
 
 

 

 

  



Kronika 
 

 
 

 

Stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

z siedzibą we Wrocławiu 

ul. Rogowska 118 lok. 5 

54-440 Wrocław  



16 sierpnia 2003 roku 

 

 Wratislaviae Amici - portal internetowy skupiający miłośników Wrocławia i Dolnego Śląska, 

 utworzony w 2001 roku. W latach 2001 - 2003 serwis utrzymywany był na serwerach MPK.  

 serwisem z prawdziwego zdarzenie portal stał się po 

przeniesieniu na serwery hydralu w dniu 16 sierpnia 2003 roku,  

i tę datę ''hydralowcy'' uznają za swój początek.  

Stąd też nazwa hydralowcy - od serwerów przedsiębiorstwa 

"PZL-Hydral" SA. 

Od początku jasno określono cel:  

upowszechnianie wiedzy o współczesnym i historycznym 

Wrocławiu jak i Dolnym Śląsku, oraz dokumentowanie 

zachodzących zmian poprzez gromadzenie głównie 

fotografii, ale także reprodukcji, grafik, oraz tekstów 

dotyczących miasta i regionu. 

Jak i zasady na jakich będzie funkcjonował portal:.  

Formuła ma być otwarta, a strona działać non profit. 

żeby ludzie podejmowali dyskusje w komentarzach 

do zamieszczanych publikacji jak również na forum. 

 

pierwsza fotografia na nowym portalu - Pawilon Czterech Kopuł,. 

foto: neo [ezn]  



04 stycznia 2004 roku 

Pierwsze "meetingowe" zdjęcie na ulicy Nowej 

 

Autor: Neo[EZN] 



  

 

    

Po wykonaniu zdjęć "Borusji" Towarzysze Świadomego Breslauerstwa udali się na szklaneczkę "Barana" do 

Piwnicy Świdnickiej 

 

Neo, Miodzio, Wojtek i Vorwerk                                                                                                    Yahoo, ToMeK, PP 

Autor: irex    

  



01 lutego 2004 roku 

II spotkanie - pizzeria „Bravissimo” – ul. Stysia 

 

    

 

Nie, nie myślcie sobie, że było nudno  

autor: quol   



    

 

    

 

foto: Wojtek, tomek   



29 lutego 2004 roku 

III spotkanie – ponownie w pizzerii „Bravissimo” 
 

    
 

    
 

tym razem przedyskutowaliśmy temat statutu przyszłego stowarzyszenia 

foto: tomek, quol, pp   



05 kwietnia 2004 roku 

 

IV spotkanie w pubie „Czemu Nie” 

 
 

    

 

 

 

Na spotkaniu mogliśmy obejrzeć projekcję jak i zdjęcia Wrocławia w tradycyjnej, papierowej formie 

Foto: quol   



    

 

    

 

foto; Vorwerk, Quol   



    

 

    

 

foto: Quol, Vorwerk   



04 maja 2004 roku 

Spotkanie w Parku Południowym 

 

 

Od lewej: Szopa, Yahoo, neo, Argerest i Kuba 

foto: poli  



15 maja 2004 roku 

V spotkanie w Klubie Sportowym „Ślęza” 

 

    

 

 

osią spotkania był Projektor filmowy "Elew" i dzięki niemu wyświetlane filmy. 

Pogoda nie dopisała i znaleźliśmy schronienie w takim sympatycznym pomieszczeniu. 

 

foto: irex, mt   



    

 

    

 

foto: irex, mt, Poli  



06 czerwca 2004 roku 

VI spotkanie – w pizzerii „Bravissimo” 

 
 

przewodnim tematem kolejnego spotkania było podjęcie inicjatywy stowarzyszeniowej. 

autor: pp   



27 czerwca 2004 roku 

 

VII spotkanie – „Karczma Rzym” – ul. Jarnołtowska 

 
 

Kolejne spotkanie przeszło do historii 

foto:Mt   



    
 

         

 

foto: pp, mt   



24 lipca 2004 roku 

VIII spotkanie – „Bus Pub” 

 
 

w tym spotkaniu mieliśmy okazję poznać alojzynę 

foto: quol   



    

 

    

 
foto: quol   



15 sierpnia 2004 roku 

IX spotkanie – „Baszta” 

 

    

 

Ciekawe rozmowy przeplatane prezentacją i pokazem wideo 

foto: quol   



    

 

    

 

foto:quol   



21 sierpnia 2004 roku  

X spotkanie - knajpka w miejscu, w którym kiedyś mieścił się GOBL-L przy ul. Wiśniowej 

Trochę najnowszej historii zasłużonej instytucji i miejsca, w którym spotkaliśmy się już po raz dziesiąty. 

 

Po II wojnie światowej we Wrocławiu bardzo szybko rozwijało się środowisko 

lotnicze, w tym również na wyższych uczelniach , m.in. na Politechnice  

i Wydziale Lekarskim Uniwersytetu. Już w 1947 roku lekarze uprawiający 

sporty lotnicze rozpoczęli staże specjalistyczne w Centralnym 

Instytucie Badań Lotniczych w Warszawie. Ukończone staże pozwoliły 

na otwarcie w 1950 r. placówki badań lotniczo - lekarskich w Poradni 

Sportowo Lekarskiej we Wrocławiu.  

W 1951 r. uruchomiono poniemiecką, starą komorę niskich ciśnień. 

 

GOBL-L jako samodzielny Zakład powstał w dniu 23 maja 1952 roku 

uchwałą Zarządu Głównego Ligi Lotniczej. Organizacyjnie  

i administracyjnie podporządkowany ówczesnej Lidze Lotniczej,  

a obecnie Aeroklubowi Polskiemu w Warszawie.  

 

W latach 50 był częścią dobrze zorganizowanej i rozwijającej się  

z pożytkiem dla lotnictwa sportowego i cywilnego służby zdrowia.  

02 stycznia 2005 roku. Z tej rozbudowanej Służby Zdrowia Lotnictwa 

Cywilnego, m.in. z przyczyn ekonomicznych , od 1964r. pozostał tylko GOBL-L, 

który kontynuuje swoja działalność do chwili obecnej. W GOBL-L 

przeprowadzane są przede wszystkim badań lotniczo - lekarskie personelu 

lotniczego, zawodowego i sportowego, wszystkich rodzajów lotnictwa w skali kraju oraz wydawanie 

orzeczeń przez Komisję Lotniczo - Lekarską o zdolności do wykonywania czynności lotniczych dla potrzeb 

licencyjnych uregulowanych aktami prawnymi Ministerstwa Komunikacji i Ministerstwa Zdrowia i Opieki 

Społecznej z lat 1962 , 1968, 1976 , zgodnych z wymogami Aneksu I ICAO z 1969 roku.  

Aktualną siedzibą GOBL-L jest Wojewódzka Przychodnia Sportowo Lekarska, ul. Henryka Sienkiewicza 108-110, 

50-348 Wrocław 

 

źródło - http://www.gobll.pl/   

http://www.gobll.pl/


 

    

 

    

 

foto: MT, Argestes   



    

 

    

 

foto: argestes   



25 września 2004 roku 

 

XI spotkanie – „Cztery Pory Roku” 
 

 

    

 

wieczorowa pora, jesienna aura zachęca do odwiedzania takich miejsc. 

Właściciele lokalu z pobłażaniem spoglądali na grupę pasjonatów. 

urok miejsca i aury maluje uśmiechy na twarzach. 

Czyżby wirus-Breslał powodował jakiegoś bakcyla? 

 

foto: MT, Władek kluczewski    



    

 

    

 

foto: Władek kluczewski, mt    



    

 

    

 

foto: Mt, Władek kluczewski   



30 października 2004 roku 

 

XII spotkanie – pizzeria „Brawissimo” 

    

 

  

 

 

 Dzisiejsze spotkanie zdominowały przygotowane 

przez uczestników prezentacje multimedialne.  

Podzieliliśmy się również uwagami jak Wygodnie 

kompresować pliki graficzne w programach Adobe 

Photoshop Elements, Gimp i innych. 

  

Jak widać na załączonych fotografiach,  

laptopów nie zabrakło. 

  

 foto: quo l     



 

    

 

    

 

foto: quol   



28 listopada 2004 roku 

 

XIII spotkanie - restauracja "Deja Vu"- ul. Św. Doroty 

 

    

 

 

Spotkanie należy już do przeszłości, atmosfera jak 

zawsze wspaniała, klimaty typowo nasze, wrocławskie. 

Frekwencja dopisała, nudno nie było, chociaż za 

oknami typowo jesienno - zimowa aura. 

bo w gronie miłośników naszego miasta i jego historii 

zawsze jest miło i ciepło. 

Na spotkaniu Zaszczycił nas swiją obecnością 

przedstawiciel firmy SKANSKA, który opowiedział  

o realizowanych przez firmę inwestycjach  

we Wrocławiu. 

 

foto: quol   



    

 

    

 

 

foto: MT, Siloy   



    

 

    

 

foto: quol, siloy   



02 stycznia 2005 roku 

XIV spotkanie - noworoczne 

 

 
 

Spotkanie w pierwszą rocznicę pierwszego spotkania 

autor: quol   



 

 

    

 

 

Przed wejściem do piwnicy świdnickiej, rozgorzała dyskusja nt odrestaurowanej elewacji ratusza 

Foto: siloy   



    

 

    

 

foto: siloy    



29 stycznia 2005 roku 

Spotkanie z profesorem Olgierdem Czernerem 

Olgierd Władysław Czerner  

(ur. 15 kwietnia 1929 w Świętochłowicach) – architekt, profesor 

zwyczajny, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej 

(obecnie emerytowany), specjalizujący się w dziedzinach historii 

architektury, konserwacji zabytków architektury i urbanistyki 

i muzeografii w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki. 

Studiował tuż po wojnie (od 1947 do 1952) na Politechnice 

Wrocławskiej, m.in. razem z Marianem Barskim, Tadeuszem 

Zipserem, Zenonem Prętczyńskim. Jego nauczycielami byli m.in. 

Tadeusz Andrzej Broniewski, Bohdan Guerquin, Tadeusz Wróbel, 

Tadeusz Brzoza, Dobrosław Czajka, Kazimierz Maślankiewicz. 

Pracę na Politechnice podjął w 1951, równocześnie w latach 

1955-1965 był konserwatorem Wrocławia; w tym czasie (1960) 

obronił swą pracę doktorską. Był założycielem Muzeum 

Architektury we Wrocławiu (1965) i wieloletnim jego (do 1999) 

dyrektorem. Habilitował się w 1969, tytuł profesora uzyskał  

w 1977. Od 1978 do 1990 był członkiem Komitetu Architektury 

i Urbanistyki PAN, w latach 80. był wiceprzewodniczącym 

Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej. 

Jest członkiem wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad 

Zabytkami, autorem licznych publikacji, promotorem kilkunastu 

prac doktorskich. 

źródło: wikipedia, foto; neo[ezn]   



Rozmowa z profesorem Olgierdem Czernerem: 

prof. Olgierd Czerner: Panowie to fonetycznie zapisują? 

Michael Vratislaviensis: Nie, będziemy pamiętać. Jest nas tylu, że każdy z nas jakąś część zapamięta. Na pewno 

każdy z nas ma jakieś pytanie do pana. Wie pan, staramy się zgłębiać tę wiedzę. I tak np. jeżeli chodzi  

o Wrocław przedwojenny - jeżeli chodzi o widoki i architekturę - z tym nie ma kłopotu. Gorzej jest - lata zaraz 

powojenne czy lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, gdyż tutaj są bardzo skąpe źródła jeżeli chodzi  

o materiały fotograficzne i dlatego właśnie staramy się jakieś informacje na ten temat zebrać.  

co było, jak wyglądało. Ja np. ostatnio oglądałem zdjęcia pana Arczyńskiego z lat 50. i co mnie 

zaintrygowało? To, że przy Kazimierza Wielkiego między Ruską a Heliosem, kamieniczki - one były 

odbudowywane. Są na tych zdjęciach bez tynków z gołymi cegłami. Czy ocalały one czy może w jakimś 

szczątkowym stadium były? 

O.C.: Czy panu chodzi o ten fragment między Heliosem a ulicą Ruską? 

M.V.: Tak. 

O.C.: Nie. To są autentyczne kamieniczki. Może tam jakaś jedna, może ta 

skrajna - bliżej Heliosa ale w zasadzie były, zresztą i dalej ten ciąg, 

gdzie jest Helios  - istniał, chociaż ten był zrujnowany.  

Portal, ten który jest w budynku Złotej Korony, tam gdzie się wchodzi do 

Orbisu to jest właśnie stamtąd przeniesiony - ze zrujnowanej kamienicy. 

Kamienice na tym fragmencie są w zasadzie autentyczne jeżeli o taki 

szczegół państwo pytają. 

M.V.: Nie no ja właśnie te zdjęcia zobaczyłem, były te budyneczki bez 

tynków, z gołą cegłą, ona tak wyglądała „na świeżo”, szczególnie  

w części szczytowej. 

O.C.: Chyba, że pan mówi o tych vis 'a vis   



M.V.: Nie, Psie Budy nie. 

O.C.: Hmmm... Ciekawe bo to są w dużej mierze autentyczne elewacje, takie z końca XVIII wieku 

M.V.: Proszę powiedzieć jak wyglądała sprawa jeżeli chodzi o takie gmachy jak budynek poczty przy 

dzisiejszej ulicy Biskupiej bo na zdjęciach widać, że budynek był cały ale wypalony? 

O.C.: Tak. Budynek stał, choć był wypalony. Była żelazna, stalowa konstrukcja kopuły. Na tej jednej elewacji 

(to była wschodnia elewacja) na ryzalicie była jakby oś wejściowa. Było też wejście monumentalne od strony 

Wita Stwosza, więc ta kopuła akcentowała to wejście, dzisiaj to się nazywa ulica Błogosławionego Czesława. 

Ale tak w ogóle to ona stała w bardzo dobrej, takiej porządnej ceglano-kamiennej (...?). No ale nie było 

szansy na jej odbudowę wobec tego zadecydowano się to, z wielkimi zresztą trudnościami, rozebrać, tylko 

przeniesiono portal, który był od strony dziedzińca. Poczta stanęła od strony Wita Stwosza na miejscu 

dawnego pałacu S. łukasza Hildebranta, więc ten portal wyjęto i przeniesiono do kamieniczki, chyba Rynek 3. 

To jest portal łukasza Hildebranta, przeniesiony z dziedzińca poczty. Gdy wtedy budowano to widocznie 

uznali, że tyle trzeba z tego pałacu zachować. 

M.V.: Ale czy decyzja o wyburzeniu poczty to była decyzja polityczna? 

O.C.: Nie, to przesada. 

M.V.: Znaczy ja mówię polityczna bo wiadomo. 

O.C.: To tak jak jest ta dyskusja o tym wypalonym Muzeum na pl.. Muzealnym, koło Komendy Policji. To 

rzeczywiście był wielki gmach, choć też ciekawe, że Niemcy w swoich przewodnikach tuż sprzed wojny jakoś na 

jego rangę czy też charakter w ogóle nie wskazywali. Dla nich on był mało znaczący, czy też może dlatego, 

że nikt się w tym czasie nie zajmował architekturą XIX wieku i przechodzono na tym do porządku dziennego. No 

ale co by nie było to było wielkie gmaszysko, obłożone żółtą cegłą. Miał sporo wystroju rzeźbiarskiego na 

gzymsie i bardzo monumentalne schody, to pamiętam. No ale zastanawiano się co z tym obiektem zrobić. 

Nieżyjący profesor ? pamiętam, że przygotował projekty odbudowy i jakiejś adaptacji, to musiało być koło  

60. roku dlatego, że pamiętam, że tam zmieścił teatr pantomimy, zmieścił Operetkę, zmieścił tam jakąś galerię 

i ciągle nie było wiadomo co z resztą tej powierzchni zrobić. Takie szkice były przygotowane. Władze się 

zwróciły do państwowej komisji planowania gospodarczego (to była centralna instytucja) no, która 

przygotowywała plany krótkofalowe i perspektywiczne. I wtedy przyszła z Warszawy taka odpowiedź,   



że ani w tej, ani w pięciu następnych pięciolatkach nie przewiduje się jakichkolwiek nakładów na cele kultury 

we Wrocławiu. Z tego wynikało, że do roku 85-90 komisja planowania nie przewidywała jakichkolwiek środków 

na cele kulturalne, no więc władze stanęły w sytuacji bez wyjścia. Równocześnie jak wiadomo to był czas 

kiedy realizownano ogólnokrajowe zadanie - 1000 szkół na 

1000 lecie, które to zaproponował kiedyś Gomułka 

i wtedy to realizowano. Wymyślono, że w tej sytuacji gmach 

trzeba rozebrać, bo i tak nie ma pieniędzy na jego odbudowę  

i w jego miejscu wznieść szkołę 1000-latkę. I tak się stało.  

Jacekq: Trzeba było inne przeznaczenie wymyślić temu 

budynkowi, np. szkołę? 

O.C.: Na szkołę to się nie nadawało. 

M.V.: Jeszcze wrócę do Poczty. Kiedy wyburzono budynek 

poczty? 

O.C.: Pocztę to mogę tylko tak mniej-więcej powiedzieć. Ale 

moim zdaniem to było wyburzane ok. roku 1955. Jakoś wtedy. 

M.V.: A czy jakaś dokumentacja fotograficzna budynku poczty z okresu powojennego jest zachowana? 

