczucia własnej wartości, rozbudzania umiejętności decyzyjnych, 
a także zmniejszanie stresu.

Podziękowania 
Podziękowania za to, że taki jestem składam: Rodzicom, którzy jako pierwsi uczyli 
mnie odróżniać dobro od zła, Rodzeństwu za udział w „wybrykach” , które stawały się 
przyczynkiem do nagradzania lub karania,  Żonie która ujęła mnie przede wszystkim 
umiejętnością słuchania,  a także Dzieciom, które świadomie bądź nie uczestniczyły 
w moich rodzinnych doświadczeniach pedagogicznych np. w uczeniu umiejętności 
decyzyjnych,  samodzielności i odpowiedzialności.
Szczególne podziękowania składam tym osobom, które wniosły do „mojego świata” 
szczególne wartości. Należą do nich: 
prof. Zbigniew Naglak, prof. Bogdan Czabański, prof. Zofia Żukowska, 
prof. Andrzej Pawłucki, prof. Donald Fredericksen oraz trenerom Leonowi Szyszło 
i Markowi Gierasimowiczowi.

Tadeusz Rzepa

O autorze
Tadeusz Rzepa, dr nauk o kulturze fizycznej, do momentu przejścia na emeryturę był 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalistą w zakresie metodyki 
zespołowych gier sportowych. Jest autorem ponad stu publikacji. Wiele jego artyku-
łów dotyczy wartości ćwiczeń, zabaw i gier z piłką w rozwoju indywidualnym ucznia 
i funkcji tych form aktywności ruchowej w szkolnym wychowaniu fizycznym. Zainte-
resowania badawcze obejmowały również kreacyjne i rekreacyjne wartości ćwiczeń, 
zabaw i gier z piłką. W latach 1973-1984 był nauczycielem wychowania fizycznego 
w Lotniczych Zakładach Naukowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów, 
Nauczycieli i Sympatyków LZN.                                                                                                                              
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MORSOWALI, BY POMÓC LENCE 
WYGRAĆ WYŚCIG O ŻYCIE

• 17 255,05 zł • 100 koron czeskich    • 5 euro
Taką kwotę udało się zebrać podczas Charytatywnego Morsowania dla Lenki 
Wojnar zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kilometry Pomocy. 
Choć nie od dziś wiemy, że życie jest drogie, w wypadku czteroletniej dziew-
czynki zostało ono wycenione na kwotę, której ciężar jest nie do udźwignięcia 
przez rodziców i najbliższych dziewczynki. Koszty operacji Lenki są ogromne, 
a czas gra na niekorzyść. Potrzeba wielu hojnych serc, aby zebrać ponad 3 mln 
złotych i dać Lence szanse pokonać nowowotwór.

KILOMETRY POMOCY ZIMĄ
Mimo płatającej figle pogody, szalejącego od kilku dni wiatru i padającego 
deszczu, w niedzielę 20.02.2022 o godzinie 9.00 wystartował event „Morso-
wanie i Pomaganie Charytatywne dla Lenki Wojnar” nad Jeziorem Pawłowic-
kim we Wrocławiu. Jednym wiatr przeszkadza, a innym dodaje mocy w żagle 
i tak było w tym przypadku. Mimo że przez większą część poranka aura nie 
pomagała, udało się rozprawić i z tymi chmurami.
Tego dnia dla morsów przygotowano liczne atrakcje: bania z gorącą wodą, 
sauna, profesjonalne rozgrzewki o każdej pełnej godzinie, opiekę medyczną, 
wsparcie dla debiutantów, ognisko wraz z  oprawą muzyczną, fantastyczne 

STOWARZYSZENIE KILOMETRY POMOCY
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relacje fotograficzne zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem fotografów oraz 
relacje lokalnej telewizji. Bogate menu w strefie gastronomicznej rozgrzało at-
mosferę i przyciągnęły w ten pochmurny dzień tłum Morsów, którzy pokolo-
rowali pochmurny krajobraz swoimi karnawałowymi kostiumami. Po 13.00 na 
niebie pojawiło się słońce wraz z nadzieją na szczęśliwy finał zbiórki dla Lenki.

LENKA WOJNAR – DZIEWCZYNKA, 
KTÓREJ ŻYCIE MOŻE URATOWAĆ OPERACJĄ W OHIO.

4 lata, brak możliwości leczenia w Europie i guz z towarzyszącą mu torbielą, 
które sprawiają, że każdy dzień wypełnia strach o jutro. Do końca zbiórki pozo-
stał niespełna miesiąc. 
Nadzieją dla dziewczynki jest operacja w Nationwide Childrens Hospital w 
Ohio, w której lekarze podejmą się wycięcia guza wraz z torbielą, a w przypad-
ku komplikacji podejmą leczenie celowane. 
Leczenie musi rozpocząć się najpóźniej w kwietniu, a do końca zbiórki brakuje 
ponad 2 400 000,00 zł z kwoty 3,5 mln zł. 
Aby to się udało potrzebne jest wsparcie finansowe ludzi dobrej woli, którzy 
pomogą w krótkim czasie wygrać ten wyścig. 
Stawką jest życie dziecka, a życie dziecka jest przecież BEZCENNE…

Dobro powraca. POMÓŻMY.
Link do siepomaga

https://www.siepomaga.pl/lenka-wojnar#wplaty
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SPACER PO DAWNYM PSIM POLU część 2
    Pierwsza część naszego spaceru po dawnym Psim Polu zakończyła się przed gospo-
dą „Pod Niebieskim Jeleniem”. Przypomnijmy sobie to miejsce na fotografii wykona-
nej około roku 1905:

https://polska-org.pl/902604,foto.html?idEntity=585923
    W ostatnim zdaniu poprzedniego rozdziału wspomniałem o pewnym lokalu ga-
stronomicznym o nazwie „Gasthof Weisser Adler” („Zajazd Pod Białym Orłem”), kiedy 
jednak przypadkowy gość zastałby lokal zamknięty, wystarczy obrócić się na pięcie, 
aby zobaczyć przed sobą pocieszający widok zamieszczony na kolorowanym obrazku 
poniżej: oto zaprasza kolejny  przybytek, tym razem zwany „Zum goldenen Sohne”, 
czyli „Pod Złotym Słońcem”.  