O.C.: Powojennego? Myślę, że tak. Najwięcej zdjęć zrujnowanego Wrocławia wykonała Krystyna Gorazdowska, 

która kilka lat temu zmarła. Wykonała zarówno na takich dużych kliszach 10x15 twardych i miękkich, 

jak i wykonała na błonach wąskich, małoobrazkowych. Tych negatywów dużo jest w Muzeum Architektury. Te 

małoobrazkowe staram sie rozszyfrować, nie wiem czy je wszystkie rozszyfrowałem więc przypuszczam, że 

takie tam by się znalazły. Jak wiadomo zdjęcia zrobił Arczyński. Ale był też taki fotograf, Niemiec, który 

wyjechał. Nazywał się J. i on też trochę zrujnowanego Wrocławia fotografował ale byli też i inni, może 

nieprzypadkowi to byli właściwie fotoreporterzy. Był taki pan, nazywał się Cz. ale przyznam się że nie wiem 

gdzie by były jego negatywy, może Muzeum Historyczne je wyłowiło. Największe zbiory były po Gorazdowskiej. 

Zbiory Gorazdowskiej są w Muzeum Historycznym (…)     



M.V.: A jak wyglądała sytuacja z Zamkiem Królewskim, bo z tego co nam wiadomo - była przygotowana 

koncepcja odbudowy? 

O.C.: Tak, była i istnieje, zrobił ją mój sąsiad  

pan Przyłęcki, jeden z projektów, bo mi się 

wydaje, że były wcześniejsze. Jeden robił też 

pan inż. Dąbrowski. Może i Małachowicz coś robił.  

W każdym razie, jak wiadomo było zachowane 

tylko to boczne skrzydło a reszta była 

wypalona. Najbardziej zburzony był ten odcinek 

z rokokowymi wnętrzami, który łączył główny 

korpus ze skrzydłem XIX wiecznym od strony  

pl.. Wolności. Na pl.. Wolności były w niektórych 

fragmentach b. duże zniszczenia, a taki jeden, 

który tam zresztą jeszcze stoi - zaplecze 

kuchenne stanowił - był zachowany. Było też 

zachowanej trochę takiej arkadowej loggi, 

która jest zresztą gdzieś w kawałkach 

złożona. W każdym razie (...) p. Sarnowska - 

archeolog (...) prowadziła oddział archeo 

Muzeum Śląskiego i ona miała takie ambicje, żeby to muzeum usamodzielnić (...) i dla jego potrzeb odbudować 

cały ten kompleks. In on był tak przygotowany do odbudowy kompletnej, wszystko dla potrzeb tego muzeum 

archeo. Z tym, że muzeum przeniosło się tam, gdy już zostało odbudowane najstarsze skrzydło - środkowe, 

 i to nazwijmy „lewe” czyli wschodnie. To już wystarczyło pani Sarnowskiej. I tak było lepiej niż w Muzeum 

Śląskim (gdzie jest mało miejsca), no i tam się przeprowadzili. A tymczasem ta cała inwestycja stanęła po tym 

jak już tyle odbudowano. Gdy muzeum zaczęło funkcjonować to już nie dostało pieniędzy na restaurację 

pozostałej części. 

M.V.: W którym roku wyburzono tą pozostałą część zamku?      



O.C.: Mnie się wydaje, że to dość 

sukcesywnie się działo, w miarę jak miały 

miejsce jakieś rocznicowe obchody, które 

zwykle koło 8 maja przypadały (któraś 

tam rocznica wyzwolenia ziem zachodnich) 

bo wtedy uważno, ze Wrocław jest nie 

tylko stolicą Dolnego Śląska, ale  

i miastem, które generalnie reprezentuje 

wszystkie ziemie zachodnie i północne 

i jeżeli tu się odbędzie uroczystość, to 

ona będzie podsumowaniem dla całości. 

Agencja, gdy miało coś się dziać, to wtedy 

gwałtownie porządkowali, a jak wtedy 

wpadli na pomysł, żeby odbyć defiladę, 

tym bardziej, że pierwsza defilada 

(której ja nie widziałem bo jeszcze nie 

byłem we Wrocławiu) w początkach maja 

45. roku odbywała się właśnie przed 

ruinami tego pałacu, więc to było miejsce 

„kultowe”. 

 

Z drugiej strony placu była komenda Policji. Moim zdaniem to się działo, między 55 a 60 dlatego, że pod murami 

tych ruin leżały romańskie elementy nie z tego pałacu, tylko niemieckie. Muzeum miało tam jakieś lapidarium i te 

detale (romańskie i renesansowe) były tam złożone między skrzydłem a zrujnowanym ogrodem (...) 

Była awantura, że dla porządkowania tego wszystkiego trzeba było te kamienie stamtąd zabrać - to było  

po 65 roku, pracowałem wtedy w muzeum. Pamiętam, że niedawno zmarła p. dyrektor Starzewska do mnie wtedy 

dzwoniła i powiedziała, że „jak panu uda się to wywieźć to ja to panu daję” No i ja to wszystko stamtąd 

wywiozłem. Ok. 1966, 1967 roku. Wtedy robiono tam ostateczne porządki. Nigdy nie udało się to do końca, 

ponieważ w tej części zachowanej mieszkali pracownicy i zawsze to grzęzło na tym, że trzeba by było dać    



mieszkania, żeby ich stamtąd wyprowadzić i coś tam ewentualnie zburzyć. Także ten kawałek został dlatego, 

że nie miano mieszkań dla tych osób (...) Przypuszczam, ze był też nacisk Muzeum Archeologicznego.  

MT: Nawiązując do pana wypowiedzi - w muzeum przy ul.. J. Kapistrana jest zbiór części rozebranych budowli 

i czy to, co udało się panu przetransportować jest tam przy muzeum? 

O.C.: Ale nie na tym placu. Romańszczyzna jest w środku. Renesansowe kolumny też są wewnątrz w kościele... 

także to, co tam jest to już są skutki, po pierwsze kopania tunelu na pl.. Dominikańskim - to są głównie 

okładziny fosy wewnętrznej, fortyfikacji XVI wiecznej. Sporo detalu przywożono z wykopów pod hotel 

i Galerię Dominikańską i z różnych miejsc - z ul. .Kuźniczej, Więziennej, Wszystko to było inwentaryzowane 

i późnej to zwożono. Nigdy nie udało mi się przekonać, żeby ten teren ogrodzić, choć nie wszystko tam leży 

M.V.: A proszę mi powiedzieć - gdy 

odbudowywano Rynek - czym się 

kierowano decydując się na tego typu 

wystrój fasad, bo wiadomo, że jest to 

dosyć swobodna interpretacja tego 

co było w poprzednich wiekach i na 

przykład budynek poczty na  

ul. .Świdnickiej (zachował się w całości), 

dosyć okaleczono. Co przyświecało 

wtedy ówczesnym architektom? 

O.C.: To pytanie wymaga dłuższej 

odpowiedzi.  

Naświetlenia sytuacji generalnej.  

Otóż jak wiadomo wszystko się 

właściwie zaczęło nie tyle od 

Wrocławia co od Warszawy, w tym 

sensie, że ona była bardzo poważnie 

zburzona.   



przede wszystkim starówka warszawska i ciąg królewski. Generalny konserwator J. Zachwatowicz już w lecie 

1945 roku na spotkaniu z ocalałymi historykami sztuki sformułował program, który mówił, że naród i zabytki to 

jedno. żeby przywrócić ciągłość historyczną narodowi to trzeba przywrócić zabytki. Co było sprzeczne  

z generalną doktryną konserwatorów sformułowaną w latach międzywojennych - natomiast niewątpliwie, 

wytyczało jakiś program dla Warszawy, bo przecież w doktrynie konserwatorskiej uważa się, że faza 

istnienia zrujnowanego zabytku jest również fazą, która wymaga opieki nad taką ruiną, a trudno sobie było 

wyobrazić, że warszawiacy wrócą do mieszkania na zabytkowej ruinie, więc taka doktryna międzywojenna nie 

bardzo przystawała do warunków, których nie trudno było zauważyć. Choć byli historycy sztuki, którzy 

występowali przeciwko tej propozycji rekonstrukcji. 

jacekq: To byłoby podobne bardziej do forum romanum, niż do miasta. 

O.C.: Oczywiście, ale większość ten plan zaaprobowała. Dla Warszawy to było dosyć łatwe w tym sensie, że 

warszawska starówka była przed wojną przez studentów zmierzona (w latach międzywojennych) i tę 

dokumentację zdołano uratować (została przed wojną wywieziona bodajże do Piotrkowa Trybunalskiego). 

Krótko mówiąc mieli dla starówki całą dokumentację i jak wiadomo, starówkę odbudowali, co się skończyło  

w 1953 roku przy pewnych odstępstwach (...) 

Ale co najważniejsze to było obserwowane przez innych (i z innych ośrodków w Polsce), którzy zaczęli 

warszawiakom tego może i zazdrościć, a poza tym tą samą zasadę przyjęto przy odbudowie Poznania, gdzie 

sprawa była dość prosta bo tam właściciele wrócili do swoich budynków. (...) 

Tam /w Warszawie/ Zachwatowicz powiedział takie ładne zdanie, że odbudujemy w stanie żywym w naszej pamięci 

i dostępnym w materiałach. Przyporządkowanie takiego programu Wrocławiowi było dosyć wątpliwe dlatego, 

że takich, dla których to było żywe w pamięci - już wyprowadzono i tu był ten główny kłopot, bo z jednej 

strony zazdroszczono (i też pamiętajmy że to były czasy kiedy w architekturze tej „pozostałej” obowiązywał 

program realizmu socjalistycznego, czyli architektura realistyczna w formie a socjalistyczna w treści) (...) 

Były dwie alternatywy - albo rekonstrukcja albo architektura socrealizmu. Nie było konstruktywizmu, 

funkcjonalizmu - to była architektura kosmopolityczna. Więc na siłę zaczęto wymyślać program, który 

uzasadniałby rekonstrukcje we Wrocławiu. Ponieważ hasła warszawskie nie bardzo do tego pasowały,  

to oczywiście uważano, że trzeba to uczynić dla stworzenia właściwej oprawy zachowanemu Ratuszowi. 

Trzeba pamiętać, że we Wrocławiu było bardzo mało dorosłych architektów, ok. 8-10 w całym Wrocławiu. Czyli 



też nie bardzo była szansa na to, żeby otworzyć tu pracownie itp. Następnie - był niesamowity bałagan  

w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych. Znalezienie czegokolwiek nastręczało ogromnych trudności. 

Każdy się brał do tego, żeby porządkować, zagarnąć. Trochę materiałów było w Bibliotece Uniwersyteckiej, 

trochę zdjęć, ale nieuporządkowanych, było też archiwum Policji Budowlanej na pl.. Solnym. To były właściwie 

dwa miejsca gdzie można było coś znaleźć, ale były wielkie braki. Trudno było do czegoś dojść. Nie było tak 

jak w Warszawie, gdzie wszystko było zmierzone. Więc ci koledzy /architekci/ sięgali do tego co było  

w dyspozycji. Przede wszystkim były publikacje Rudolfa Steina. W Książce „Wrocławskie kamienice” były 

narysowane całe ciągi pierzei rynkowych. Stein to narysował tak, jak on widząc zachowane domy, mógł  

w przypadku braków wrysować tam jakąś propozycję, rozwiązanie, które wcześniej istniało. A w tej /drugiej/ 

książce (...) były narysowane pierzeje bloku śródrynkowego, Krótko mówiąc - ci którzy to projektowali  

- sięgnęli do książek Rudolfa Steina i na nim się opierali. Niezwykle rzadko trafiali na coś, że on się pomylił. 

Czasami też dokonywano zmian bo np. Stein rysował kamienice, które miały gotyckie szczyty (Rynek 14) a to już 

było rozwiązanie, które wymagało większego nakładu pracy, więc siłą rzeczy od takich bogatych rozwiązań 

odstępowano. Wreszcie też była taka sytuacja, że było kilka wypalonych szkieletów żelbetowych  

i stalowych po domach towarowych. O ile dekoracje były zniszczone - o tyle sama konstrukcja była 

wystarczająco mocna. Np. Złotej Korony ale też np. kamienica Rynek 20 bodajże, w sąsiedztwie obecnej 

Restauracji Cesarsko-Królewskiej. Więc przygotowując projekty, chcąc jak najtaniej to zrealizować, 

decydowali się na wykorzystywanie konstrukcji nośnych, stalowo-żelbetowych z tym, że rekonstrukcja 

Steina i te kamieniczki to były kamieniczki z wysokością stropu ok.3-3,2m, a gdy to były domy towarowe to miały 

one kondygnacje 4m-4,5m, więc na te szkielety domów o wysokości 4m i więcej nakładano dekoracje 

kamieniczek. To dawało 3,5.-4m wyższe kamienice. I są właśnie takie kamienice w Rynku z tych powodów 

podwyższone. Mało tego- na kamienicy Rynek bodajże 20 tam było tak, że kamieniczka miała 5 osi okiennych, 

natomiast w szkielecie stalowym na osi był filar, więc ona ma 4 okna, gdyż filar należało zachować. To były 

takie powody. Z drugiej strony próbowano to jednak zbliżyć do formy trochę wcześniejszej, bo pamiętajmy, 

że w latach pięćdziesiątych nikt nie szanował secesji. Uważano to za niczego nie warty styl. Tak samo bardzo 

zły był stosunek do eklektyzmu XIX w. - więc gdy mówimy o budynku poczty, który miał eklektyczną formę to 

oczywiście, że postarano się tę fasadę zbliżyć do manierystycznej, która jest zresztą bliska temu 

manierystycznemu budynkowi, który tam rzeczywiście kiedyś stał. Jeszcze był jeden powód. Mianowicie 

stosunek do handlu, jako takiego był bardzo negatywny. Oczywiście obywatelowi starano się zapewnić 



odpowiednią ilość sklepów spożywczych, co jakiś czas sklep z butami, np. w Rynku. Ponieważ to jest rynek 

miasta - zdarzały się lokale ogólno miejskie (luksusowy fryzjer) i oczywiście rozkład tych uncji wynikał  

z planowej gospodarki i z tego co miejska komisja planowania gospodarczego orzekła. 

Istniało przekonanie, że nasi przodkowie, mając sklepiki w kamienicach też nie mieli wielkich witryn - była 

okiennica. Więc jeżeli były kamienice XIX w. które miały wielkie witryny (np. tam gdzie jest wojewódzka i miejska 

biblioteka publiczna był wielki otwór) - uważano, że nie ma takiej potrzeby. Zamurowali i teraz są trzy małe 

okienka. Jest sporo takich lokali. To wszystko razem rzutowało na propozycje odbudowy. Jeszcze jeden 

czynnik - bardzo młodzi architekci o różnym stopniu znajomości detalu historycznego popełniali błędy, a nie 

było takich, którzy ich pilnowali. (...) Istnieją domy, które są dość dobrze zrobione - np. Rynek 18 ale to robił 

jeszcze ze Lwowa przybyły architekt Witold Radzki, który we Lwowie bardzo piękne rzeczy zrobił (...). Był 

bardzo wprawny i to co wyszło z jego ręki jest pełne bogatego detalu (Restauracja Cesarsko-Królewska)  

i fasada późnobarokowa - Rynek 18. On pilnował modelarza, który przygotowywał rzeźby gliniane pod 

sztukaterie. Bardzo dobra architektka nowoczesna - Jadwiga Grabowska-Hawrylak (zrobiła kamieniczkę 

narożną bloku śródrynkowego, tam gdzie jest barek, wydział kultury). Niektórym detal się nie udał.. 

M.V.: Proszę zwiedzieć od którego roku jest pan we Wrocławiu? 

O.C.: Po raz pierwszy byłem we Wrocławiu w 1945 roku ale tylko kilka dni. 

M.V.: Czy pamięta pan dużo z tego czasu? 

O.C.: Nie za bardzo. Mieszkałem u krewnych, dzisiejsza ulica Witelona, ulica Parkowa i pamiętam, że z bratem 

szedłem kiedyś do kościoła katedralnego, czyli musiałem przejść ul. .Skłodowskiej i Szczytnicką przez 

zagruzowany pl.. Grunwaldzki. Właściwie najbardziej pamiętam wejście do zupełnie opustoszałej willi, która 

stoi zresztą do dziś (bardzo monumentalna) na ulicy Parkowej, w której był przed wojną konsulat hiszpański. 

Wszystko było pootwierane, wiatr hulał. Pamiętam z listopada 1945, że wziąłem papier, szlachetny niezwykle, 

firmowy tego konsulatu, i służył mi jako papier na notatki. Właściwie tyle pamiętam. Pamiętam też tragiczne 

zdarzenie. Na przeciwko moich kuzynów mieszkali państwo Wiktorowie. On był profesorem medycyny i mieli 

dzieci. W święto wielkanocne, dzieci poszły do sąsiedniej ruiny. Tam był niewypał i dzieci wyleciały w powietrze. 

Bliżej Katedry - mało pamiętam. Owszem, kościół katedralny był nie tylko wypalony ale i zagruzowany.  

Nikt jeszcze nie brał się za porządki. 

Alojzyna: A Kliniki?    