https://polska-org.pl/8426259,foto.html?idEntity=523828
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Obecnie kamienica (nadal z lokalem gastronomicznym na parterze) nosi numer 307, 
ale zanim się nią bliżej zajmiemy, zwróćmy uwagę na piętrowy budynek o numerze 
305 z charakterystycznym spadzistym dachem. Sądząc po białym tle na ścianie 
z umieszczonym na niej napisem, mieścił się tam zakład usługowy lub sklep. Fotogra-
fia datowana jest na lata 1905 – 1911. Kolejne zdjęcie tej samej części ryneczku wyko-
nano w roku 1913 i… można w tym miejscu zacytować tytuł artykułu M. Dąbrowskiej 
„Tu zaszła zmiana”. Miejsce skromnego budyneczku zajęła dwupiętrowa kamienica 
z wysokim poddaszem. 

https://polska-org.pl/4736428,foto.html?idEntity=523828 
   Powyższe zdjęcie datowane jest na rok 1913, co oznacza, że przemiany urbanizacyjne 
na Psim Polu zachodziły stosunkowo szybko. Okazała kamienica na parterze mieściła 
lokale usługowe i sklepy. Przemiany nie dotyczyły wyłącznie budownictwa. Na po-
wyższym zdjęciu widzimy zawieszoną obok wejścia do „Zajazdu pod Złotym Orłem” 
latarnię naftową, a tymczasem kolejne z roku 1919 prezentuje zamocowane na ścianie 
uchwyty do podtrzymywania przewodów elektrycznych.  Dopływ prądu do peryferii 
Wrocławia zapewniała firma Elektrizitätzwerk Schlesien AG, która wygrała przetarg 
na te usługi. Przemiany te wpisują się w  ogólnowrocławski rozwój aglomeracji przy-
padający na lata 20 – te ubiegłego wieku, kiedy nastąpią zmiany w funkcjonowaniu 
miasta oraz sąsiadujących z nim miejscowości w różnych dziedzinach, a więc również 
elektryfikacji. W tym miejscu przypominam, że Psie Pole w chwili robienia opisywanej 
fotografii było jeszcze samodzielnym bytem, bowiem dzielnicą Wrocławia stało się 
w roku 1928.
    Pierwsze próby z elektrycznym oświetleniem ulic Wrocławia przeprowadzono już 
w roku 1882 z zastosowaniem starej maszyny parowej o mocy około 10 koni me-
chanicznych jako źródła energii dla 35 żarówek zawieszonych na dzisiejszym Placu 
Powstańców Warszawy (wtedy był to Plac Lessinga). Można by rzec, że Wrocławia-
nie szli łeb w łeb z Nowojorczykami, bo pierwsza elektrownia na świecie zapewniała 
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oświetlenie ulic Nowego Jorku i powstała zaledwie kilka miesięcy wcześniej - 
w 1881 roku. Elektryfikacja Wrocławia postępowała szybko. Pierwsza elektrownia 
o mocy 487,5 kW powstała u zbiegu ulicy Menniczej i Wierzbowej w 1891 roku. 
Do końca XIX wieku o zasilanie miejskich lamp dbało 14 elektrowni, przeważnie przy-
fabrycznych. 

https://polska-org.pl/537939,Wroclaw,Most_Lessinga_dawny.html
Na miejscu widocznego Mostu Lessinga stoi od 1959 roku Most Pokoju
Wróćmy jednak do gospody i domu gościnnego „Pod Złotym Słońcem”, której per-
sonel uwidoczniono na opisywanym uprzednio zdjęciu. Podobnie, jak jej odpowied-
niczka „Pod Niebieskim Jeleniem”, znajdowała się w centrum Psiego Pola, ale czy to 
oznaczało, że  obsługiwano tam miejscową elitę? Nazwa „gospoda” to raczej zachęta 
dla ludzi mniej majętnych. Zbudowana w 1905 roku zapewne od razu z przeznacze-
niem gastronomiczno-hotelarskim kamienica na frontonie ma rzeczywiście do dzisiaj 
zachowany wizerunek słońca. Być może tam oferowano gościom wyrób miejscowe-
go „przemysłu” gorzelnianego, mianowicie 30 procentowy „Feiner Likőr”? Zwróćmy 
też uwagę na sfotografowany przed gospodą personel reprezentujący miejscową lud-
ność, której ocena wśród przyjezdnych była raczej pochlebna: „Zewnętrzny wygląd 
pracujących mieszkańców miasta świadczy o ich niejakim dobrobycie, a ich chód, ży-
wość w ruchach, bystre spojrzenie zdradzają pilność, zaradność i uzdolnienia. 
No, ale są Ślązacy jednym z najzdolniejszych ludów niemieckich i bardzo mocno zy-
skują (nawet tutejsze chłopstwo), kiedy ich porównać z Prusakami, Brandenburczyka-
mi, czy Pomorzanami. W mowie i usposobieniu Ślązakom blisko jest do mieszkańców 
Nadrenii i innych winnych krain, podczas, gdy wspomnianym tu sąsiadom bliżej do 
Westfalczyków i Holendrów. Lżejsza duchowa natura Ślązaka pociąga za sobą okre-
20



ślone naturalne skutki. Towarzyskość niższych klas jest żywa, wesoła, nawet hała-
śliwa: ludzie tu oddają się tańcom, muzyce, śpiewaniu pieśni ludowych – co jest nie 
do pomyślenia w rdzennie brandenburskich okolicach, gdzie po domach i karczmach 
śpiewa się pieśni weselne, a wszelkie inne nazywa wszetecznymi. Nawet wśród pro-
stych Ślązaków spotkać się można ze swoistą galanterią  - rzecz niebywała u wymie-
nionych tu ich pobratymców, którzy żenią się tylko dlatego, żeby się ożenić, których 
oblubienice wybuchają płaczem podczas zakładania obrączek, gdyż przyciężkawa 
teologia i leniwy temperament każą im ten związek widzieć w czarnych barwach: 

https://polska-org.pl/649895,foto.html?idEntity=564843
Najbardziej prawdopodobnym miejscem, w którym napitki serwowane w knajpach 
wytwarzano, to Oelser Strasse 2 lub 4 (może były dwa budynki, w jednym prowadzo-
no produkcję, a w drugim sprzedaż), czyli  obecna Krzywoustego 317, krótko mówiąc: 
dzisiejsza cukiernia Gondek.
   Proponuję jeszcze raz rzucić okiem wgłąb ryneczku Psiego Pola. Poniższa fotografia 
pokazuje centrum Hunsfeld w II połowie lat 20-tych XX wieku. Widok prezentuje jesz-
cze jedno oblicze przemian zachodzących na Psim Polu w tamtym czasie. 
Widoczny na pierwszy planie wóz konny jeszcze ponad pół wieku będzie nieodłącz-
nym elementem małomiasteczkowego krajobrazu. I krajobrazu w ogóle.  
Podróże takim pojazdem nie należały do najszybszych. „Zgodnie z regulaminem pru-
skiej służby pocztowej z 1800 roku dyliżans pocztowy powinien pokonywać jedną 
milę na bitej drodze w ciągu godziny, na dobrej drodze wiejskiej w ciągu półtorej 
godziny, a w terenie piaszczystym lub po rozmiękłym gruncie w ciągu półtorej 
do dwóch godzin. 
Po uwzględnieniu postojów oznaczałoby to dzienne pensum dziesięciu, dwunastu 
godzin jazdy […]”. Nie były również specjalnie bezpieczne: „.Dziwić nie może, że 
w takich okolicznościach wywrotki wozów nie należały do rzadkości, […] Pewien po-
dróżnik z lat siedemdziesiątych XVIII wieku donosi o wyjątkowym szczęściu, jakie 
go spotkało podczas podróży od granicy holenderskiej do Wrocławia, ponieważ jego 
powóz przewrócił się w jej trakcie tylko trzy razy.” 
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https://allegro.pl/oferta/bryczka-powoz-konny-zabytek-100-oryginal-gale-
ria-9521432644 

Niech Państwo nie sądzą, że taka podróż była przynajmniej wygodna. Oj, nie: „Zwykły 
pruski wóz pocztowy tamtych czasów był zbitą z desek skrzynią bez resorów, wiszącą 
na rzemieniach albo osadzoną wprost na osiach. Dachem było dla pasażerów samo 
niebo, a siedzenia były tak twarde, że nie sposób było podróżować bez stosownych 
poduszek, na których się siadało i które każdy miał ze sobą. Nazywały się nawet 
„poduszkami pocztowymi” i pod taką nazwą wszędzie je można było nabyć. 
Mimo to podróżny *czuł się jak łamany kołem do ostatniej kosteczki*, *chorzy na 
wątrobę lub inne choroby brzuszne oddawali podczas takich podróży ducha albo 
zdrowieli natychmiast*. Nocą lub przy chłodniejszej pogodzie można było zamarznąć, 
podczas upałów słońce paliło niemiłosiernie, a deszcz moczył pasażerów do cna.”
Należy jednak pamiętać, że podróż w okolicach Wrocławia  i tak uchodziła za nienaj-
gorszą: „Śląskie bite drogi są bodaj najlepsze do jazdy, a to bodaj z jednego jedynego 
powodu, że wykonano je mianowicie z grubego krzemieniowego piasku z domieszką 
gliny, nie dając pod spód kamieni. Te bowiem prędzej czy później wyłażą na wierzch 
i czynią jazdę bardzo nieznośną.”
Stojący za powozem pojazd to symbol ówczesnej nowoczesności: motocykl. Akurat 
w tym dziale motoryzacji Niemcy wiedli w świecie prym aż po II wojnę światową.  
Widoczny na zdjęciu obok jednoślad to prawdopodobnie DKW 125. Firma o tej nazwie 
narodziła się  w roku 1906 w saskim miasteczku Zschopau (Saksonia) jako … fabryka 
pojazdów parowych (DKW to skrót od niemieckiego słowa Dampfkraftwagen – 
czyli samochód parowy właśnie) a jej właścicielem był Duńczyk Jorge Skaft Rassmu-
sen. Przez pierwszych 10 lat firma faktycznie eksperymentowała z tym egzotycznym 
dziś napędem, ale jej przeznaczeniem było jednak budować motocykle wyposażone 
w znakomity silnik dwusuwowy,  a wspomniany DKW 125 stał się tym dla świata 
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motocykli, czym Mercedes Karla Benza dla świata samochodów – 
PIERWOWOZOREM. Produkowano go aż do lat 60- tych XX wieku:

https://www.ceneo.pl/60414602
Nawiasem mówić, pierwsze motocykle budowane w Polsce po II wojnie światowej 
Sokoły M01 (nazywane też Sokół 125) wzorowane były na DKW 125.
    Wróćmy jednak do zdjęcia prezentującego oprócz dawnego ryneczku skarby mię-

https://polska-org.pl/7914078,foto.html?idEntity=7907079
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dzywojennej niemieckiej motoryzacji. Za motocyklem widzimy dość typową sylwet-
kę samochodu produkowanego w tamtej epoce. Widać tylko jego tył, ale można 
przypuszczać, że chodzi o samochód bardzo popularnej wówczas firmy Adler z Frank-
furtu nad Menem produkującej samochody od roku 1900, choć sama firma istniała 
od 1880 roku i zajmowała się wcześniej wytwarzaniem rowerów i maszyn do pisania. 
Model Favorit (o ile dobrze go rozpoznałem) produkowany był do roku 1929, więc na 
Psim Polu pojawiłby się już w pierwszym roku swoich narodzin. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adler_Favorit#/media/File:Adler_Favorit.jpg 
 Kolejny pojazd mechaniczny to stojący za samochodem autobus to zapewne produ-
kowany od 1924 roku Bűssing model IV (?) wyróżniający się charakterystyczną kan-
ciastą sylwetką. 