O.C.: Wydaje mi się, że tam było mniej-więcej w porządku. Dziś żałuję, ze na pl.. Grunwaldzkim nie gmerałem. Mój 

kolega, który przed wojną skończył architekturę (był dosyć bystry) poszedł do Katedry, pozbierał 

szczątki św. Jana, poskładał i schował. Byli tacy, którzy coś więcej dobrego zrobili. Przyjechałem na studia  

w 1947 roku i już tu zostałem. Mieszkałem na Biskupinie na ulicy Stanisławskiego. Wtedy domy studenckie były  

w domach mieszkalnych. To był taki cały ciąg domów mieszkalnych, piętrowych z poddaszami. Była taka 

zasada, że czterem studentom dawano jedno mieszkanie. Były 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Właściwie tylko do 

Politechniki jeździliśmy tramwajem. Rzadko żeśmy zbaczali. Właściwie całe życie toczyło się na tym odcinku. 

Mieliśmy spółdzielnię akademicką, dwa sklepy, jeden na Biskupinie, drugi na Skłodowskiej, tam kupowaliśmy 

jedzenie. Mieliśmy swoje stołówki. Jedna z nich niestety nie istnieje - tzw. Cichy Kącik, okolice domów 

studenckich na ulicy Pugeta. Tam była karczma, bardzo ładny budynek. Tramwaj wtedy przez Most 

Grunwaldzki nie jechał, bo most był zerwany, był wsparty drewnianymi konstrukcjami, więc tramwajem jechało 

się w okolice Rynku dość długo, obok dworca Nadodrze i ta jazda była zniechęcająca. W okolice Rynku nie 

chodziliśmy. Gdy studia na architekturze były bardziej intensywne to tak, bo wtedy jakaś robota była, gdy 

np. restaurowano Ratusz w 1949 roku. Czasem można było się przez ten most Grunwaldzki, że tak powiem 

„przemknąć” na piechotę. A tak właściwie mieszkałem w dzielnicach, które nie były tak mocno zniszczone. 

M.V.: A w dzielnice południowe i zachodnie nie zapuszczał się pan? 

O.C.: Nie. Pierwsza moja dziewczyna pechowo mieszkała u Urszulanek i miałem wielkie kłopoty dostania  

się do niej. 

M.V.: Proszę mi powiedzieć jak wtedy na przełomie lat czterdziestych, pięćdziesiątych w środowisku 

architektów odbierano architekturę Wrocławia? Jak to było postrzegane? Teraz mówi się o Bergu,  

o modernistach, czy wtedy to było zauważane? 

O.C.: Mój stosunek był bardzo racjonalny.(...) Kiedy chciałem ratować Pałac Hatzfeldów - wtedy 

obsmarowano mnie w gazecie, że chcę ratować pałac junkrów pruskich, więc to były rzeczy takie dosyć 

politycznie kłopotliwe. Jako urzędnik państwowy musiałem lawirować. Gdy budynek był w dobrym stanie to sam 

się ratował, bo można go było użytkować. 

Opracowanie: neo[ezn],  

spotkanie zorganizował: Quol 

foto w tekście: vorwerk, Neo[ezn[, Mwp    



  

 

i jeszcze zdjęcie Uczestników spotkania  - foto: Quol   



05 lutego 2005 roku 

XVI spotkanie – „Cafe Artzat” – ul. Malarska 

 

Kolejnym miejscem, 

gdzie przy dobrym piwie 

i nie tylko można było 

spędzić kilka ciekawych 

chwil wśród miłośników 

Wrocławia okazała się 

cafe artzat. 

Jak zwykle nie zabrakło 

ciekawych opowieści  

i przygotowanych przez 

agrestesa prezentacji. 

 

foto: mt   



    

 

    

 

foto: MT  



06 lutego 2005 roku 

Spotkanie z panem Ambrożym Grzenią – „Cztery Pory Roku” 

Pan Zbyszek, właściciel klimatycznego lokalu "Cztery Pory Roku" przy ul. Mickiewicza zainicjował spotkanie  

z panem Ambrożym za co serdecznie dziękujemy. 

Pan ambroży Grzenia z Sępolna, przeżył i pamięta oblężenie Festung Breslau.  

okazał się skarbnicą wiedzy, a zarazem był miło zaskoczony naszymi osiągnięciami i zbiorami fotograficznymi.  

Pan Ambroży przybliżył nam wszystkim koszmar tamtych dni 1945 roku. Dla nas to historia, dla niego,  

to przykre wspomnienia z dzieciństwa o których czasem trudno było mu mówić. 

 

    

 
autor: mt    



    

 

    

 

Oprócz pana Ambrożego zaszczycił nas swoją obecnością również pan Tadeusz Reder, dzięki któremu 

pojawiło się na naszej stronie dużo ciekawych artykułów i fotografii z osiedli Swojczyce, Strachocin, Wojnów 

oraz okolic. Witamy panie Tadeuszu. Autor:mt  



20 lutego 2005 roku 

 

Drugie spotkanie z panem Ambrożym Grzenią – „Cztery Pory Roku” 

 

 

    

 

Pan Ambroży z mistrzowskim wręcz talentem przyciągał uwagę wszystkich, opowiadając niesamowite historie 

ze swojego dzieciństwa. Dziękujemy. 

 

autor: mt    



    

 

    

 
foto:quol   



24 kwietnia 2005 roku 

XIX spotkanie – w pubie „Czemu Nie” 

gratulujemy panie Władysławie! 

w 2004 r. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie 

mostu w Polsce. W regulaminie Konkursu, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki  

u projektantów i budowniczych mostów 

związek Mostowców RP ogłasza stały, 

coroczny Konkurs na fotografie 

propagujące walory estetyczne 

obiektów mostowych w Polsce. Obiekty 

mostowe powinny być dumą regionów 

i miast oraz przydawać im piękna. 

Powinny stawać się ich wyróżnikami jako 

dzieła techniki i jako przyciągające 

uwagę akcenty estetyczne. Była to 

druga edycja Konkursu, Nadesłano 83. 

fotografie. po rozłożeniu wszystkich 

prac dokonano ich potrójnej selekcji. 

Po 3. selekcji przystąpiono do tajnego 

głosowania drogą przydzielania 

punktów poszczególnym fotografiom.  

I tak z 26. punktami na 30. możliwych 

pierwsze miejsce uzyskała praca: 

 

 „Pylon 10 podpory mostu Milenijnego  

we Wrocławiu o wschodzie słońca „ 

 autor: Władysław kluczewski  
 

na zdjęciu pan Władysław z nagrodzoną pracą  

foto: Mt  



    

 

    

 

foto: siloy, mt   



06 maja 2005 roku 

XX spotkanie – happening – „60. rocznica upadku Festung Breslau” 

    

 

Dokładnie w tym miejscu, przed 60 laty, spotkali się 

emisariusze dwóch walczących armii.  

  

w 60. rocznicę kapitulacji Festung Breslau 

spotkaliśmy się, by odbyć wspólnie drogę  

do Villi Colonia gdzie podpisano akt kapitulacji. 

  

Aktu kapitulacji dokonali Michael i Poli 

  

foto: Quol   



    

 

    
 

przed Villa Colonia gdzie podpisano akt kapitulacji Festung Breslau - foto: argestes, quol   



    

 

    
 

pełni wrażeń uczestnicy spotkania udali się do lokalu przy ul.. jaworowej - foto: siloy   



24 czerwca 2005 roku 

 

 

Dziewiętnastu zapaleńców, którzy wzięli udział w spotkaniu założycielskim stowarzyszenia Wratislaviae Amici: 

Górny rząd od lewej: Jeanick, Yahoo, Bonczek, Alojzyna, Quol, FM, MT, Neo[EZN], Vorwerk, Siloy 

Dolny rząd od lewej: PP, Krzyc, Kudelin, Mamik, Argestes, WroBel, JacekQ, ToMeK.  

Autor - Neo[EZN]    



Statut Stowarzyszenia  

Wratislaviae Amici 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Stowarzyszenie "Wratislaviae Amici" zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie obowiązującego prawa 

o stowarzyszeniach. 

§ 2. 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest 

Wrocław. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza 

granicami kraju. 

2. Członkowie Stowarzyszenia mogą reprezentować różnorodny zakres poglądów. Stowarzyszenie jako 

organizacja nie ma prawa wyrażania opinii, podejmowania akcji politycznych ani też angażowania się  

w działalność organizacji o charakterze ideologicznym, filozoficznym, politycznym i religijnym. 

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych 

spraw może jednak zatrudniać pracowników, na warunkach określonych uchwałą. 

 

II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Charakter stowarzyszenia 

§ 3. 

Celem Stowarzyszenia jest odkrywanie i pielęgnowanie wizerunku miasta Wrocławia i regionu Dolnego Śląska 

w jego historycznych granicach, a w szczególności popieranie i prowadzenie wszelkich badań naukowych 

mogących przybliżyć historię miasta i regionu jego mieszkańcom oraz osobom zainteresowanym, jak również     



stwarzanie korzystnego środowiska badawczego i poznawczego. Stowarzyszenie zajmuje się również 

tworzeniem dokumentacji fotograficznej wszelkich przemian w architekturze miast i całego regionu Dolnego 

Śląska, która ma służyć przyszłym pokoleniom w poznawaniu swojej historii. 

§ 4. 

Stowarzyszenie stanowi forum wzajemnej wymiany intelektualnej między jego członkami. Działalność jego 

obejmuje w szczególności: wymianę pomysłów drogą wykładów, dyskusji, pisemnych opracowań,  

kół zainteresowań, a także spotkań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, badanie opinii i 

postaw członków Stowarzyszenia. 

§ 5. 

Stowarzyszenie w oparciu o swoją działalność prowadzi portal internetowy mający na celu 

udokumentowanie przemian historycznych i dokumentalnych w regionie przez zgromadzenie zbiorów 

fotografii, artykułów oraz innych materiałów. Szczegółowe zasady funkcjonowania strony WWW określa  

jej regulamin. 

§ 6. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną. 

 

III. Zasady przynależności do stowarzyszenia. Prawa i obowiązki członków 

§ 7. 

Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna. 

§ 8. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.     



2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat. Posiadają oni czynne 

i bierne prawo wyborcze, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 p. 2. prawa o stowarzyszeniach. 

§ 9. 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, 

oraz zgoda na publikowanie własnych nazwisk i adresów w oficjalnych dokumentach Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu. 

§ 10. 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 

a) śmierci członka lub wystąpienia złożonego Zarządowi na piśmie, 

b) rozwiązania Stowarzyszenia 

c) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie Statutu i 

podejmowanie działań sprzecznych z uchwałami władz Stowarzyszenia. 

d) nieuczestniczenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w strukturach stowarzyszenia, nie wywiązywanie 

się z powierzonych przez zarząd zadań i obowiązków, a w szczególności postawa i działania członka 

szkodzące stowarzyszeniu w myśl Â§ 10 pkt. c. prowadzą do nałożenia sankcji zgodnie z Â§ 14 statutu  

z pozbawieniem członkostwa włącznie. 

§ 11. 

Zarząd stowarzyszenia dołoży wszelkich starań mających na celu doręczenie osobie zainteresowanej 

informacji o skreśleniu z listy członków.    



§ 12. 

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członkowi przysługuje w terminie 30 dni od podjęcia uchwały odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

§ 13. 

Obowiązkiem członka jest: 

a) przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia, 

b) przestrzeganie uchwał organów Stowarzyszenia. 

c) płacenie składek na zasadach określonych w Â§ 29 statutu. 

§ 14. 

Zarząd ma prawo zastosować sankcje dyscyplinarne wobec członka, który popełnił czyn na szkodę 

Stowarzyszenia pod warunkiem, że zapewni członkowi sprawiedliwą i bezstronną ocenę postępowania. 

Przewidywane są następujące sankcje: nagana, zawieszenie członkostwa na okres nie dłuższy niż 1 rok  

lub pozbawienie członkostwa. Ukaranie następuje na skutek stosownej uchwały Zarządu. 

§ 15. 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

c) zgłaszania postulatów i wniosków władzom Stowarzyszenia, 

d) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia przeznaczonych do wspólnego użytku.     



IV. Władze stowarzyszenia 

§ 16. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

- Walne Zebranie Członków, 

- Zarząd Stowarzyszenia, 

- Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Daną funkcję we władzach 

Stowarzyszenia można pełnić wielokrotnie. 

§ 17. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są zwykłą 

większością głosów bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu, z wyjątkiem sytuacji,  

gdy Statut przewiduje większość kwalifikowaną. 

3. Każdego roku, w terminie do końca czerwca danego roku, musi się odbyć jedno zwyczajne Walne Zebranie 

Członków. Data takiego zebrania musi być podana przez Zarząd na piśmie do wiadomości członków nie później 

niż jeden miesiąc przed datą zebrania. 

4. W pierwszym terminie walnego Zebrania Członków obowiązuje co najmniej 50% frekwencja umożliwiająca 

podejmowanie stosownych uchwał na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku  

w pierwszym podanym terminie, zarząd ogłasza następny termin Walnego Zebrania, na którego ważność nie ma 

już wpływu wymagana w pierwszym terminie minimalna liczba członków.     



5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia 

wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zwołuje je Zarząd z inicjatywy własnej  

lub na wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

§ 18. 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia, 

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres jego kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. zatwierdzanie zmian w Statucie, 

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

7. zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia, 

8. powoływanie Sądu Koleżeńskiego, 

9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia, 

§ 19. 

1. Zarząd składa się z 3-8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym przez 

uzyskanie co najmniej 50% poparcia.    



2.W skład prezydium zarządu wchodzi: Prezes, Sekretarz i skarbnik 

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza: 

a) nie rzadziej niż raz na kwartał, 

b) na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i wówczas winno się odbyć nie później 

niż 2 tygodnie po złożeniu wniosku. 

§ 20. 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, 

d) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. 

e) zatrudnianie osób dla potrzeb realizacji celów i obowiązków stowarzyszenia. 

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym przy równej ilości głosów 

decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Quorum przy podejmowaniu uchwał stanowi ponad połowa 

Członków Zarządu. 

3. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia przysługuje Prezesowi lub osobie przez niego upoważnionej. 

4. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis 1 członka Zarządu, natomiast do zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.     



§ 21. 

Wakat w Zarządzie może być uzupełniony drogą uchwały Zarządu, jednak tą drogą nie można uzupełnić więcej 

niż połowę pierwotnego składu Zarządu. Uzupełnienie wakatu Prezesa Stowarzyszenia wymaga nowych 

wyborów. 

§ 22. 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) upływu kadencji, 

b) śmierci, 

c) rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie, 

d) Uchwały Walnego Zebrania, 

e) uchwały Zarządu, w przypadku nieuczestniczenia w pracach Zarządu. 

2. Prezes Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję na skutek: 

a) upływu kadencji, 

b) śmierci, 

c) rezygnacji złożonej Walnemu Zebraniu Członków na piśmie, 

d) pozbawienia funkcji przez Walne Zebranie. 

§ 23. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów.     



2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania z wnioskami pokontrolnymi, 

c) przedstawianie na koniec każdego roku raportów ze swojej działalności, 

d) składanie przed Walnym Zebraniem wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi, 

e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

f) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w pisemnie określonym przedmiocie. 

§ 24. 

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a) upływu kadencji, 

b) śmierci, 

c) rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej na piśmie, 

d) Uchwały Walnego Zebrania. 

2. Wakat w Komisji Rewizyjnej może być uzupełniony uchwałą Komisji Rewizyjnej. Tą drogą uzupełnić można  

nie więcej niż połowę pierwotnego składu Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) być osobami blisko spokrewnionymi z członkami zarządu,     



b) pobierać wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji, 

c) być zatrudniani dla potrzeb stowarzyszenia. 

 

V. Wybory 

§ 25. 

Dla przeprowadzenia wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków wyznacza Komisję 

Wyborczą. Żaden z członków Komisji Wyborczej nie może być członkiem aktualnego Zarządu, ani kandydatem 

do nowego. 

§ 26. 

Obowiązkiem Komisji Wyborczej jest: 

a) sporządzenie i podanie do wiadomości członków Stowarzyszenia listy kandydatów i regulaminu 

wyborów, 

b) przeprowadzenie wyborów, przeliczenie głosów oraz ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów. 

c) Ustala się, że głosowanie jest ważne jeśli przystąpiło do niego m.in. 50% osób uprawnionych do 

głosowania, a kandydaci do pełnienia poszczególnych funkcji są wybierani w ramach wyborów zwykłą 

większością głosów. 

§ 27. 

Dla przeprowadzenia każdego referendum Zarząd powołuje Komisję Specjalną. 

§ 28. 

Komisja Specjalna ustala termin i warunki przeprowadzenia referendum i ogłasza jego wyniki.    



VI. Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 29. 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji, dochodów  

z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, oraz innych źródeł 

prawnie dozwolonych. Składki członkowskie są obowiązkowe dla członków stowarzyszenia i płatne są w cyklu 

miesięcznym na konto wskazane przez zarząd stowarzyszenia. Wysokość składek określa raz w roku 

stosowna uchwała walnego zebrania 

§ 30. 

W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zdecyduje w głosowaniu zwykłą większością 

głosów o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

 

VII. Zasady dokonywania zmian Statutu 

§ 31. 

1. Propozycje poprawek do statutu muszą być zgłaszane przez Zarząd lub drogą petycji podpisanej przez 

minimum 10 członków Stowarzyszenia. 

2. Wprowadzenie poprawek do Statutu wymaga przeprowadzenia referendum. Poprawność i wynik referendum 

muszą być zatwierdzone przez Walny Zjazd po sprawdzeniu jego prawidłowości, na podstawie sprawozdania 

Komisji powołanej do przeprowadzenia referendum. 

3. Do ważności uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu wymagana jest MINMUM 50% 

głosów, bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.    



VIII. Sposób rozwiązania stowarzyszenia 

§ 32. 

Decyzję w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków. 

Uchwała ta musi być podjęta większością 50% głosów, bez względu na liczbę osób biorących udział  

w głosowaniu. 

 

IX. Postanowienia dodatkowe 

§ 33. 

Walne Zebranie raz w roku powołuje Redaktora Strony Internetowej Stowarzyszenia który odpowiada 

przed nim za swoją działalność, w szczególności za prawidłowe działanie strony pod względem 

merytorycznym i technicznym. Funkcjonowanie Strony finansowane jest ze środków finansowych 

Stowarzyszenia. W przypadku wakatu (rezygnacja, niewywiązywanie się ze statutowych warunków) Zarząd 

powołuje osobę pełniącą obowiązki redaktora do czasu najbliższego Walnego Zebrania. 

§ 34. 

1. Sąd Koleżeński jest organem mediacyjnym i doradczym władz Stowarzyszenia, podejmującym działania  

w razie zaistnienia sporów w Stowarzyszeniu 

2. Sąd koleżeński składa się z minimum 3 członków - w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie. 

3. Sąd koleżeński, wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

Sąd koleżeński może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie  

nie większej niż 1/3 wybranej liczby członków.     



4. Sąd koleżeński rozpoznaje w co najmniej trzyosobowych zespołach orzekających sprawy dotyczące 

postępowania członków naruszających statut Wratislaviae Amici oraz działających na szkodę 

stowarzyszenia. 

5. Posiedzenia sądu koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby. 

6. Sąd koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności walnemu zgromadzeniu. 

 

 

 

 

  



09 lipca 2005 roku 

Nad Odrą 

 

 

spotkanie zaplanowano na 

sobotę na godz. 18:00 nad 

Odrą, tuż przy ulicy Zawalnej 

(północny brzeg Odry 

ok.100 metrów na wschód  

od mostów Trzebnickich)  

w miejscu widocznym na 

fotografii (brzeg od strony 

ulicy Zawalnej) 

 

No i oczywiście troszkę 

padało, dlatego też po 

przybyciu chętnych na miejsce 

spotkania, ustalono plan B, 

czyli pub Czemu Nie  

przy ul. Wita Stwosza. 

 

 foto: mt    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: siloy  



23 lipca 2005 roku 

XXII spotkanie - grill nad Odrą 

 

    

  

  

Jak zwykle, większość przeraziła się pogodą. 

Tylko nieliczni i najbardziej wytrwali dotarli na miejsce. 

Szkoda że taka mała frekwencja. naprawdę warto było przyjść. 

Kiełbaski i kaszanka były wyśmienite. 

Gdy padało, można było wejść pod mostek. 

Nie zabrakło też gadżetów. Kolekcja 80 starych wrocławskich widokówek 

zaciekawiła przybyłych na spotkanie 

 Autor: siloy    



09 października 2005 roku 

 

XXIII spotkanie - pizzeria „Brawissimo” 

 
 

    

 

 

Wrotislau miał sporą kolekcję zdjeć do zidentyfikowania... 

foto: quol, siloy   



    

 

    

 

foto: siloy, quol   



    

 

    

 

foto: siloy, quol   



26 listopada 2005 roku 

Spotkanie spontaniczne 

 

    

 

 

foto bonczek  



18 grudnia 2005 roku 

      
 

     



    

 

    
 

na XXiV spotkaniu Duże zainteresowanie wzbudził pięknie wydany" Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska  

Foto: FM, SILOY, Danuta b     



07 stycznia 2006 roku 

Konferencja naukowa "Wrocławskie Pompeje" 

 7 stycznia 2006 roku w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego odbyła się konferencja naukowa  

pt.: „Wrocławskie Pompeje”•. Organizatorami byli: Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków 

Międzynarodowych, Koło Młodych Politologów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wratislaviae Amici 

(www.wroclaw.dolny.slask.pl) - jeden z czołowych portali internetowych zajmujących się Wrocławiem 

i Dolnym Śląskiem. 

 Zasadniczym celem konferencji było przybliżenie losów 

przedwojennego Wrocławia poprzez wykłady, pokazy filmów oraz 

debaty. Wykład wprowadzający poświęcony był Społeczno-kulturalno-

politycznemu życiu Wrocławian przed II Wojną Światową i został 

wygłoszony przez dr Joannę Nowosielską-Sobel z Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelekcja ukazywała 

niejednorodny obraz miasta widziany oczami zarówno zwykłego 

człowieka, jak i znanych osób ze świata kultury, architektury, nauki. 

 

 Drugim elementem konferencji była projekcja filmu „Exodus ze 

Wschodu - Festung Breslau” ukazującego losy oblężonego miasta  

i żyjących w nim mieszkańców. Na wysoką wartość prezentowanego obrazu, 

wpływają zawarte w nim archiwalne kadry filmowe, pokazujące piękno 

przedwojennego Wrocławia, szturm Armii Czerwonej i obraz zniszczeń z maja 

1945 roku. Dodatkowym atutem są wspomnienia niemieckich mieszkańców, 

wysiedlonych w czasie oblężenia lub po zakończeniu działań wojennych oraz 

wrażenia polskich przybyszów.    



 Pan Amboży Grzenia, drugi prelegent konferencji, 

urodził się w przedwojennym Wrocławiu. W swoim wystąpieniu 

przedstawił osobiste wspomnienia związane z miastem. Opisał 

wygląd nieistniejących już obiektów, dawny układ ulic, 

wystrój przedwojennych sklepów oraz krótkie życiorysy 

osób, które napotkał na swojej drodze. Druga część 

wystąpienia poświęcona była oblężeniu Wrocławia widzianego 

przez naocznego świadka. Pan Ambroży opisał częste zmiany 

miejsca pobytu, powolny upadek miasta, śmierć bliskich osób 

oraz strach jaki temu towarzyszył. Publiczność miała 

możliwość uzyskania informacji, których na próżno szukać  

w książkach oraz zadania nurtujących pytań. 

 

 Punktem zamykającym konferencję była projekcja specjalnie na tę okazję przygotowanego filmu 

zatytułowanego „Ulica Powstańców Śląskich - piękno zaginionego Wrocławia”. Temat filmu 

podyktowany został faktem, że to właśnie ulica Powstańców Śląskich uległa największym zmianom  od 

ekskluzywnej arterii miasta do ulicy o niejednorodnym charakterze, na której obok secesyjnych 

przedwojennych kamienic spotkać możemy bloki oraz puste przestrzenie â€“ smutne pamiątki po oblężeniu 

miasta. Drugim motywem jest fakt, iż obecnie toczy się dyskusja nad przyszłym kształtem i charakterem 

północnej części ulicy. Film przedstawiał archiwalne obrazy oraz nieistniejący obecnie układ urbanistyczny. 

Przedwojenne kadry porównane zostały z obecnymi ujęciami, pokazując jak wielkim przemianom uległa ulica. 

konferencja „Wrocławskie Pompeje” spotkała się z dużym zainteresowaniem, przejawiającym się w sporej 

frekwencji oraz w interesujących debatach, jakie odbyły się po poszczególnych elementach programu. 

Ogrom zagadnień związanych z tematem przedwojennego Wrocławia, pozwala sądzić, że w przyszłości 

zorganizowane będą dalsze edycje konferencji. 

tekst: Łukasz Stręk Gwaihir, fotó: argestes  



    

 

    

 

foto: siloy 



08 stycznia 2006 roku 

Tradycji ciąg dalszy, noworoczne spotkanie miłośników strony 

 

 
 

foto: argestes 



 

Po wspólnym zdjęciu udaliśmy się w "ciepłe miejsce" co aby się rozgrzać... tym razem odwiedziliśmy Spiż na 

Wrocławskim Rynku. 

foto: siloy



 
 

Danuta udziela wskazówek Neo: pamiętaj, mistrz musi być najlepszy:-)) 

foto: mt 



 
 

W miłym towarzystwie wszystkim jest wesoło, a szczególnie naszej drogiej Alojzynie, która po długiej 

nieobecności znów zagościła w naszym gronie:-)  

autor: mt     



    

 

    

 

po spotkaniu niektórzy udali Się do muzeum architektury.  

foto: Danuta b, siloy, niedźwiedź   



05 marca 2006 roku 

 

XXVI spotkanie - pizzeria „Brawissimo” - ul. Stysia 

 
 

       

 

 

Tematów do interesujących rozmów nie zabrakło – przeważały te o Breslau 
 

foto: siloy   



    

 

    
 

Foto: Argestes  



    

 

    

 

Foto: siloy   



    

 

    

 

Foto: Fm, siloy  



06 maja 2006 roku 

 

XXVII spotkanie – pub „Stare Miasto” - ul. Włodkowica 

 
 

       

 

Klimatyczne miejsce spotkania – „stare miasto” 

 

Foto: argestes, siloy   



    

 

    

 

Trudno przeoczyć organizacyjne koszulki - foto: Danuta b, zed, siloy  



    

 

    

 

Foto: Argestes, siloy, Fm  



01 lipca 2006 roku 

 

XXVIII kameralne spotkanie przy filmach o Wrocławiu – pub „Stare Miasto” 

 

    

 

 

dzięki uprzejmości Tomka obejrzeliśmy filmy  

o Wrocławiu które przywiózł Bonczek.  

Po filmach pomimo transmisji meczu gdy obrońca 

tytułu mistrzowskiego Brazylia przegrała  

z Francją 0-1 w czwartym ćwierćfinale w pubie 

trwały rozmowy o Wrocławiu. 

na konkursie karaoke stowarzyszenie mężnie 

reprezentował Jeanick, który zaśpiewał  

z dziewczynami z sąsiedniego stolika 

kilka zdjęć ukazujących to udane spotkanie.. 

 

foto: agrestes  



    

 

    

 

Foto: Argestes, bonczek  



12 listopada 2006 roku 

 

XXIX spotkanie - pub „Stare Miasto” ul. Włodkowica 

 

  

 

  

 

Foto: argestes, mt   



    

 

    

 

Foto: Fm, mt, argestes    



    
 

    
 

Foto: argestes, zed  



21 grudnia 2006 roku 

 

w tym dniu w godzinach 20:20-21:10 odbyła się emisja programu z cyklu  

"Wywołane z pamięci” pt „Zdjęcia z sieci" 

na platformie n TV, kanał Discovery Historia.  

W dokumencie wzięli udział administratorzy tworzący naszą stronę. 

Kolejne emisje można było obejrzeć 22.12.2006 roku o godz. 9:30-10:20 oraz 16:10-17:00. 

 

Poniżej galeria zdjęć z przygotowania do programu i z planu filmowego 

 

    

 
  



    
 

    

  



    

 

    



    

 

   



    

 

     



 

 

 

    

  



01 stycznia 2007 roku 

 
 

Tradycyjna fotografia coroczna,  foto: quol  



 

 

jeszcze jedna grupówka niekonwencjonalna – autor: quol   



10 stycznia 2007 roku 

 

Dnia 10 stycznia 2007 roku we Wrocławiu została zawarta Umowa o dokonanie aportu własności intelektualnej  

 

w przyszły majątek Stowarzyszenia Wratislaviae Amici zwanego dalej Stowarzyszeniem. 

Wnoszącym jest Piotr Herba /  -  / 

Zwany dalej Stroną Wnoszącą 

Wyłonioną spośród członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia do wykonania czynności związanych 

z zawarciem niniejszej Umowy Grupę Inicjatywną reprezentują upoważnieni na podstawie Uchwały Grupy 

Inicjatywnej Nr 1/2006 pkt. 4 (Zał. 1) 

1. Mariusz Tokarz /  -  / 

2. Piotr Popow /  -  / 

Zwanych dalej Stroną Przyjmującą. 

§1 

Przedmiotem Umowy jest koncepcja portalu internetowego zatytułowanego „Wrocław na starej i nowej 

fotografii”� funkcjonującego pod adresem internetowym: www.wroclaw.dolny.slask.pl alias 

www.wroclaw.hydral.com.pl . W szczególności jest to kod źródłowy portalu oraz zbiór skryptów do obsługi 

bazy danych zawierających głównie fotografie związane z tematyką portalu. Zawartość bazy danych, w myśl 

Regulaminu portalu stanowi odrębną wartość i nie wchodzi w skład Przedmiotu niniejszej Umowy. 

§2 

Strona Wnosząca nieodpłatnie przekazuje, a Strona Przyjmująca potwierdza akt przyjęcia Przedmiotu 

Umowy w majątek Stowarzyszenia z przeznaczeniem do kolegialnego zarządzania.   



§3 

Strona Wnosząca oświadcza, że jest jedynym właścicielem Przedmiotu Umowy i jest on wolny od roszczeń 

osób trzecich. 

§4 

Strona Wnosząca jest członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Wratislaviae Amici i w uznaniu 

swych zasług otrzyma tytuł i prawa Prezesa Honorowego Stowarzyszenia. 

§5 

W wyniku wniesienia Przedmiot Umowy zostanie przekształcony w oficjalny organ Stowarzyszenia przy ścisłym 

zachowaniu jego dotychczasowej formuły oraz ram tematycznych i będzie zarządzany kolegialnie przez 

wyłonioną spośród członków Stowarzyszenia Administrację Portalu. 

§6 

Stowarzyszenie zobowiązuje się do pozyskiwania środków na dalsze utrzymanie Przedmiotu Umowy m.in. 

poprzez zawarcie Umowy o Współpracy z firmą P.Z.L. Hydral. 

§7 

Postanowienia końcowe: 

- w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

- sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy siedzibie pozwanego, 

- niniejsza umowa została sporządzona w 2 dwóch parafowanych egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

- umowa zaczyna obowiązywać z chwilą jej podpisania przez obie strony. Zawarcie umowy strony 

potwierdzają własnoręcznym podpisem.   



14 stycznia 2007 roku 

 

Pub "Stare Miasto" - spotkanie połączone z projekcją filmu o naszej stronie zrealizowanego 

przez telewizję „Discovery Historia” 

 
 

uczestnicy spotkania.- foto: argestes  



    

 

    

 

Foto: mt, argestes  



18 marca 2007 roku 

Kolejne oficjalne spotkanie - w pubie "Stare Miasto" 

 

Jedną z atrakcji 

dzisiejszego 

spotkania był 

archiwalny film  

o Dolnym Śląsku, 

który wszyscy 

obejrzeli z wielkim 

zainteresowaniem. 

 

 

Podziękowania 

i pozdrowienia dla 

Ropuchy za 

przekazany 

bonczkowi  

świetny materiał:-) 

 

Z lewej – lista 

obecności 

Autor: MT 

  



    

 

    

 

foto: argestes       



    

 

    

 

 

Foto; argestes   



21, 22 maja 2007 roku 

Spotkania z Gregorem Thumem 

“Kto szuka jednego miejsca, które pozwala odczuć cały dramat Europy w XX wieku, 

znajdzie go w losach tego miasta.  

Wrocław jest pryzmatem, który pozwala pokazać samozniszczenie Europy” 

Książka Gregora Thuma "Obce miasto. Wrocław 1945 i potem" to 

obowiązkowa lektura nie tylko dla wrocławian, ale dla wszystkich 

mieszkańców tzw. ziem zachodnich. Tych, którzy przez dziesiątki lat 

próbowali zapuścić korzenie. I tych, którym się to wreszcie udało. 

Nie jest klasyczną historią miasta, raczej studium jego obcości 

 i bolesnego procesu oswajania. Rozmawiałam z wieloma wrocławianami, 

którzy żyją w tym mieście od pół wieku, i prawie wszyscy mówili to samo; 

nie znosili tego miasta, uciekali z Wrocławia przy byle okazji. Labirynty 

ruin, odpychające gmaszyska z czerwonej cegły, niemieckie epitafia  

w kościołach, cmentarze, na których spoczywali zupełnie nieznani 

ludzie. Minęły dziesiątki lat, zanim pogodzili się z miastem, a nawet je 

pokochali. Thum zagląda w dusze polskich osadników, zadaje sobie 

i nam pytania: dlaczego i jak to się stało? Pokazuje, jak długo Polacy 

we Wrocławiu byli napiętnowani syndromem tymczasowości i jak 

propaganda pomagała im zarzucić tu kotwicę. Stara się zrozumieć 

 i wyjaśnić przyczyny decyzji pozornie bezsensownych czy wręcz 

barbarzyńskich (likwidacja cmentarzy, skuwanie niemieckich napisów, 

lansowanie "piastowskiego" gotyku ze szkodą dla innych stylów 

architektonicznych, budowanie obrazu "prapolskiego" Wrocławia). 

Pokazuje długie działanie politycznie tworzonych mitów i udowadnia, 

że można je przełamać.  



Przygląda się z uwagą procesowi budowania lokalnej tożsamości i zastanawia się nad przyszłością miasta. 

"Jedno jest pewne już dziś. Całe dekady PRL-owskich odwołań do piastowskiego średniowiecza nie zdołały 

wykreować w polskim Wrocławiu żywej tradycji. Tymczasem dzisiejsze prosperujące, otwarte na świat miasto 

zaczęło nawiązywać do swej wielkiej średniowiecznej tradycji jako barwne targowisko na skrzyżowaniu 

europejskich szlaków handlowych i turystycznych" - pisze Thum.  