http://www.autogallery.org.ru/m/bueomnib.htm
W miejscu, w którym uchwycono kilkunastoosobowy autobus, zapewne znajdował 
się główny przystanek komunikacji miejskiej na Psim Polu. Linii S 1 i S 2, które miały 
zakończenia swoich tras odpowiednio na Starym Zakrzowie i….. Nie bez powodu tyle 
czasu poświęciłem rozwojowi motoryzacji, bowiem miała ona wpływ na wygląd 
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ryneczku Psiego Pola. Można stwierdzić, że Hundsfeld nie pozostawał w tyle w roz-
woju motoryzacji.
Rozwój musiał być na tyle gwałtowny, że już w  latach dwudziestych XX wieku 
ryneczek wzbogacił się o budowlę, którą niektórzy Czytelnicy na pewno pamiętają 
z czasów swojej wcześniejszej młodości:

https://polska-org.pl/867969,foto.html?idEntity=508942
Palma pierwszeństwa należy się niemieckiemu Hannowerowi, który szczyci się mia-
nem pioniera budowy stacji benzynowych od roku 1923. Stacja na Psim Polu powstała 
ponoć jako jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku. Autor tych słów, przybyły w to 
miejsce 30 lat temu pamięta mocno zmienioną już budowlę jako miejsce dystrybucji 
piwa, a z drugiej strony kiosk „RUCH-u”.
    Przenieśmy się na drugą stronę ryneczku. Na poniższej fotografii również widać 
znak zmieniających się czasów – na ulicy samochody mijają się z powoli odchodzący-
mi w przeszłość powozami.

https://polska-org.pl/6966812,foto.html?idEntity=7907079 
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Jednak zarówno podróżujący nowoczesnymi, jak tradycyjnymi środkami lokomocji, 
mogli skorzystać z zajazdu mieszczącego się w kamienicy nr 293 (to ta z wystającym 
daszkiem na dwóch podporach) lub też zjeść coś konkretnego we wspomnianej już 
„Gasthof Weisser Adler”, która napisem na ścianie zachęca do kawiarnianego ogródka. 
Jeśli założymy że lokal ten odwiedzali zamożniejsi obywatele, to raczono się 
w nim szlachetniejszym mięsiwem,  bowiem „wołowina przyrządzana w najrozma-
itszy sposób stanowi podstawową strawę zamożniejszych klas”. Ogromną popular-
nością cieszyły się również wędliny, a zwłaszcza jeden jej rodzaj. „Niebywale wielkie 
jest we Wrocławiu spożycie kiełbasy. […] Osobiście sądzę” – pisał świadek tamtych 
czasów – „że Wrocław z każdego porównania wyszedłby zwycięsko, zarówno co do 
konsumowanej ilości, jak i gatunków kiełbas, zaczynając od delikatnej cerwelatki, któ-
ra jednak ustępuje delikatnością kiełbasie brunświckiej, a kończąc na tej, której jed-
nym pętem można się opasać dokoła, i to za jedyne pięćdziesiąt fenigów”. 

https://polska-org.pl/867969,foto.html?idEntity=508942
Kolejne zdjęcie prezentowane powyżej jest interesujące z dwóch przynajmniej po-
wodów. Pierwszy – to możliwość zapuszczenia żurawia w dalszą  perspektywę ulicy 
Krzywoustego, a drugi to budka telefoniczna widoczna po lewej stronie zdjęcia. 
Perspektywę zamyka nieistniejąca dziś kamienica, stojąca w okolicach dzisiejszego 
przystanku na Rondzie Lotników Polskich, ale pozostałe budynki istnieją do dziś. 
Co oferowały mieszkańcom Psiego Pola i przyjezdnym gościom zakłady i sklepy wid-
niejące na fotografiach oraz te, które na fotografie się nie załapały? 
Dla przykładu: na ulicy Gorlickiej  pod numerem 14 działała fabryka mebli Gumpa, 
handel zwierzętami Knauera znajdował się pod 10: na tej ulicy działała też firma 
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budowlana Weidlicha.  A w samym ryneczku funkcjonował sklep rowerowy. 
Sporo jak na jedną ulicę małego miasteczka. Budka telefoniczna oznaczała z kolei, 
że Psie Pole stało się częścią cywilizacji telekomunikacyjnej. Telefon, opatentowany 
w 1876 roku przez Amerykanina Grahama Bella, szybko rozpoczął światową karierę. 
12 stycznia 1881 roku pierwsza centrala telefoniczna rozpoczęła działalność w Berlinie, 
a do końca tego roku podobne działały już w największych niemieckich miastach, 
w tym we Wrocławiu. Rok później pierwsze linie telefoniczne oplotły swoimi sieciami 
Warszawę, co należy rozumieć dosłownie.
   Dotychczasowy spacer po Psim Polu udowodnił, że jego główna oś – obecna ulica 
Krzywoustego i stojące przy nim budynki – niewiele odbiegają od obecnego wyglądu 
dzielnicy. Warto jeszcze raz rzucić okiem na przebytą drogę z nieco innej niż dotych-
czasowa perspektywy.