Książka wzbudziła duże zainteresowanie w Niemczech, otrzymała trzy lata temu dwie nagrody: Georg Dehio 

Buchpreis oraz Europäischer Sonderpreis des "Verbandes der Berliner Kaufleute und Industriellen" 

(Europejska Nagroda Specjalna "Związku Berlińskich Kupców i Przemysłowców"), obecnie pojawiło się tam jej 

trzecie wydanie. Polskie wydanie ukazało się nakładem wrocławskiej oficyny Via Nova. 

Gazeta Wrocław, 17 maja 2007 r. 

 

21 maja - Spotkanie z Gregorem Thumem w Księgarni „KAPITAŁKA” 

 

 

na fotografii oprócz profesora Thuma pani Małgorzata 

Słabicka, która przełożyła książkę autora na język polski 

oraz pani Agnieszka Zabłocka-Kos redaktor naukowy 

polskiego wydania książki "Obce miasto Wrocław 1945 i potem" 

autor: mt  



     

 

    

 

foto: argestes  



    

 

Spotkanie z Gregorem 

Thumem zaszczycił swoją 

obecnością pan Marek 

Krajewski, postać, której 

chyba nie trzeba 

przedstawiać. 

tu w rozmowie z 

przedstawicielami 

stowarzyszenia 

Foto: argestes, mt  



22 maja - Spotkanie z Gregorem Thumem w ratuszu 

    

 

    

 

foto: jeanick, argestes, mt



 

 
Gregor Thum nie krył zadowolenia z otrzymanego znaczka "Wratislaviae Amici" – foto: jeanick    



17 czerwca 2007 roku 

XXXIII oficjalne spotkanie w pubie "Stare Miasto" przy ul. Włodkowica 

    

 

 

 

Malownicze zakątki Wrocławia  

sprzyjają spotkaniom.. 

Pogoda dopisała, 

więc czas spędziliśmy 

w ogródku piwnym 

Foto; siloy  



    

 

    

 

Foto: siloy    



    

 

    

 

foto: zed, mt   



23 lipca 2007 roku 

Infodienst - "Spotkanie" 

 

  

 nasza strona, jej historia i zasoby stanowią 

zainteresowanie coraz większej rzeszy sympatyków 

Wrocławia i Dolnego Śląska w całej Europie.  

W berlińskim biuletynie "Spotkanie" redagowanym przez 

Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Berlinie ukazał się 

całostronicowy artykuł o nas. 

„Korzystając z okazji wyrażam podziękowanie  

Pani Elżbiecie Blumenbach, mając nadzieję,  

że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  

to dopiero początek naszej współpracy.” 

  

Autor: bonczek  



22, 23 września 2007 roku 

Wratislaviae Amici na Dolnośląskim Festiwalu Nauki 

Dolnośląski Festiwal Nauki jest coroczną imprezą popularno-naukową 

organizowaną przez wyższe uczelnie i instytuty naukowe Wrocławia. Celem 

Festiwalu jest upowszechnienie i propagowanie nauki oraz przybliżenie 

społeczeństwu problemów, jakie rozwiązuje. Festiwal ma przekonać 

społeczeństwo, że wiedza jest podstawowym instrumentem kształtowania 

regionu i że od poziomu społeczeństwa opartego o wiedzę zależeć będzie nasze 

miejsce w Unii Europejskiej. 

Imprezy kulturalne DFN - warsztaty plastyczne, dziennikarskie, 

muzykoterapeutyczne, arteterapeutyczne, wystawy artystyczne, konkursy 

plastyczne, spektakle, koncerty, projekcje filmów - mają zachęcać do 

aktywizacji w życiu kulturalnym. 

      



    

 

    

 

Foto: siloy, wito   



    

 

    

 

foto: siloy  



10 października 2007 roku 

Spotkanie z Panią architekt Aldoną Młyńczak 

 Delegacja Administratorów została zaproszona na spotkanie z Panią architekt Aldoną Młyńczak - 

Wrocławianką, Posłanką na Sejm, RP V kadencji, Absolwentką XII LO i Politechniki Wrocławskiej, członkiem  

m.in. Komisji Infrastruktury, oraz dziewięciu podkomisji sejmowych (m.in. ds. budownictwa oraz gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej, ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, ds. transportu 

lądowego, ds. lotnictwa i gospodarki morskiej) 

 Zbliżające się piłkarskie rozgrywki Euro 2012 i być może Expo 2012, to moment zwrotny w historii Miasta, 

dlatego też zbliżający się rok 2012 będzie dla Wrocławia kolejną dziejową cezurą. To dla naszego miasta 

„być, albo nie być” na wiele następnych lat. To rok, po którym Wrocław, nigdy już nie będzie takim jakim był,  

a to jakim będzie i jak będzie postrzegany na arenie międzynarodowej zależy od tego, co zostanie 

postanowione dziś. 

 Pani Aldona Młyńczak jest osobą, która przez fascynację Wrocławiem jako miastem niezwykłym, 

poprzez aktywne działanie na różnych szczeblach władzy lokalnej i państwowej pragnie uczynić Naszą Małą 

Ojczyznę miejscem nowoczesnym, przyjaznym i gotowym do przyjęcia wielkich wyzwań. 

Wnikliwa analiza historii rozwoju miasta wyznaczyła następujące kierunki intensyfikacji jej działań:   

 - Aglomeracja 

Wrocław i sąsiadujące powiaty będą dążyć do uzyskania statusu aglomeracji. Prace legislacyjne 

nad ustawami dot. Aglomeracji skoncentrują się głównie nad poprawą funkcjonowania aglomeracji 

w aspekcie rozwiązań komunikacyjnych, a zwłaszcza sieci dróg i kolei aglomeracyjnej.     



 - Lotniska 

Rozwój lotnisk, również regionalnych z uwzględnieniem zharmonizowanej infrastruktury drogowej.    

 - Rewitalizacja 

Programy rewitalizacyjne, w tym głownie rewitalizacja terenów poprzemysłowych – lofty. 

Rewitalizacja historycznej zabudowy mieszkaniowej – powrót do stanów pierwotnych – przy 

wykorzystaniu archiwalnej dokumentacja fotograficznej - działania odtworzeniowe. 

 - Odra 

Zagospodarowanie Odry – ożywienie gospodarcze i turystyczne rzeki, budowa odpowiedniej 

infrastruktury, dalsze prace związane z iluminacją nadodrzańskich obiektów. 

Interesującym pomysłem, który wzbudził naszą żywą uwagę jest, projekt utworzenia ścieżki dydaktycznej 

pod nazwą "Pasaż muzealny" mający na celu integrację przestrzeni publicznej wokół budynków Muzeum 

Architektury, Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego. Biorąc pod uwagę fakt, że tematem pracy 

magisterskiej  

p. Aldony był projekt zagospodarowania północnej części Wzgórza Partyzantów, można żywić nadzieję, że 

będzie to dobra sposobność do zajęcia się problemem znajdującego się w bezpośrednim otoczeniu 

niszczejącego Bastionu Ceglarskiego, straszącego swym wyglądem w tym tak godnym wyeksponowania 

turystycznym miejscu.     



Pani Aldona Młyńczak wyraziła nadzieję,  

że aktywne działania stowarzyszenia 

Wratislaviae Amici, oraz merytoryczna 

współpraca i wymiana poglądów na temat 

różnych aspektów rozwoju miasta i regionu 

przyczyni się również do dalszego rozwoju 

portalu i szerszego poznania naszej małej 

ojczyzny.  

 

 

 

 

 

  „Obserwuję z dużym zainteresowaniem i podziwem stronę www.dolny.slask.org.pl jak od kilku lat 

rozwija się dzięki grupie ludzi pełnej entuzjazmu i zapału. Nie trudno zauważyć, że to także setki 

internautów, którzy nadsyłają zdjęcia z różnych zakątków naszego regionu, szczególnie 

architektury tej nieistniejącej i zaklętej w starych pocztówkach i zdjęciach oraz tej, którą możemy 

zobaczyć i zachować dla następnych pokoleń.” 

Aldona Młyńczak 

Architekt 

Poseł na Sejm RP 

 

Autor: administrator   



17 października 2007 roku 

Spotkanie z Wojciechem Chądzyńskim 

autorem „Niekonwencjonalnego przewodnika po wrocławskiej katedrze” 

 

 Katedra – obok ratusza i Hali Stulecia – jest najbardziej znaną budowlą 

Wrocławia i najprawdopodobniej nie ma wrocławianina, który by jej choć raz w 

życiu nie odwiedził. Niewiele jednak osób może powiedzieć, że poznało ją dobrze. 

Dlatego właśnie powstała ta książka. Odwracając kolejne jej kartki, należy 

pamiętać, że nie jest to sensu stricto przewodnik po tej wspaniałej świątyni, 

lecz raczej zbiór niezwykłych opowiadań, zapomnianych legend, relacji  

z zaskakujących wydarzeń oraz sensacyjnych historii z nią związanych. 

 Czytając ten nietypowy przewodnik, dowiemy się, dlaczego strzegący 

wejścia do katedry lew nie ma grzywy, jak biskupowi Nankierowi podstępem 

zabrano Milicz i jak później ekscelencja musiał uciekać przed chcącymi go 

zabić wrocławianami, co sprawiło, że natchnione oblicze Matki Boskiej Bolesnej 

przypomina twarz pięknej rzymskiej mniszki, w jakim sposób na jednym z witraży 

znalazł się portret Józefa Stalina i z jakich powodów kardynał  

Fryderyk von Hessen-Darmstadt nie chciał być pochowany w katedralnej 

krypcie. Przeczytamy też o męczeństwie dziesięciu tysięcy legionistów,  

o piratach, którzy próbowali ukraść płynące statkiem z Italii rzeźby 

przeznaczone dla kaplicy św. Elżbiety, oraz o niezwykłym wydarzeniu związanym z posągiem tajemniczej 

Madonny, wyrzeźbionym przez Karola Steinhäusera z Bremy. 

opis pochodzi ze strony:  www.dziennikarzerp.wroclaw.pl    



 

 

Administratorzy Wratislaviae Amici na spotkaniu z Wojciechem Chądzyńskim zapoznali się z rękopisem 

"Niekonwencjonalnego przewodnika po wrocławskiej katedrze". 

foto: argestes    



11 listopada 2007 roku 

Pierwsze wyjazdowe spotkanie administratorów strony – Wałbrzych Podzamcze 

Mimo niesprzyjających 

warunków atmosferycznych 

pierwsze wyjazdowe 

spotkanie Adminów doszło do 

skutku. 

Argestes, Jeanick, MT i Siloy 

przebrnęli przez zaspy  

i dotarli do „Zooma”  

w wałbrzyskiej dzielnicy 

Podzamcze, gdzie czekali już 

Arek354, Ragnar, Scarlett 

i Ropucha. Nieco później 

dołączył do nich moose  

z jeszcze ciepłymi zdjęciami 

„Pociągu do historii”, który 

parę godzin przedtem 

zatrzymał się na wałbrzyskim 

Dworcu Gł.. i plecakiem pełnym  

archiwalnych zbiorów, które 

wszyscy z zainteresowaniem 

przeglądali.  

W miłej atmosferze omówiono 

aktualne sprawy dotyczące administracji strony i stowarzyszenia „Wratislaviae Amici”. Niestety, wszystkich 

tematów nie udało się poruszyć. Wszyscy byli jednak jednomyślni, że takie spotkania adminów głównych  

z regionalnymi powinny odbywać się regularnie..(autor: ropucha) 

Na zdjęciu Arek354, Ropucha i Scarlett w oczekiwaniu na Wrocławian. Fot: Ragnar  



    

 

    

 

foto: ropucha, argestes   



    

 

    

 

foto: siloy, argestes   



    

 

    

 

foto: siloy  



25 listopada 2007 roku 

 

Nawiązaliśmy oficjalną współpracę z Wydawnictwem „VIA NOVA” 

 

Uprzejmie informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem „VIA NOVA”.  

Efektem zawartego porozumienia będzie min. możliwość korzystania z ogromnych zasobów fotograficznych 

wydawnictwa. Będziemy też informować na bieżąco o ofercie wydawniczej, a ta w nadchodzącym okresie 

zapowiada się niezwykle ciekawie.  

 O tym, że książki tego wydawnictwa cieszą się ogromną popularnością wśród naszych użytkowników nie 

trzeba nikogo przekonywać. Komentarze i oceny zdjęć zamieszczone przy zdjęciach pochodzących z książek 

wydanych przez „VIA NOVA” mówią same za siebie. Ileż to wieczorów poświęcili nasi użytkownicy aby je z mozołem 

skanować i umieszczać na stronie. Teraz już całkiem legalnie będzie można się cieszyć widokami starego  

i nowego Wrocławia. 

Niebawem umieścimy pierwsze interesujące materiały fotograficzne z archiwum wydawnictwa. 

 

 Autor: Administrator 

     



02 grudnia 2007 roku 

 

XXXIV spotkanie w pubie "Stare Miasto" przy ul. Włodkowica 

 

    

 

 

 

Przedwojenne zdjęcia i widokówki, przedwojenne filmy -  

jak zwykle wiele ciekawych rzeczy można było w tarcie 

spotkania zobaczyć oraz porozmawiać na interesujące 

tematy. 

 

i poszaleć z aparatem. 

foto: siloy  



    

 

    

 

foto: siloy  



    

 

    
 

foto: siloy   



06 stycznia 2008 roku 

Tradycyjne spotkanie noworoczne 

 

 

foto: quol   



 

jeszcze jedno ujęcie – foto: quol   



 
 

Na zajęciach fakultatywnych dowiedzieliśmy się, że "Milenijny przy tym nowym to... PIKUŚ 

autor: pp  



16 marca 2008 roku 

XXXVI spotkanie w pubie "Stare Miasto" przy ul. Włodkowica 

    

 

     



    

 

    

 

Hitem spotkania był autentyczny cennik za usługi świadczone przez zakład kąpielowy 

w latach trzydziestych XX w. – foto: Fm   



15 kwietnia 2008 roku 

 

stowarzyszenie Wratislaviae Amici 

otrzymało oficjalny wpis do rejestru stowarzyszeń 

 

  



25 maja 2008 roku 

Pierwsze oficjalne Walne Zebranie członków założycieli stowarzyszenia „Wratislaviae Amici” 

odbyło się w dniu 25 maja 2008 roku w sali konferencyjnej przy ul. Trwałej 7 we Wrocławiu. 

Na zebraniu przeprowadzono wybory nowych władz stowarzyszenia na lata 2008 - 2010, omówiono 

szczegółowo strategię i plan działania na najbliższy okres działalności. 

 

Wspólna fotka na zakończenie spotkania. 

autor: siloy   



    

    

foto: argestes i siloy  



    

    

foto: argerest, mt  



03 czerwca 2008 roku 

 

Wernisaż Wystawy "Wrocław - zdjęcia lotnicze z okresu międzywojennego" 

   

 

zdjęcie z lewej: Organizatorzy i goście wernisażu. Od lewej dyrektor Muzeum Miejskiego Maciej Łagiewski, 

fotograf Stefan Arczyński, Stanisław Klimek wydawnictwo Via Nova, pani Arczyńska  

 

zdjęcie z prawej: Michael Vratislavensis - konsultant topograficzny zdjęć zamieszczonych w książce, oraz 

Elżbieta i Stanisław Klimek - wydawcy albumu "Wrocław - zdjęcia lotnicze z okresu międzywojennego" 

 

autor: agrestes  



    

 

    

 



     

       

  

U góry z lewej: 

Rafał Eysymontt 

 i Michał Karczmarek, 

którzy współtworzyli książkę  

Wrocław  fotografii lotniczej  

z okresu międzywojennego 

na tle fotografii z książki. 

  

  

foto: argestes 

  



A po wernisażu - Spotkanie administratorów strony, a zarazem nowego zarządu WA z honorowym prezesem 

naszego stowarzyszenia w pubie "Stare Miasto" - obecni na spotkaniu złożyli też jako pierwsi deklaracje 

członkowskie potwierdzające przynależność do Wratislaviae Amici. 

 

  



 

 

Autor: mt   



13 czerwca 2008 roku 

Wratislaviae Amici i Dzielnica Wzajemnego Szacunku - koncert oraz uroczysty bankiet 

 

Impreza pod patronatem ministra kultury 

Bogdana Zdrojewskiego oraz prezydenta 

Wrocławia Rafała Dutkiewicza 

organizowana przez Regionalny Oddział  

we Wrocławiu Banku BGŻ w Oratorium 

Marianum poświęcona była Dzielnicy 

Wzajemnego Szacunku oraz 

wielokulturowości Wrocławia na 

przestrzeni dziejów. Jako stowarzyszenie 

przygotowaliśmy prezentację ukazującą 

Dzielnicę Czterech Wyznań na tle 

architektury zarówno sakralnej  

jak i użytkowej, która przetrwała do 

naszych czasów i określa współczesny 

charakter wspomnianej dzielnicy.  

Po uroczystym koncercie w Auli Leopoldina 

na którym występowały chóry 

reprezentujące poszczególne wyznania 

rozpoczął się bankiet dla prawie  

300 zaproszonych gości w sali Oratorium 

Marianum, tam właśnie jedną z atrakcji była prezentacja przygotowana przez nasze stowarzyszenie 

na zdjęciu - Członkowie WA dzięki którym powstała multimedialna prezentacja  

poświęcona Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, oparta o materiał zdjęciowy z naszej strony. 