https://polska-org.pl/8408950,foto.html?idEntity=564843 
Przed zabudowaniami rozciąga się otwarta przestrzeń nad niewidoczną rzeczką Wida-
wą. Już wtedy, po stworzeniu przez władze niemieckie Wrocławskiego Węzła Wod-
nego znajdowały się tam tereny zalewowe i nie były zasiedlane. Po prawej widać 
po części nieistniejące już kamienice przy Krzywoustego dalej na lewo rzuca się 
w oczy piętnastowieczna  wieża kościoła katolickiego, a od niej po lewej pomiędzy 
kamienicami widoczna jest główna oś ówczesnej Hundsfeldstrasse. 
Czytelnicy zapewne zauważyli, że za ciągiem kamienic ustawionych wzdłuż ulicy 
Krzywoustego rozciągają się ogródki i pola uprawne. Brak natomiast zabudowy, 
która pojawi się dopiero po 
II wojnie światowej. Zdjęcie wykonano najprawdopodobniej z wieży kościoła ewan-
gelickiego, stojącego wówczas przy ulicy Głogoczyckiej. Zniszczony podczas wojny, 
jak wspomniano w poprzedniej części naszego spaceru, posłużył do odbudowy rów-
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nież zniszczonego kościoła katolickiego św.św. Krzysztofa i Jakuba. 
Opuszczamy wreszcie ryneczek i ruszamy wgłąb ulicy Krzywoustego. Natkniemy się 
tam na budowle, których dzisiaj już nie uświadczymy. 

https://polska-org.pl/788994,foto.html?idEntity=564843 
Widoczna po lewej stronie pocztówki lewa strona ulicy Krzywoustego (patrzymy 
z perspektywy obecnego przystanku na Rondzie Lotników Polskich w kierunku ry-
neczku) wygląda dzisiaj inaczej. Nie istnieje zarówno rzucająca się w oczy kamienica 
pod numerem 313 (obecnie stoją tam nowoczesne plomby), jak i parterowy budynek 
ze spadzistym dachem z numerem 319. Wtedy mieściła się tam „Thele’s Gasthaus”, 
czyli „Gospoda u Thielego”. Jej zewnętrzny wygląd nie był  zbyt zachęcający, Chyba 
więc o tego typu przybytkach pisał śląski regionalista z II połowy XIX wieku, że należą 
do  „czwartej kategorii, mianowicie licznych szynków dla dorożkarzy, wozaków, stola-
rzy i robotników najrozmaitszego rodzaju”. Jeśli chodzi o serwowane potrawy, zapew-
ne dominowały dania z nierogacizny, bowiem „mniej zamożni preferują wieprzowinę, 
przez wrocławian zwaną także szewską pieczenią.”  Na zdjęciu obok wspomniana 
gospoda w całej okazałości. 
Sporą zagadkę stanowi kolejna, nieistniejąca dzisiaj budowla, znajdująca się pomię-
dzy dzisiejszym parkiem przy Komendzie Policji a Rondem Lotników Polskich. Na po-
niższej fotografii nazwano ją zamkiem. Niewiele wiemy na jego temat. Jeden z anoni-
mowych autorów ze strony „pol.org.” napisał tak: „to zdjęcie dość dużego zameczku 
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na Psim Polu, stojącego w miejscu obecnego, jak to ktoś pięknie zauważył „blaszaka” 
[cytowany tekst pisano w roku 2004, kiedy ów „blaszak” jeszcze istniał]. na ul. Krzy-
woustego. Właściciel zameczku musiał być dość zamożnym człowiekiem, ponieważ 
za zamkiem, wzdłuż ul. Krzywoustego mniej więcej końca bloku „Rotacyjnego” cią-
gnęły się zabudowania gospodarcze, stajnie, chlewnie stodoły i.t.p. na całym terenie 
który teraz jest drogą, parkingiem i parkiem wokół bloku „Rotacyjnego”. Po wojnie 
(chyba lata 60) zameczek został zburzony, z tego co mi wiadomo nawet nieźle się 
trzymał!!! Więc nie wiem z kad. [pisownia oryginalna – W.W.] taka decyzja, a w zabu-
dowaniach gospodarczych zrobiono magazyny (sprzedaż nawozów sztucznych i ja-
kieś koła rolnicze wypożyczające sprzęt..., a w latach 80, zburzono i tę część „majątku”, 
a w pobliżu postawiono blok „Rotacyjny”.

O zamku i zabudowaniach gospodarczych (przede wszystkim chlewniach) na jego 
tyłach umiejscowionych i charakterystycznym bukiecie woni stamtąd dolatujących 
wspomina również nasz Kolega, Marian Skąpski /absolwent i nauczyciel w LZN/ , któ-
ry na Psie Pole przyjechał po raz pierwszy jeszcze w roku 1943, kiedy miał lat dziewięć. 
Właśnie na wysokości zamku ówczesny podróżnik stanąłby na rozstaju dróg, na któ-
rym Hundsfeldstrasse rozgałęziała się na trzy strony: Sacrauer Strasse ciągnącą się do 
Zakrzowa, Berndstadter Strasse (obecnie Bierutowska) wytyczającą szlak na Oleśnicę 
i Weigelsdorfer Strasse (obecnie Kiełczowska) zapraszającą w podróż do Kamieńca 
Wrocławskiego oraz dalej do Oławy. 

Gospoda;    https://polska-org.pl/788994,foto.html?idEntity=564843 

29



https://polska-org.pl/8661399,foto.html?idEntity=563912 
Zdjęcie zamku od strony ulicy Bierutowskiej.
Take możliwości wyboru przedstawia poniższa mapa:

https://polska-org.pl/mapy/wroclaw/1939/1.jpg
   Gdyby podróżnik chciał dotrzeć do dworca kolejowego, mógłby ruszyć w lewo, 
przejść obok nieistniejącego kościoła ewangelickiego, a następnie skręcić w prawo, w 
Banhofstrasse i byłby u celu. Mógłby też pójść dzisiejszą Bierutowską i tam na wyso-
kości dzisiejszego Klubu „Lotnik” skręcić w lewo. W obu przypadkach dotarłby 
do dworca. Być może idąc jedną z wybranych tras  natknąłby się  na zagadkowe 
budowle, których umiejscowienie  w ówczesnej przestrzeni Psiego Pola do dzisiaj sta-
nowi zagadkę. To jedna z nich - zdjęcie górne na stronie obok:
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https://polska-org.pl/818005,foto.html?idEntity=564843 
Dworzec Breslau Hundsfeld powstał na fali rozwoju nowego środka lokomocji, jakim 
od lat 20-tych XIX wieku stała się kolej. Najpierw powstały dworce w stolicy Dolne-
go Śląska – Górnośląski, Świebodzki, a następnie obecny Główny. Co ciekawe, po-
czątkowo głównymi inwestorami były instytucje należące do prywatnych właścicieli, 
chociaż władze Wrocławia uczestniczyły w rozwijaniu kolejnictwa oferując nieodpłat-
nie działki na budowę infrastruktury kolejowej, w tym dworców. Głównym celem 
inwestorów było skomunikowanie Dolnego Śląska z Górnym, jako najbardziej atrak-
cyjnym partnerem handlowym, a także z Berlinem, Dreznem i Szczecinem. Jak wiado-
mo, pierwsza linia kolejowa na Dolnym Śląsku została uruchomiona w 1842 roku na 
trasie Wrocław-Oława. Stacja na Psim Polu powstała znacznie później, w latach 1885 
– 1886 i łączyła dwa dworce Wrocławia: tymczasowy Dworzec Kolei Prawego Brzegu 
Odry i Dworzec Miejski Kolei Prawego Brzegu Odry z Oleśnicą oraz dalej z Łodzią 
i Warszawą przez Ostrów Wielkopolski. Boczna nitka odchodząca do Trzebnicy uzu-
pełniała ofertę dworca na Psim Polu. Linia do tej miejscowości miała własny dworzec 
we Wrocławiu zwany Dworcem Trzebnickim, przy obecnym Placu Staszica.

https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacja&id=429&okno=galeria2&photoid=91861 
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Co ciekawe, Dworzec Miejski (przy obecnej ulicy Nabycińskiej) już od dawna nie ist-
nieje, a ów tymczasowy ma się świetnie i działa właściwie nieprzerwanie od mo-
mentu narodzin do dzisiaj jako dworzec Wrocław Nadodrze. Projektantem budynku 
stacyjnego dworca na Psim Polu z ciekawym drewnianym dachem peronu był inży-
nier Theodor Sellin. W nomenklaturze kolejarskiej kolej przejeżdżająca przez Psie Pole 
należała do grupy kolei drugorzędnych. Podobnie jest i dzisiaj. 
Jak widać na pocztówce, dworzec od początku swojego istnienia cieszył się niemałym 
powodzeniem, jako dogodny i stosunkowo tani środek komunikacji. Widoczny na 
zdjęciu skład prowadzi prawdopodobnie parowóz T7, jeden z 467 zbudowanych na 
potrzeby kolei pruskich. Był przeznaczony przede wszystkim do pracy manewrowej, 
ale używano go również na liniach lokalnych, jak ta z Oels do Breslau. Po II wojnie 
światowej używany był przez Polskie Koleje Państwowe. 

http://www.polskieparowozy.pl/index2.php?desc=on&par=tkh2-12 
Wagony wzorem angielskim podzielone były na trzy klasy, przy czym w klasie 3 po-
czątkowo nie montowano szyb, w związku z czym szybko znaleźli się producenci oku-
larów dla pasażerów, którzy nie chcieli narażać wzroku na kontakt z iskrami sypiącymi 
się z komina parowozu. Pierwsze wagony nie były zbyt wygodne i przypominały 
opisane wcześniej podróżne powozy osadzone na szynach. Jednak od połowy XIX 
wieku używano już powszechnie tzw. boczniaków, w których do przedziałów zajmu-
jącego całą szerokość wagonu wsiadało się z zewnątrz osobnymi drzwiami. Nie było 
wewnętrznego korytarza umożliwiającego przechodzenie pomiędzy przedziałami. 
Z tego powodu w boczniakach nie  montowano ubikacji. Wiele takich wagonów uży-
wano jeszcze całe lata po II wojnie  światowej w polskich kolejach:
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https://www.skyscrapercity.com/threads/historia-kolei.378901/page-5 
W II połowie XIX wieku boczniakom wyrosła konkurencja w postaci wagonów 
„z przejściem pośrodku, co wyeliminowało niebezpieczne dla konduktorów przecho-
dzenie wewnętrznymi stopniami i zwiększyło swobodę pasażerów (jednak głównym 
powodem wprowadzenia takich wagonów były względy militarne po doświadcze-
niach wojny prusko-austriackiej [w 1866 roku – przyp. W.W.] – pojazdy takie nadawa-
ły się do transportu rannych.” W tamtym czasie również zaczęto montować 
w pociągach oświetlenie gazowe. 

http://skansenchabowka.pl/tabor/wagon-osobowy-nr-014-160-serii-bci/ 
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Na pruskich dworcach kolejowych często na podróżnych czekały restauracje, a nawet 
hotele. Dworzec na Psim Polu takich udogodnień był pozbawiony. Nie oznaczało to 
jednak, że nie było gdzie się posilić.
 