Od lewej: PP, Yahoo, Michael Vratislavensis i MT trzymający folder o stowarzyszeniu i stronie. 

autor: agrestes   



     

  

  

  

 powyżej: - ostatnie chwile przed próbą generalną. 

Po lewej: - Kilka chwil przed oficjalnym rozpoczęciem  

bankietu - nasze zaplecze techniczne. 

Michael i PP czuwają .  

foto i tekst: MT  



    
 

    
 

Oratorium Marianum i prezentacja przygotowana przez nasze stowarzyszenie, po nim W trakcie bankietu członkowie 

stowarzyszenia opowiadali o prezentowanych zdjęciach i historii architektury. Goście mogli też się zapoznać z działalnością 

naszej strony opisaną w przygotowanym na tą okazje folderze. A Po pracy czas na zasłużony posiłek. 

foto: Argestes, MT     



29 czerwca 2008 roku 

XXXVII spotkanie - plener fotograficzny - na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej 

 

 

uczestnicy pleneru –foto:mt   



    
    foto:  vorwek, mt 

 

 

 

 

 

 

  Pamiątkowa fotografia 

   miłośników naszej strony 

   i stowarzyszenia  

   na tle gloriety  

  wzniesionej w 1947 r.  

   wg. proj. Romana Felińskiego 

    

  foto: mt  



 

Po udanym plenerze fotograficznym przyszedł czas na chwilę odpoczynku i niekończące się rozmowy  

o Wrocławiu i nie tylko, dobre humory jak zawsze dopisywały. 

autor: mt   



04 lipca 2008 roku 

Tygodnik Wrocławski  - artykuł o Wratislaviae Amici 

 Najpopularniejszym ogólnopolskim portalem stworzonym przez wrocławian jest bez dwóch zdań 

Nasza-Klasa. Jednak bezwzględnie najciekawszą, bo traktującą o historii naszego miasta i jego 

architekturze jest witryna Wratislaviae Amici potocznie zwana „Hydralem” 

• Taki portal to unikat na skalę polską. Podobne inicjatywy istnieją, co prawda w Szczecinie czy Krakowie 

jednak zbiory wrocławskie o niebo je przerastają. Z bogatego materiału fotograficznego zgromadzonego 

w internetowej bazie korzystają nie tylko amatorzy, ale także studenci, naukowcy, deweloperzy, inwestorzy, 

a nawet urzędnicy miejscy czy wydawnictwa. Dlaczego? Bo jednym jest to potrzebne w pracy, a inni są po 

prostu zainteresowani historią i architekturą Wrocławia i Dolnego Śląska. Czasem jest również tak,  

że Dolnoślązacy chcą sprawdzić jak dawniej wyglądało miejsce, w którym obecnie mieszkają. W końcu za 

sprawą starych pocztówek i zdjęć można się wybrać w wirtualną podróż w czasie i poobserwować jak dawniej 

wyglądało nasze miasto i region oraz codzienne życie jego mieszkańców 

Szyny prowadzące donikąd 

 Wszystko zaczęło się w 2001 roku. Założycielem portalu i jego pomysłodawcą jest Piotrek Herba. 

Informatyk i fascynat wszystkiego co jest związane z wrocławskimi tramwajami. Od małego zastanawiał się 

czemu szyny urywają się w pewnych miejscach albo prowadzą wprost do budynku. Stąd wzięło się jego 

zainteresowanie dawnym Wrocławiem - mówi Piotr Popow [PP], prezes Wratislaviae Amici. Wokół idei Piotrka 

Herby szybko zorganizowała się grupa zapaleńców, którzy już na pierwszym spotkaniu określili na jakich 

zasadach będzie funkcjonował portal..“ Formuła miała być otwarta, a strona działać non profit. Chcieliśmy 

też, żeby ludzie podejmowali dyskusje, stąd wprowadzenie komentarzy i forum“ wspomina Mariusz Tokarz [MT], 

jeden z administratorów portalu i zarazem sekretarz Stowarzyszenia. 

Początkowo witryna zawierała tylko archiwalia tj. skany pocztówek i fotografii, które znajdowały się 

w posiadaniu niezbyt wówczas licznego grona użytkowników. Jednak ze względu na dynamiczny rozwój 

Wrocławia i mnogość inwestycji zdecydowano się na poszerzenie spectrum działania o fotografię 

współczesną. - Przy tak szybkich zmianach w przestrzeni miejskiej stolicy Dolnego Śląska jakie zaszły    



na początku XXI w, stwierdziliśmy, że zdjęcia zrobione dzisiaj w ciągu kilku lat mogą już mieć wartość 

historyczną i stać się materiałem dokumentalnym. Na przykład w ostatnim okresie wyburzono wiele obiektów 

przy ulicy Krakowskiej czy Wyszyńskiego. Myślimy również o przyszłych pokoleniach wrocławian, które za 

jakiś czas dorosną i zaglądną na naszą stronę, żeby zobaczyć w jakim Wrocławiu żyli ich rodzice czy 

dziadkowie - podkreśla Popow. 

Kolejny duży przełom w historii portalu nastąpił  

w latach 2005-2006 . Na forum pojawiła się dyskusja czy 

rozszerzyć działalność poza granice Wrocławia. 

Ostatecznie zdecydowano się na to rozwiązanie. Jak się 

okazało był to kolejny krok w dobrym kierunku. Dzięki niemu 

zaczęto gromadzić archiwalia i współczesne fotografie  

z całego Dolnego Śląska znajdującego się w granicach 

Polski. 

 Pewnie nie obyłoby się to bez pomocy tamtejszych 

mieszkańców, którzy przyłączyli się współtworzenia portalu 

- opowiada Popow. W szybkim tempie na stronie opublikowano 

znaczną ilość materiałów z Wałbrzycha, Jeleniej Góry czy 

Opola, ale nie tylko. 

 

Portal dostrzeżono również poza granicami Polski w Niemczech. “Przedwojenni mieszkańcy Dolnego Śląska 

lub ich potomkowie, przekazali nam lub udostępnili swoje prywatne zbiory“ - mówi Tokarz. 

Rozszerzenie zasięgu i otwarta na użytkownika formuła portalu przyczyniła się do wzrostu jego 

popularności. Obecnie w bazie portalu znajduje się ponad 200 tysięcy zdjęć. Dziennie użytkownicy dodają 

około 200 nowych. Witryna ma kilka tysięcy odsłon â€“ podkreśla Popów. Od tego roku pieczę na portalem 

sprawuje specjalnie w tym celu powołane przez użytkowników Stowarzyszenie Wratislaviae Amici.  



Nowe perspektywy 

Powołanie stowarzyszenia, jak zgodnie twierdzą jego założyciele, 

wiąże się z chęcią dalszego rozwoju portalu i jego działalności.  

 

 Dzięki temu, że zyskaliśmy umocowanie prawne możemy 

podejmować wiele inicjatyw, które do tej pory były poza naszym 

zasięgiem. Oprócz tego nasz głos i prestiż zyskał na sile, choć już 

wcześniej instytucje czy firmy konsultowały się z nami w różnych 

sprawach. Jest jeszcze jeden duży plus tej decyzji. Wreszcie możemy 

gromadzić fundusze na pozyskiwanie nowych zbiorów - zauważa Popow 

 Martwi nas natomiast jedna rzecz. We Wrocławiu jest dużo 

archiwaliów, do których nawet jeśli jesteśmy w stanie dotrzeć, to nie 

możemy ich pokazać na stronie. Tak Np. jest ze zbiorami Biblioteki na 

Piasku, gdzie stare fotografie i pocztówki leżą niezinwentaryzowane  

w wielkich zakurzonych pudłach. Proponowaliśmy ich skatalogowanie  

w ramach wolontariatu. Niestety do tego nie doszło. Podobnie sprawa 

wygląda ze zdjęciami lotniczymi będącymi w posiadaniu wrocławskiego 

oddziału IPN. Można je zeskanować i dostać w formie elektronicznej, 

ale udostępnić szerokiej publiczności na naszym portalu już nie. 

Trochę nas to smuci, bo przecież działamy non profit na rzecz 

upowszechniania wiedzy - mówi prezes zarządu Wratislaviae Amici. 

W najbliższej przyszłości stowarzyszenie podejmie próbę 

uruchomienie niemieckojęzycznej wersji serwisu. W dalszej 

perspektywie są zamiary pozyskania lokalu na siedzibę 

Stowarzyszenia, gdzie możliwa będzie organizacja wystaw, biblioteki,  

a także spotkań, dyskusji i prelekcji.  

Bartłomiej Sarna  - fotografie ze zbiorów Wratislaviae Amici   



26 października 2008 roku 

 

XXXVIII spotkanie miłośników strony oraz stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

w pubie "Stare Miasto" przy ul. Włodkowica 

 

    

 
foto: siloy    



    

 

    

 

foto: siloy    



    
 

    
 

foto: Fm    



04 stycznia 2009 roku 

Spotkanie noworoczne 

 

 

foto: quol   



     

 

     

 

Wzorem tradycji jaka wykształciła się wśród wiernych uczestników strony w dniu 04.01.2008 (niedziela) o godz. 

12.00 na ul. Nowej pod siedzibą Komendy Chorągwi Dolnośląskiej, kolejny już raz nasi mistrzowie fotografii 

uwiecznili nas wszystkich na zdjęciu grupowym. Po sesji fotograficznej odwiedziliśmy prawdziwie wrocławski 

lokal, gdzie przy kuflu piwa snuliśmy niesamowite opowieści o Wrocławiu i nie tylko. 

autor: mt, foto: quo, siloy, alojzyna  



16 stycznia 2009 roku 

 

Plener fotograficzny na terenie Wieży Ciśnień 

 

W dniu 16 stycznia 2009 roku  

na terenie Wieży Ciśnień przy  

ul. Na Grobli odbył się plener 

fotograficzny dla grupy 

członków stowarzyszenia 

Wratislaviae Amici. 

Podczas pleneru wykonano 

szczegółowa dokumentację 

obiektu, który już wkrótce 

zostanie przebudowany 

na potrzeby  "Wrocławskiego 

Miasteczka Wiedzy". 

 była to więc ostatnia okazja na 

uwiecznienie tego wspaniałego 

zabytku techniki w obecnej 

postaci. 

 

 

Danusia B. oraz Kudelin pod "komendą" 

Tomka podczas sesji fotograficznej 

Foto: Fm   



    

 

    

 

foto: argestes, Danuta b  



    
 

    

 

Foto: argestes, Fm  



26 kwietnia 2009 roku 

 

 

Jubileuszowe, czterdzieste spotkanie miłośników strony – klubokawiarnia Włodkowica 21 

 

       

 

 

foto: Fm, siloy  



    

 

    

Foto: Fm   



    

 

    

Foto: mt, siloy, Fm   



18 maja – 05 czerwca 2009 roku 

Wystawa „900-lecie Psiego Pola” 

współorganizowana przez stowarzyszenie Wratislaviae Amici 

 

 

    

 

oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem zaproszonych gości: pani Haliny Okólskiej, pana Pawła Napory 

współorganizatora, prezydenta Wrocławia Stanisława Huskowskiego, pani dyrektor Lidii Jaroń 

i posła pana Sławomira Piechoty. 

moment  przecięcia wstęgi: od lewej prezydent Stanisław Huskowski, pani Ewa Wolak  

oraz pani dyrektor Lidia Jaroń 

 

autor: mt     



    
 

    
 

FOTO: MT  



14 czerwca 2009 roku 

Władze stowarzyszenia po II walnym zebraniu 

Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Piotr Popów - PP - Prezes Zarządu 

2. Mariusz Tokarz - MT – wiceprezes, sekretarz Zarządu 

3. Danuta Bator - Danuta B - Członek Zarządu, Skarbnik 
 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia: 
 

1. Jan Świerzewicz - Jeanick - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Kamilla Stach – Alojzyna - Członek Komisji Rewizyjnej 

3. Wojciech Duda – Wojtek - Członek Komisji Rewizyjnej 
 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia: 

 

1. Jan Korolkiewicz - Yahoo 

2. Jan Jagiełło - Kudelin 

3. Tomasz Korolkiewicz - ToMeK 
 

redaktor Naczelny Strony Internetowej Wratislaviae Amici - dolny.slask.org.pl 
 

1. Sławomir Juszczak – Siloy – redaktor techniczny 

2. Tomasz Bąk - bonczek/hydrogroup - Redaktor merytoryczny 

3. Witold Dąbrowski - Wito - Redaktor merytoryczny 

4. Jacek Flejszar - Havoc - Redaktor merytoryczny 

 

Honorowi Członkowie Stowarzyszenia 

 

1. Piotr Herba - Neo - Honorowy Prezes Stowarzyszenia  



24 czerwca 2009 roku 

 

Nagroda Prezydenta Wrocławia dla Wratislaviae Amici 

24 czerwca 2009 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej 

Wrocławia podczas której wręczono nam jako stowarzyszeniu 

Wratislaviae Amici Nagrodę Prezydenta Wrocławia Rafała 

Dutkiewicza za rok 2009 za utworzenie portalu internetowego 

dokumentującego historię i przemiany w krajobrazie Wrocławia i 

Dolnego Śląska - nagroda ta, to nagroda dla wszystkich 

współtworzących nasz portal, a w szczególności dla Piotra 

Herby/Neo, dzięki któremu ta strona powstała... W dalszej 

części sesji nastąpiło uroczyste wręczenie orderów i 

odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego osobom zasłużonym  

w służbie państwu i społeczeństwu - osobom związanym z ziemią 

wrocławską. 

Wręczenia odznaczeń i orderów w imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonał sekretarz stanu 

w Kancelarii Prezydenta RP minister Paweł WYPYCH. 
 

Podczas sesji zostały wręczone tegoroczne: 

 

 Nagrody Prezydenta Wrocławia:  

 

1. Ewa Kobel 

2. Stowarzyszenie Wratislaviae Amici 

3. Bogusław Ogrodnik 

4. Krzysztof Skowroński 

5. prof. Aleksandra Kubicz 

6. prof. Kazimiera Anna Wilk 

7. Piotr Freyberg 

 



 Nagrody Wrocławia  

 przyznawane przez Radę Miejską:  

 

1. Andrzej Nabzdyk 

2. Romuald Siepsiak 

3. Stanisław Wysocki 

4. Bronisław Zathey 

5. Związek Polaków na Białorusi 

 

 tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus  

 

1. Urszula Kozioł 

 

 

W dalszej części sesji nastąpiło uroczyste wręczenie orderów i 

odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu - osobom 

związanym z ziemią wrocławską. 

Wręczenia odznaczeń i orderów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej dokonał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister 

Paweł WYPYCH. 

Wśród odznaczonych znaleźli się: 

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI    

          - Prof. Jerzy CZERNIK 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI  - Rafał DUTKIEWICZ 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI - Krystyna KOCHMAN 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI - Andrzej NABZDYK 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI - Kazimierz KLIMOWICZ 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI      - Andrzej JAKUBOWSKI  



   



  



     

 

Źródło: www.wroclaw.pl; Opracowanie i zdjęcia: Mariusz Tokarz (MT)  

http://www.wroclaw.pl/


30 sierpnia 2009 roku 
 

W niedzielę 30 sierpnia 2009 roku po raz kolejny odbyło się Wrocławskie „Święto Mąki” 

w Ogrodzie Botanicznym. 
 

 

Corocznie organizowane Wrocławskie 

Święto Mąki ma podkreślić szacunek 

dla chleba, a także przybliżyć 

wszystkim uczestniczącym proces 

technologiczny jego powstawania; 

począwszy od zasiewu zboża aż po 

wypiek bochenków chleba, 

przepysznych bułeczek i innych 

wspaniałych wyrobów piekarniczych. 

 

Organizatorami tej plenerowej 

imprezy były: firma Integer SA, Hotel 

Tumski oraz Ogród Botaniczny. 

Obchody uświetniła wystawa "Młyny 

Wrocławia" przygotowana przy 

współudziale naszego Stowarzyszenia 

Wratislaviae Amici 

 

Na zdjęciu oficjalne otwarcie wystawy 

na terenie Ogrodu Botanicznego 

przez organizatorów: 

od lewej - dyrektor ogrodu botanicznego, dyrektor Hotelu Tumskiego, PP, MT, przedstawiciel 

firmy Integer.  
 

Autor: mt, foto Ryszard Bielawski      



    
 

    
 

foto: Fm, mt   



04 – 06 grudnia 2009 roku 

SPOTKANIA Z HISTORIĄ WROCŁAWIA 

podczas Wrocławskich Promocji Dobrych Książek 

Wydawnictwo VIA NOVA zorganizowało w czasie Promocji pięć spotkań autorskich 

(Spotkania odbyły się w Galerii AWANGARDA – BWA przy ul. Wita Stwosza 32) 

 w trzecim dniu spotkań w niedzielę 06.12.2009 w Salonie Angelusa 

Prof. Krzysztof Ruchniewicz przedstawił sylwetkę 

pastora Ernsta Horniga – uczestnika i obserwatora wydarzeń 

Festung Breslau, który doświadczenia swoje i licznych świadków zawarł 

w książce „Breslau 1945. Wspomnienia z oblężonego miasta”. 

Wykład uzupełnił pokaz fotografii z okresu obrony twierdzy, 

zaprezentowany przez naszego kolegę Michała Karczmarka. 

 

     

 

      źródło – WWW.vianowa.pl   

http://www.vianowa.pl/


03 stycznia 2010 roku 

Spotkanie noworoczne 

 

 

foto: argestes   



 

 

Dorocznej tradycji stało się zadość i zdjęcie grupowe zostało wykonane tym razem z nagrodą Prezydenta 

Wrocławia dla Wratislaviae Amici, z którą każdy mógł się potem sfotografować.     Autor: argestes   



    

 

    

 

W przytulnej Piwnicy Świdnickiej dyskutowaliśmy m.in. nad starymi mapami stanowiącymi własność Marasa.  

Autor: FM, foto: Fm, Wacław Grabkowski   



21 lutego 2010 roku 

XlII spotkanie stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

    

 

     



    

 

    

 

foto: zed     



25 kwietnia 2010 roku 

XlIII spotkanie – pub „Włodkowica 21” 
 

    

 

     



    

 

    

 

foto: bal, mmmaciek    



26 września 2010 roku 

III walne zebranie stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

 

 

Uczestnicy III walnego zebrania stowarzyszenia Wratislaviae Amici. Na dole od lewej MT i Michał Vratislaviensis,  

na górze od prawej Ryszard Bielawski, Bonczek, Maras, Lekok, Zbyszek Czerwiec, Robert, PP, Alojzyna, Jeanick 

Autor: mmmaciek  



 

 

Obrady w Sali konferencyjnej przy ul. Swojczyckiej 118 we Wrocławiu 

Autor: mmmaciek 



Aktualne władze stowarzyszenia po III walnym zebraniu w dniu 26 września 2010 roku: 

Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Piotr Popów -PP - Prezes Zarządu 

2. Mariusz tokarz - Mt – Wiceprezes, sekretarz Zarządu 

3. Michał karczmarek - Vratislaviensis - członek Zarządu, skarbnik 

4. Henryk klamecki - lekok - Członek Zarządu 

5. Maciej mituła - Mmmaciek - Członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia: 

 

1. Jan Świerzewicz - Jeanick - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Kamila Stach - alojzyna - Członek Komisji Rewizyjnej 

3. Wojciech duda - wojtek - Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia: 

 

1. Jan korolkiewicz - yahoo 

2. Jan jagiełło - kudelin 

3. Tomasz Korolkiewicz – tomek 

 

Honorowi członkowie stowarzyszenia 

 

1. Piotr herba – neo – honorowy prezes stowarzyszenia 

  



17 października 2010 roku 

XLIV spotkanie - pub "Włodkowica 21" 

    

 

    

 

Foto: mmmaciek, tw40   



02 listopada 2010 roku 

Spotkanie z Prezydentem Wrocławia 

Rafałem Dutkiewiczem 

 

 W dniu 02 listopada przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Wratislaviae Amici zostali zaproszeni na 

spotkanie z prezydentem Wrocławia panem Rafałem Dutkiewiczem. Spotkanie rozpoczęto od podziękowań dla 

Pana Prezydenta za ubiegłoroczną nagrodę dla Stowarzyszenia – to wyjątkowe wyróżnienie nagrodziło 

trud wysiłek wielu pasjonatów i miłośników historii Wrocławia i Dolnego Śląska. Stało się też dla 

Stowarzyszenia sygnałem do rozpoczęcia niniejszym spotkaniem partnerskich rozmów o wzajemnej 

współpracy na wielu płaszczyznach wynikających z rozszerzenia formuły portalu jak i realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. W toku dyskusji podjęto temat współpracy w obustronnej wymianie informacji: 

ze strony władz miasta o działaniach mających na celu ratowanie wartościowej substancji miejskiej, 

remontach obiektów zabytkowych, nowych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych a ze strony 

Stowarzyszenia przekazywania pomysłów i opinii użytkowników strony na temat działań magistratu 

dotyczących kierunków rozwoju miasta.  
 

Domeną naszej działalności jest głównie temat 

„szeroko pojętej architektury”, byliśmy więc 

ciekawi jak będzie się kształtować w kolejnych 

latach polityka miasta wobec komunalnych 

kamienic oraz obiektów, które przez lata 

zaniedbań są często w opłakanym stanie, jaki 

spotka je los? Czy miasto poświęci je stawiając  

w ich miejscu szklane biurowce, czy będzie dbać o 

te jakby nie było nie rzadko historyczne miejsca? 

Prezydent wskazując na realizację „Programu 100 

kamienic” potwierdził działania magistratu 

zmierzające do przywrócenia blasku nie tylko 

ścisłemu centrum, ale i pozostałym obszarom 

Wrocławia. Najlepszym tego dowodem jest odnowa 

dzielnicy „Czterech świątyń”, stworzenie nowego 

układu kompozycyjno-architektonicznego placu 

Wolności,   



renowacja Hali Stulecia i Terenów Wystawowych, w które dotychczas zainwestowano ponad 300 mln. zł, 

rozbudowa Ogrodu Zoologicznego, trwające prace związane z odtworzeniem zabytkowej zabudowy ryneczku 

Psiego Pola, rewitalizacja Nadodrza.  
 

Druga część spotkania 

toczyła się wokół tematu 

dotyczącego tożsamości 

lokalnej i regionalnej. 

Prezydent stwierdził,  

że istnieje bardzo silna 

wspólnota miejsca 

powodująca utożsamianie się  

z miastem, jego historią 

duchową i materialną. 

Potwierdziliśmy trafność tego 

stwierdzenia, czego dowodem 

są prowadzone dyskusje na 

forum strony oraz podczas, 

cieszących się sporym 

zainteresowaniem, spotkań. 

Kolejne pokolenia, przez 

pryzmat swoich osobistych 

przeżyć i doświadczeń dają 

inne świadectwo historii 

Wrocławia – miasta otwartego 

na wielokulturowość. Wielu 

wypowiedziom internautów 

towarzyszy wspólny mianownik, 

bardzo silne przywiązanie 

do „swojego” miasta.  

Ponadto Pan Prezydent 

zwrócił na potrzebę zachowania równowagi pomiędzy dziedzictwem materialnym współtworzonym przez 

poprzednich mieszkańców a dziedzictwem duchowym będącym spuścizną po inteligencji i żywiole wniesionym 

przez ludność przybyłą po 1945 r. Jako przykład podał historię Uniwersytetu Wrocławskiego, którego mury   



 

zagospodarowała profesura Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza. Z kolei z naszej strony podaliśmy 

przykład Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz pozyskania rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza 

jako więzi intelektualnej i spuścizny narodowej zaszczepionej na Wrocławski grunt. 

 

Podjęcie dyskusji na temat tożsamości 

lokalnej i regionalnej doskonale 

pokazało, że istnieje potrzeba 

rozszerzenia profilu Stowarzyszenia o 

działania edukacyjne ukazujące 

mieszkańcom miasta, zwłaszcza młodzieży, 

historię ich miejsca, nie tylko tą 

przedwojenną, ale i tworzoną przez ich 

poprzedników – dziadków, rodziców. Ta 

część działalności wymagałaby pomocy 

miasta. I takie pytanie z naszej strony 

padło, odpowiedź była pozytywna.  
Na zakończenie prezydent podkreślił, że 

jesteśmy u siebie, bycie u siebie jest 

absolutnie suwerenne, przez tę 

suwerenność doświadczamy bardzo 

silnego poczucia własności, jest to 

własność otwarta dla wszystkich, którzy 

tu byli, są i będą. Życzył, by otwartości i 

tolerancji dla przeszłości Wrocławia 

nam nie zabrakło, gdyż póki tacy 

jesteśmy, to z tego miejsca emanuje 

pozytywna siła przyciągająca innych. 

 

Autor: mt   



19 listopada 2010 roku 

 

Wiadomości TVP 1 

W reportażu nt odkrywania miejsc których już nie ma, znalazł się materiał o Wratislaviae Amici 

 

 
 

 

screenshot materiału zamieszczonego na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wTnlYK6asjA  

http://www.youtube.com/watch?v=wTnlYK6asjA


09 stycznia 2011 roku 

Tradycyjne już spotkanie noworoczne 

 
 

foto: mmmaciek   



 
 

W tym roku na grupowe zdjęcie przybyło wyjątkowo dużo osób – autor:  havoc   



    
 

    
 

kontynuacja spotkania w piwnicy Świdnickiej.  Foto: Ragnar, havoc    



    
 

    

 

foto: havoc   



04 lutego 2011 roku 

„Popularny Hydral ma już dziesięć lat” 

artykuł w Gazecie Wrocławskiej , w dodatku Wieczór Wrocławia: 

Marcin Torz 

„Ten portal we Wrocławiu zna chyba każdy, kto choć trochę interesuje się naszym miastem. To tutaj, i bardzo 

często tylko tutaj, zobaczymy zdjęcia starego Breslau, w tym najstarsze zdjęcie wykonane w stolicy 

Dolnego Śląska. Popularny Hydral właśnie skończył 10 lat, a my życzymy mu kolejnych stu” 

Historia stowarzyszenia "Wratis-laviae Amici" rozpoczyna się w 2001 roku. Wtedy też Piotr Herba (wówczas 

student informatyki Politechniki Wrocławskiej) stworzył wirtualny album pocztówek i zdjęć dawnego  

i nieznanego Wrocławia. Wokół strony szybko zgromadziła się grupa równie zafascynowanych miastem osób. 

Miłośnicy stolicy Dolnego Śląska spotkali się w 2002 roku i wtedy ustalono w szczegółach, jak działać ma 

portal. 

- Formuła strony miała być otwarta i działać na zasadzie bezpłatnego udostępniania zbiorów własnych  

i znajdujących się w domenie publicznej. Skromny początkowo zbiór zaczął się wzbogacać o bezcenne 

materiały - wspomina Piotr Popów, prezes zarządu stowarzyszenia. 

Na rozwój portalu nie trzeba było długo czekać. Już w 2003 roku, po zaledwie dwóch latach funkcjonowania, 

znalazło się w nim kilkanaście tysięcy archiwalnych fotografii oraz pocztówek. 

- Od tego czasu serwisem zaczęło więc zarządzać 12-osobowe grono administratorów czuwających nad 

technicznym i merytorycznym działaniem portalu - dodaje Maciej Mituła, główny administrator portalu. 

Wtedy też, ze względu na szybki rozwój Wrocławia i mnogość inwestycji, zdecydowano się na poszerzenie 

zbiorów domeny o fotografię współczesną. 

- Decyzja ta miała na uwadze przyszłe pokolenia wrocławian, które - dzięki stronie - będą mogły zobaczyć,  

w jakim mieście żyli ich rodzice czy dziadkowie - mówią przedstawiciele "Wratislaviae Amici" .  



Kolejny duży przełom w historii portalu nastąpił w latach 2005 - 2006, kiedy rozszerzono działalność poza 

granice Wrocławia. Dzięki temu twórcy mogli gromadzić archiwalia i współczesne fotografie z całego 

regionu. Portal dostrzeżono również poza granicami Polski - głównie w Niemczech, skąd przedwojenni 

mieszkańcy Dolnego Śląska lub ich potomkowie zaczęli dzielić się swoimi prywatnymi zbiorami oraz 

wspomnieniami. Od tej pory popularność serwisu rosła w imponującym tempie. 

Z bogatego materiału fotograficznego zgromadzonego w internetowej bazie portalu korzystają nie tylko 

amatorzy, ale także studenci, naukowcy, deweloperzy, inwestorzy, a nawet urzędnicy miejscy czy 

wydawnictwa. 

W celu usprawnienia dalszego zarządzania zasobami portalu pod koniec 2005 roku pojawił się pomysł 

powołania stowarzyszenia pod nazwą "Wratislaviae Amici". Jego rejestracja nastąpiła 15 kwietnia 2008 roku. 

Obecnie w bazie portalu zarejestrowanych jest ponad 21 tys. osób, a zgromadzone do stycznia 2011 roku 

zbiory liczą już prawie... 360 tysięcy fotografii, artykułów oraz filmów dokumentujących historię Wrocławia  

i całego Dolnego Śląska. 

Skąd popularna nazwa Hydral? Stąd, że od 2004 roku strona oficjalnie znajduje się na serwerze firmowym 

PZL-Hydral SA.” 

Artykuł ozdobiła fotografia z podpisem: 

 

„Oto członkowie stowarzyszenia. Dzięki nim na portalu jest aż 360 tysięcy fotografii z Wrocławia i regionu”  



06 marca 2011 roku 

 

 

XLVII spotkanie miłośników naszej strony i stowarzyszenia Wratislaviae Amici  

klubokawiarnia "Wydawnictwo" - ul. Włodkowica 

 

 

 

    

 

Foto: mmaciek     



    

 

    

 

Foto: zed     



    

 

    

 

foto: zed , robert  



11 marca 2011 roku 

Porozumienie o współpracy 

 

 Dyrektor Ośrodka „Pamięć i 

Przyszłość" -- Marek Mutor -- oraz 

przedstawiciele Stowarzyszenia 

„Wratislaviae Amici" podpisali porozumienie 

o współpracy. Ośrodek będzie wspomagał 

działalność Stowarzyszenia, któremu w 

ciągu dziesięcioletniej działalności udało 

się zgromadzić jedną najbardziej 

liczących się i najpopularniejszych 

kolekcji archiwalnych fotografii 

Wrocławia i Dolnego Śląska. Konferencja 

prasowa, w trakcie której podpisano 

porozumienie, odbyła się 11 marca 2011 o 

godz. 12.00. 

- Uważamy, że działania fundacji w pełni 

zasługują na wsparcie -- uzasadniał swą 

decyzję dyrektor Mutor 

- My zgodnie z umową zyskamy dostęp do 

wspaniałej kolekcji fotografii, a pan 

prezes zarządu „Wratislaviae Amici" -- Piotr Popów -- zobowiązał się też umożliwić nam kontakty z właścicielami 

zbiorów prezentowanych przez Forum w Internecie. 

 - Nasza kolekcja liczy obecnie około 300 000 zdjęć -- chwalił się prezes Popów. -- Początkowo 

interesowały nas głównie zdjęcia przedwojenne, ale przecież już zdjęcia sprzed 20 lat są dla nas 

zaskakujące -- zmiany w wyglądzie miasta, których nie dostrzegamy na co dzień, są naprawdę ogromne 

 

 

źródło -  youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Rz-xnqIwNoM   

http://www.youtube.com/watch?v=Rz-xnqIwNoM


17 kwietnia 2011 roku 

 

XLVIII spotkanie - klubokawiarnia "Wydawnictwo" przy ul. Włodkowica 

 

 

    

 

Staranne przygotowania do projekcji archiwalnych filmów 

i zadowolenie na twarzach oglądających – bezcenne  

 

Podczas spotkania z zainteresowaniem wysłuchaliśmy kol. Wacława Grabkowskiego który odczytał 

fragment artykułu pt. SAMOLOTY NAD FESTUNG BRESLAU - o atakach lotnictwa na miasto. 

foto: jawc, Fm   



     

 

    

 

foto: Fm, jawc,    



    

 

    

 

foto: Fm, tw 40   



 

 

    

 

foto: jawc, Fm, mmmaciek    



 

 

 

 

Na spotkaniu Robert 

zauważył,  

że do klubokawiarni 

"Wydawnictwo", przyszedł 

Pan Zbigniew Maćków, 

znany wrocławski 

architekt, projektant  

m.in. nowej Renomy czy 

apartamentowca 

Thespian.  

Popijając herbatę 

pracował na laptopie. 

 

po szybkich 

konsultacjach z obecnymi 

na spotkaniu zaprosiliśmy 

P. Zbigniewa do nas,  

by po chwili rozmawiać na 

tematy związane  

z architekturą. 

 

Foto; mmaciek     



14 czerwca 2011 roku 

Promocja książki "Wrocław pocztówki Maxa Leipelta" 

 
 

Michał Karczmarek podpisuje swoją książkę. ,,Wrocław, pocztówki Maxa Leipelta" to pięknie wydane 

reprodukcje pocztówek w formie luźnych kart - 24 szt. (22,5 x 32,8 cm) przez Wydawnictwo VIA NOVA 

autor: wacław grabkowski   



19 czerwca 2011 roku 

IV walne zebranie Wratislaviae Amici 

 

 
 

Uczestnicy IV walnego zebrania Stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

Od lewej: Zuf, Jeanick, Władek Kluczewski, Virzzz (na dole), Wacław Grabkowski, Jawc, Vratislavensis, Sir Hades, FM, MT (a raczej fragment 

twarzy MT), Yahoo, Wito, Zed, PP, Marek Zioła, Tadeusz R, Robert, Maras, Cymmeryjczyk oraz Mmmaciek – foto mmmaciek  



    

 

                                                          foto: jawc                                                                                                                            foto: zed 

 

    

  

                                                              foto: zed                                                                                                                             foto: zed



Aktualne władze stowarzyszenia po IV walnym zebraniu w dniu 19 czerwca 2011 roku: 
 

Zarząd Stowarzyszenia: 
 

1. Piotr Popów -PP -Prezes Zarządu 

2. Maciej Mituła -Mmmaciek -Wiceprezes Zarządu 

3. Wacław Grabkowski -Sekretarz Zarządu 

4. Michał Karczmarek - Vratislaviensis - Skarbnik, Członek Zarządu 

5. Mariusz Tokarz - MT -Członek Zarządu 
 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia: 
 

1. Jan Świerzewicz - Jeanick - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Marek Mituła - Maras - Członek Komisji Rewizyjnej 

3. Zbigniew Musiał - Zed - Członek Komisji Rewizyjnej 
 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia: 
 

1. Marek Focht -FM 

2. Paweł Kamiński -Virzzz 

3. Tomasz Kaźmierczak – Zuf 
 

redaktor Naczelny Strony Internetowej Wratislaviae Amici - dolny.slask.org.pl 
 

1. Maciej Mituła -Mmmaciek 

2. Paweł Kamiński –Virzzz 

 

Uchwałą Walnego zgromadzenia zlikwidowany został tytuł Honorowego Prezesa  



14 lipca 2011 roku 

 

Plener fotograficzny na terenie dawnego Szpitala im. J. Babińskiego 

 

 

 

Delegacja  

Wratislaviae Amici na 

dachu budynku fundacji 

Marii Johanny 

Pulvermacher .  