https://polska-org.pl/687559,foto.html?idEntity=564843
Gospoda „Zum Deutschen Kaiser” („Pod Niemieckim Cesarzem”) usytuowana była 
w miejscu wymarzonym – na wprost stacji kolejowej Breslau Hundsfeld. Pamiętajmy, 
że w okresie międzywojennym nie istniała dwupasmowa obwodnica śródmiejska 
oddzielająca dworzec od obecnego klubu sportowego „Lotnik”, więc dojście z peronu 
do lokalu nie stanowiło żadnego problemu. Urokliwy ten zakątek, sądząc po powyż-
szej pocztowce był pełen drzew, wśród których cieplejszą porą rozstawiano stoły 
dla gości. W cieniu liści przyjemnie było odpoczywać po trudach podróży, zwłaszcza 
kiedy oferowano liczne potrawy i trunki pozwalające zaspokoić głód i pragnienie. 
Nie mogło więc zabraknąć dania, które nazywano „śląski raj [Schlesisches Himmel-
reich]: wędzone mięso, suszone owoce i buchty [bułki drożdżowe pieczone na parze] 
[…] Potrzeba do niej śląskiego żołądka, jak do czarnej polewki spartańskiego. Ale nam 
smakuje to jedzenie, zwłaszcza w zimie, całkiem wybornie.”  Być może jako dodatku 
do tej potrawy nie odmawiano sobie „ciemnego jak smoła, gazowanego dubleta – 
dziesięć fenigów za halbę. Boski to trunek w gorące lato”. 
„Zum Deutchen Kaiser” pozostawiało więc po sobie przyjemne wspomnienia. 
Podobnie, jak całe Psie Pole, które robiło wrażenie cichej, skrytej w zieleni osady, 
jak na zdjęciu obok.
Kto wie, czy  w 1913 roku nie zaszczycił jej swoim spojrzeniem sam następca cesar-
skiego tronu, Wilhelm von Preußen, który wraz z małżonką automobilem przejeż-
dżał przez miasteczko w 1913 roku, spiesząc z Oleśnicy na Wystawę Stulecia w Parku 
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Szczytnickim? To na tej wystawie uroczyście otwarto Halę Stulecia konstrukcji słyn-
nego Maxa Berga wzniesioną z okazji setnej rocznicy zwycięskiej dla Prusaków bitwy 
pod Lipskiem. Całkiem zaskakujące wrażenia z podróży przez Psie Pole pozostawił po 
sobie jadący  w odwrotnym kierunku Polak: Kazimierz Skibiński, kierownik zespołów 
teatralnych w Wilnie i Krakowie. W drugiej połowie XIX wieku jechał ci on do Pozna-
nia po zagranicznych występach w Breslau. Podczas pożegnalnego spotkania wraz 
z przyjaciółmi opróżnił „30 butelek porteru.. Podałem pugilares, ażeby w nim zapisali 
swoje nazwiska, bo sam nie byłem w stanie. Szczęściem nikogo nie było 
w dyliżansie; ułożyłem się na całym siedzeniu powiedziawszy tylko konduktorowi, 
żeby mnie obudził, kiedy przejeżdżać będziemy przez Hundsfeld [obecnie Psie Pole]. 
Jakoż równo ze wschodem słońca obejrzałem miejsce, sławne zwycięstwem odnie-
sionym nad Maksymilianem przez Zamoyskiego”. Trudno mi ocenić, po ilu porterach 
był autor wspominając po latach swoją podróż, skoro pomylił bitwę na Psim Polu 
z roku z 1109 z bitwą pod Byczyną z roku 1588! Nie wspominając już o tym, że obie 
miejscowości dzieli odległość ponad stu kilometrów…  Takim oto historyczno-geo-
graficznym spostrzeżeniem pozwolę sobie zakończyć drugi spacer po dawnym Psim 
Polu. Zapraszając na kolejne. 

Witold Wenzel
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skiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001
N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Wyd. Znak, 
Kraków 2002
Orbis Wratislaviae. Wrocław w relacjach dawnych i współczesnych, wybór i opracowanie 
Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybur, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2018
Wrocławskie dworce kolejowe; Zwierz M. (red.) Muzeum Architektury we Wrocławiu, Rok 
wydania: 2006
http://psiepolewroclaw.blogspot.com/2016/ 
https://wroclife.pl/czas-wolny/co-sie-wydarzylo-na-psim-polu/ 
http://wedrowkibeaty.blogspot.com/search/label/Grzegorz%20Sobel 
https://swiatmotocykli.pl/motocykle/dkw-rt-125-najpopularniejszy-motocykl-swiata/ 
https://histmag.org/Prawda-i-fikcja-czyli-historia-pierwszych-telefonow-warszawskich-1802 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE
ERASMUS+ 2022

Po dwuletniej przerwie z powodu koronawirusa  uczniowie klas trzecich /po gimna-
zjum/ wyjechali na praktyki zagraniczne. Młodzież odbywa praktyki w Bolonii i w Sa-
ragossie. Jeszcze w miesiącu maju odbędzie się druga tura praktyk zagranicznych, tym 
razem dla uczniów klas trzecich/po podstawówce/. Jednym sowem miesiące - marzec 
i maj stoją pod znakiem praktyk.
Kiedy piszemy te słowa, młodzież jest juz po swoim pierszym tygodniu praktyk i tak 
ją przedstawili w słwoim artykule:

Jak minął nam pierwszy tydzień w Saragossie? 
Każdy z nas powiedziałby na pewno, że pracowicie i intensywnie. Od poniedziałku do 
piątku dni minęły nam na kształceniu praktycznym w naszych zawodach. Logistycy 
skupili się na skanowaniu towarów, kompletowaniu zamówień, formowaniu paleto-
wych jednostek ładunkowych i rozładunkach towarów z naczep. Mechatronicy i me-
chanicy zajmowali się obróbką ręczną metali, obsługą maszyn CNC i obróbką metali 
oraz przygotowaniem karoserii pod malowanie proszkowe. 
   Weekend poświęciliśmy na odkrywaniu uroków Saragossy. Piątkowy wieczór „Sa-
ragossa by night”, czyli wąskie, klimatyczne, kręte uliczki, z licznymi barami, pełnymi 
uśmiechniętych Hiszpanów, unoszący się zapach hiszpańskich tapasów i popijanych 
trunków. Szczególne wrażenie zrobił na nas pięknie oświetlony Plaza del Pilar 
i Kamienny Most (Most Lwów), z którego roztaczał się niesamowity widok na bazy-
likę Nuestra Senora del Pilar. 
Sobota – znowu intensywnie. Zaczęliśmy od pałacu Aljaferia, który jednocześnie jest 
dziś siedzibą parlamentu Aragonii. Wnętrzne w stylu mudejar pełne jest pięknie wy-
konanych drewnianych ornamentów i płaskorzeźb. Budowla nawiązuje stylem do 
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architektury arabskiej. Uwagę przyciąga szczególnie piękny dziedziniec i złoty salon 
z kunsztownie wykonanym sufitem. Zaspokoiliśmy również nasz shoppingowy głód. 
Zakupy w centrum handlowym Puerta Venecia odciążyły nasze portfele o ładnych kil-
ka euro. Chwila oddechu i znowu muzeum – tym razem Historii Naturalnej i powtórka 
z genetyki, botaniki i geologii, czyli Mendel, Lamarck i Hutton. 

Niedziela znów 20 000 kroków w tempie marszowym. Pierwszym punktem wy-
cieczki było Museo de Zaragoza. Znajdująca się w nim kolekcja obejmuje sztuki pięk-
ne, ceramikę, archeologię i etnologię. Eksponaty są wystawiane w czterech różnych 
budynkach. Szczególne wrażenie zrobiły na nas obrazy Goyi i grafiki, a w sali ,,Roma-
na’’ mieliśmy okazję cofnąć się w czasie do starożytnego Rzymu. W ramach krótkiej 
przerwy w zwiedzaniu, mieliśmy okazję skosztować churrosy i delektować się gorącą 
czekoladą, odwiedzając najsłynniejszą w Saragossie cukiernię: La Fama Chocolateria. 

37



Ta bomba energetyczna pozwoliła nam udać się na długi spacer w kierunku terenów 
wystawowych EXPO. Tam czekała na nas niespodzianka. Zostaliśmy podzieleni 
na grupy i braliśmy udział w quizie zorganizowanym przez opiekunów. 
Pytania obejmowały nie tylko wiedzę z zakresu historii miejsca, w którym jesteśmy, 
ale również przygód i sytuacji komicznych, które przytrafiły nam się przez ostatni ty-
dzień. Mamy nadzieję, że wykreowana przez nas pozytywna atmosfera i słoneczna, 
hiszpańska pogoda będą nam towarzyszyć do końca wyjazdu.

Autorzy: Hubert Skrobek, Oskar Spała, Krzysztof Ostrowski

9. kwietnia 2022 - Dzień Otwarty Szkoły
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ODESZŁA
Z głębookim smutkiem i szczerym wzruszeniem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Walczak, 
nauczycieliki i wychowawczyni wielu pokoleń 
młodzieży.
Zofia Walczak urodziła się w 1939 roku w Radomsku, 
gdzie ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólno-
kształcące, a następnie rozpoczęła studia 
na Uniwersytecie Jagilelońskim, które przerwała,
by ukończyć filologię rosyjską w Studium Nauczyciel-
skim. Pracę zawodową rozpoczęła w Bystrzycy Kłodz-
kiej, a po roku przeniosła się do Wrocławia. 

W Lotniczych Zakładach Naukowych pracowała w latach 1964 - 1993, tj. do czasu 
przejścia na emeryturę, a w okresie 1978-1980 była zastępcą dyrektora do spraw pe-
dagogicznych. W okresie pracy ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Wroc-
lawskim.
Szkoła i młodzież były jej zawsze bliskie, była bardzo wymagającym nauczycielem 
języka rosyjskiego i wychowawczynią uczniów wielu klas wrażliwym na problemy 
osobiste i rodzinne uczniów. 
Prowadziła TPPR i Olimpiadę Języka Rosyjskiego. Zaangażowana społecznie i poli-
tycznie, mimo niełatwych czasów, w których pracowała, widziała w uczniu młodego 
czlowieka, któremu zawsze był gotowa podać pomocną dłoń i wesprzeć radą. 
Była lubiana przez koleżanki i kolegów, ceniona przez uczniów za rzetelna wiedzę, 
umiejętność jej przekazywania, uczciwe i sprawiedliwe oceny. 
W uznaniu zaslug i aktywności zawodowej była wielokrotnie wyróżniana nagrodami 
dyrektora, nagrodą MOiW, odznaczona Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa 
oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Izba Historii i Tradycji LZN czynna:
środa – w godz. 10.00 – 15.00

Inne terminy do uzgodnienia telefonicznie lub mailowo.

W każdą środę od godz. 10.00 odbywają się spotkania Absolwentów, Na-
uczycieli i Sympatyków Stowarzyszenia. 

Mile widziani goście, a szczególnie mieszkańcy Psiego Pola 
ZAPRASZAMY.
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Zespół redakcyjny: Bożena Kwasińska, Barbara Ostroróg, Joanna Zielińska.

www.stowarzyszenieabsolwentowlzn.pl // e-mail: stowarzyszenie_lzn@poczta.fm 
tel. 71/ 330 70 53 (bezpośredni),           //    LZN - 71/ 798 67 41 
KRS 0000265272     //      KONTO BANKOWE   32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

KOMUNIKAT - WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZE

Do Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia informuje,

że w dniu 25. czerwca 2022 r. (sobota)
odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

- o godz. 9.30 w I terminie,
- o godz. 10.00 w II terminie,

Zebranie w Sali bankietowej „Podano” (dawna stołówka LZN) .
Prosimy o zarezerwowanie czasu i ze względów organizacyjnych 
o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie - do 10. czerwca 2022r.

Program i szczegóły w załączonym zaproszeniu.

SZANOWNI CZŁONKOWIE, ABSOLWENCI,
SYMPATYCY I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i ofiaro-
dawcom, którzy przekazywali dotychczas 1% podatku i prosimy o przekazanie 
1% za rok 2021 na naszą działalność statutową. 
Jako organizacja non profit dysponujemy jedynie składkami członków, ofiaro-
wanymi wpłatami oraz 1% podatku.
Środki przeznaczamy na doposażenie Izby Historii, Biuletyny, materiały kroni-
karskie, okolicznościowe, uroczystości, spotkania i bieżącą działalność.
Równocześnie dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie opłacają 
składki członkowskie, a pozostałych prosimy o uzupełnienie zaległych 
i bieżące wpłaty.
Serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńcom, którzy wspierają naszą dzia-
łalność przekazując środki finansowe.

Konto Stowarzyszenia: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782
z dopiskiem „składka członkowska”, ewentualnie „wpłata na działalność 

statutową” lub „Izbę Historii”.