 

Od lewej: Alsen, 

Grzybson, Koloko,  

P. Agata (NSW Sp. z o.o.), 

Virzzz, P. Krzysztof 

(NSW Sp. z o.o.) 

oraz Mmmaciek 

 

Autor: mmmaciek 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

    

 

foto: koloko, alsen 

  



11 września 2011 roku 

Fotograf nowego Wrocławia 

artykuł w Gazecie Wrocławskiej 

Most, obwodnicę i stadion fotografuje codziennie.  

Z Władysławem Kluczewskim rozmawia Jacek Antczak 

 

Na naszej stronie internetowej od dwóch lat prowadzi Pan znakomity fotoblog 

z budowy stadionu. Ma Pan przy okazji jakieś zdjęcia obwodnicy? 

 

Przy okazji to właśnie fotografowałem stadion, a obwodnicy zrobiłem 

kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. Jej fotografowanie to część mojej pracy... 

 

Jak to pracy? 

 

Jestem geodetą, a na obwodnicy pracuję jako inspektor nadzoru 

geodezyjnego. A ponieważ moim hobby jest fotografia, to dla kilku firm 

pracujących przy autostradzie robię zdjęcia kolejnych faz jej budowy. 

 

Kiedy Pan zrobił pierwsze zdjęcie AOW? 

 

W 1999 roku, w grudniu, ale bezśnieżnym. Dlatego wziąłem rower, podzieliłem sobie trasę na cztery 

kilkukilometrowe etapy i obfotografowałem całą, włącznie z Wyspą Rędzińską. 

 

Jak to w 1999 roku? Przecież budowa obwodnicy zaczęła się wiele lat później. 

 

I to jest piękne. Dzięki temu mam na zdjęciach dziewiczą wyspę, potem momenty, gdy wbijane są pale, wylewane 

fundamenty. Pokazuję, jak rosną 122-metrowe pylony mostu Rędzińskiego, montowane są kolejne wanty. 

Robiłem zdjęcia, aż do dni, w których był Dzień Otwarty dla mieszkańców i iluminacja oraz samo otwarcie tego 

naszego cuda, czyli do 31 sierpnia, godziny 14.12. 

 

Kiedy zaczęła się Pana fotograficzna pasja?   



25 lat temu, na budowie autostrady, tuneli i wiaduktów. Ale to było w Turcji, czyli w czasach, gdy w Polsce 

jeszcze nikt nawet nie myślał o autostradach. Ponieważ pamięć ma się dobrą, ale krótką, więc do codziennej 

kroniki budowy robiłem zdjęcia kolejnych faz budowy i kolegów budowlańców i górników, którzy je wysyłali 

do Polski. 

 

I tak Panu zostało? Prowadzi Pan kroniki i fotokroniki najwspanialszych budów we Wrocławiu i Dolnym Śląsku? 

 

Najpierw była estakada Gądowianka, 

potem cała autostrada A4 na 

odcinku od Wrocławia do Legnicy, 

potem Zgorzelec - Krzyżowa, a od 

2009 roku pracuję na autostradowej 

obwodnicy Wrocławia. 

 

Ile zrobił Pan zdjęć na AOW?  
 

Kiedy wychodzę w teren, robię 

dziennie jakieś 200, 300 zdjęć. W 

soboty i niedziele też 

fotografowałem, w drodze na 

działkę, którą mam w pobliżu. Raz w 

miesiącu dla potrzeb wykonawców i 

dyrekcji wykonujemy lot śmigłowcem. 

Lecimy od Kobierzyc do Długołęki i z 

powrotem. W ciągu ta-kiego lotu 

robię około 1200 zdjęć. Ale to dopiero 

początek pracy. Potem dla każdego 

z kilkunastu wykonawców trzeba 

wybrać i bardzo dokładnie opisać 

około 50 najlepszych, które 

pokazują postępy prac na budowie.   



No i co Pan teraz zrobi? Most gotowy, obwodnica otwarta, stadion prawie skończony. Nie ma Pan już czego 

fotografować... 

 

Jak to? Właśnie wracam ze szczytu Sky Tower. Zresztą akurat robiłem tam też zdjęcia naszego białego 

mostu, który się z oddali pięknie prezentuje. I już czekam na kolejne inwestycje, ruszy budowa drogi S5,  

a poza autostradami i obiektami komunikacyjnymi powstają przecież na Dolnym Śląsku kubaturówki, wieżowce  

i inne ciekawe budynki, których powstawanie warto fotografować. Poza tym mam 68 lat, więc chciałbym jeszcze 

7 lat pracować. Chciałbym też, by do moich obowiązków należało fotografowanie. 

 

Fotografuje Pan budowy, autostrady, 

budynki, a co z portretami ludzi? 

 

Bardzo lubię robić zdjęcia rodzajowe: 

ludzi pracujących na budowach, jedzących 

drugie śniadanie czy obiad, łapanie 

pracowników w różnych sytuacjach 

prywatnych.  

Jestem niemalże nadwornym fotografem 

profesora Jana Biliszczuka, projektanta 

mostu Rędzińskiego. Chyba nikt nie ma takich 

ujęć profesora, jakie udało mi się złapać. 

 

Gdzie można zobaczyć Pana zdjęcia? 

 

Działam w stowarzyszeniu Wratislaviae 

Amici  i zdjęcia zamieszczam na stronie 

www.dolny-slask.gov.pl. Wystarczy  

w wyszukiwarkę wpisać moje nazwisko 

 i trochę ciekawych zdjęć można obejrzeć - 

za kilka dostałem nawet nagrody.  

Szkoda tylko, że nie mam czasu wrzucać tam tak wielu zdjęć, jak koledzy. Dyrekcja autostrady i wykonawcy 

mają pierwszeństwo.  

 

foto: Władysław Kluczewski  



18 września 2011 roku 

 

Spotkanie XLIX miłośników naszej strony i stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

klubokawiarnia "Wydawnictwo" - ul. Włodkowica 11 

    

  

 

 powyżęj 

ten sam czas, ci sami ludzie, ale widziani z przeciwnych stron 

przez obiektywy uczestników spotkania: tw40 i zuf  

  

  

  

  

  

 

po lewej - Foto: Fm   



    

 

    

 

 

foto: zuf, Fm   



 

    

 

    

 

foto: Fm, jawc  



    

 

    

 

FM i PP prezentują panoramę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia wykonaną przez Władka Kluczewskiego 
 

foto: jawc, mmmaciek, Fm, zuf   



27 października 2011 roku 

 

Wratislaviae Amici współorganizatorem wystawy "Przedmieście Świdnickie, przemiany” 

" 

 
 

Pamiątkowe zdjęcie współorganizatorów wystawy "Przedmieście Świdnickie, przemiany" tj. przedstawicieli Muzeum Miejskiego, Koła 

Przewodników przy Oddziale Wrocławskim PTTK i Stowarzyszenia Wratislaviae Amici. Od lewej: członkowie Stowarzyszenia: Michał 

Karczmarek i Władek Kluczewski, Halina Czarniecka-Kołodziej z O/Wrocławskiego PTTK, dyrektor ds. programowych Muzeum Miejskiego - 

Halina Okólska, oraz nasi koledzy ze stowarzyszenia: Wacław Grabkowski, Jeanick, Lekok - autor: mmmaciek



    
 

informacje o sesji naukowej, wystawie i podziękowanie za wspólpracę w organizacji wystawy  



27 listopada 2011 roku 

 

Pięćdziesiąte, jubileuszowe spotkanie – klubokawiarnia „Wydawnictwo” – ul. Włodkowica 

 

 

Jubileuszowe, pięćdziesiąte spotkanie czas zacząć – foto: Mietok   



Spotkanie „L” (jubileuszowe), bardzo udane pod każdym względem. 

uczestników, miłośników i gości Wratislaviae Amici  na spotkaniu nie zabrakło. 
 

Michał karczmarek  przedstawił prezentację o miejscach zabaw dawnych Wrocławian  

przy ul. Powstańców Śl. w ikonografii.  

 

Anna popow przedstawiła prezentację o walorach estetycznych zieleni osiedla Borek.  

Ania zapewne zostanie na stałe wpisana w nasze spotkania,  

zatem oczekujemy kolejnej ciekawej prezentacji.  

 

Była i niespodzianka - Prezentacja multimedialna p.t.: "50 zdjęć na 50 spotkań miłośników strony" 

 

    

 

foto: zed  

  



   
 

    

 

foto: Fm, Mietok   



    

 

    

 

foto: Fm, zed    



    
 

    

 

foto: Fm, Zed    



    
 

 Siódme Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbyły się na Politechnice Wrocławskiej 24–25 listopada 2011 r. 

Obrady toczyły się w auli Politechniki i wzięło w nich udział ponad 400 uczestników. warto podkreślić 

obecność naszego kolegi – Władysława Kluczewskiego który w sesji poświęconej obiektom na autostradach 

wygłosił swój referat. 

 Wrocławskie seminaria odbywają się na przełomie listopada i grudnia od 2005 r. Ich tematyka nawiązuje 

do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy 

materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. 

Tematyka ostatnich WDM dotyczyła aktualnych realizacji mostowych.  

 Swoimi Wrażeniami z seminarium Władysław podzielił się na naszym spotkaniu. 

tekst na podstawie: http://www.nbi.com.pl/wroclawskie-dni-mostowe-aktualne-realizacje-mostowe-3/, foto: Zed, Fm   

http://www.nbi.com.pl/wroclawskie-dni-mostowe-aktualne-realizacje-mostowe-3/


08 stycznia 2012 roku 

Spotkanie noworoczne 

 
 

Od lewej: Balkon - BAL, Robert, XXX nr 1, Sir Hades, Władek Kluczewski, Jeanick; Dół - PP, Ragnar, Tadeusz S, Moose, XXX nr 2, XXX nr 3, 

Jagodnik, Wojciech Chądzyński, Alojzyna, Wojtek., Mietok, wito, Ryszard Bielawski, Maras, Żmija, FM, Jawc, Vratislaviensis, XXX nr 5, XXX nr 6, 

Lekok, Wacław Grabkowski, Cymmeryjczyk, Arkadoo, Rok, Virzzz, Robik64, Zbigniew Czerwiec, Marek Glibowski, Irmina i + Zygmunt Szewczykowie, 

MaciejSan, Wincenty Miros, Koloko, Zuf i Mmmaciek. 

autor: mmmaciek  



    

 

    

 

w drodze do świdnickiej i w świdnickiej - foto: jawc, robik64, bal  



    
 

    

 
foto; jawc, Maras  



05 lutego 2012 roku 

Spotkanie twórców i czytelników "Leksykonu architektury Wrocławia" 
 

 

 

Grupowe zdjęcie twórców i czytelników "Leksykonu architektury Wrocławia" zrobione podczas spotkania  

w klubokawiarni "Wydawnictwo" autor: zuf   



11 marca 2012 roku 

 

LII spotkanie - klubokawiarnia "Wydawnictwo" przy ul. Włodkowica 11 

       

 

       

 

foto: Ryszard Bielawski     



       

 

    

 

foto: Ryszard Bielawski, Zed     



    

 

    

 

foto: Ryszard Bielawski, zed, Fm     



15 kwietnia 2012 roku 

Plener fotograficzny „Foto-Day 2012” w Zamku Książ 

 

 

 

pamiątkowe zdjęcie uczestników pleneru, foto: mmmaciek  



    

 

    

 

Foto: Ragnar, Adrian S, Moose  



20 maja 2012 roku 

V walne zebranie Stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

 

 
 

Uczestnicy V walnego zebrania Stowarzyszenia Wratislaviae Amici;  autor: mmmaciek  



    
 

    
 

Prezentacja i Uruchomienie nowej wersji portalu internetowego Wratislaviae Amici.. Kilka minut po godz.13 - 

nowa strona już uruchomiona!  

foto: Wacław Grabkowski, jawc   



    

 

    
 

Podczas obrad Michał Karczmarek przedstawił plany współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia w ramach 

przedsięwzięcia ,,Szkoła w mieście". Skompletowano zespół do prowadzenia lekcji w szkołach średnich.   

foto: Fm, jawc, Wacław Grabkowski   



03 czerwca 2012 roku 

Jak Zuf Administrator wpłynął na decyzje UEFA ? 

Wyjaśnimy: 

 
 

w dniu 03 czerwca 2012 r. nasz zuf – Administrator zamieścił na stronie zdjęcie z komentarzem:  

„Czegoś takiego to jeszcze nie było. Jak to zobaczyłem to własnym oczom nie wierzyłem. Trzeba być 

kompletnym idiotą żeby rząd kibli ustawić przed reprezentacyjną ścianą wrocławskiego ratusza. W ogóle 

żeby toi-toie pod ratuszem ustawić! Rany! Gdziekolwiek indziej, ale nie pod ratuszem!”  



 

w internecie zawrzało, istna burza. pojawiły się liczne artykuły prasowe: 

Gazeta. Pl - Wrocław – 04 czerwca 2012 

Toi-toie pod Ratuszem. Wstyd i obciach przed kibicami – autor: Lucy 

 

 W weekend Stowarzyszenie Wratislaviae Amici umieściło na swoim portalu zdjęcie rzędu toi-toi 

ustawionego tuż pod wrocławskim Ratuszem. Wśród internautów wywołało burzę. Podkreślają, że to wstyd i 

skandal, bo turyści odwiedzający nasze miasto w czasie Euro wrócą do domów ze zdjęciami starówki z 

przenośnymi łazienkami.  

"Czegoś takiego to jeszcze nie było. Jak to zobaczyłem, to 

własnym oczom nie wierzyłem. Trzeba być kompletnym idiotą, 

żeby rząd kibli ustawić przed reprezentacyjną ścianą 

wrocławskiego Ratusza. W ogóle żeby toi-toie pod 

Ratuszem ustawić! Rany! Gdziekolwiek indziej, ale nie pod 

Ratuszem! To się w głowie nie mieści..." - napisał na portalu 

Wratislaviae Amici autor zdjęcia o pseudonimie Zuf . 

Pod fotografią - zarówno na stronie, jak i na profilu 

facebookowym stowarzyszenia, wypowiedziało się bardzo 

wielu oburzonych internautów. 

Wito-Administrator pisze: "I takie zdjęcia pójdą w świat :(" 

Wincenty Miros jest zbulwersowany: "To chyba jakiś 

totalny żart, a może totalna głupota jakiegoś pożal się 

boże decydenta. Ja stanowczo protestuję przeciwko 

takiemu traktowaniu najwspanialszej zabytkowej budowli 

Wrocławia. Precz z kiblami!!!!!!" 

Autor zdjęcia dodaje: "To jedyna pewnie w historii okazja żeby wysikać się na wejście do legendarnej 

restauracji. W budce bo w budce ale na starość będzie można poopowiadać: "gdzie to ja nie sikałem" :) Toi-toie 

ustawione równiutko, jakby gotowe na przyjęcie "klientów" więc nie wygląda na to żeby mieli je przestawić 

(choć wciąż jest nadzieja). A ludzie chodzą, patrzą i kręcą głową z niedowierzania...".  



 Na Facebooku Paweł P. Wróblewski dodaje: "Fatalna aranżacja Euro 2012 we Wrocławiu, gdzie tylko 

spojrzeć - nie tylko brak fantazji, ale zdrowego rozsądku, a przede wszystkim - jakiegokolwiek 

profesjonalizmu. W pięknej historycznej przestrzeni, jaką stanowi wrocławski Rynek, postawiono bydlęce 

kraty i barbarzyńskie szalety. Mam nadzieję, że dla gości z zagranicy, zwłaszcza z Wysp Brytyjskich,  

WC udostępni prezydent miasta. Myślę, 

że za zużyty budżet można by 

swobodnie wybudować specjalną 

strefę kibica w pobliżu stadionu - jest 

zresztą wiele lepszych niż Rynek na to 

miejsc. Mam poza tym nieodparte 

wrażenie, że bardziej niż igrzysk 

trzeba dziś ludziom chleba...". 

Ale Mmaciek Lulko pociesza: "Mogło być 

gorzej" i dodaje link do zdjęcia obok:  

Zdarzają się jednak i głosy takie jak 

zdanie Flowerpower: "Bardzo dobre 

posunięcie i nie rozumiem tego lamentu:). 

Przecież tu strumieniami będzie się piwo 

lało. To już chyba lepiej żeby fani nie 

oddawali moczu gdzie popadnie, w tym 

na ratusz - a tak zapewne byłoby, 

gdyby nie było w tym miejscu ubikacji. 

Cały Rynek powinien być otoczony toi-

toiami, każde miejsce jest dobre. "Świat" 

raczej by się dziwił, gdyby ich nie było, 

a nie odwrotnie". 

A co Wy o tym sądzicie?  



Gazeta. Pl - Wrocław – 05 czerwca 2012 

Koszmarny rząd toi-toi w samym centrum Wrocławia - autor: mih 

Nie milkną głosy oburzenia z powodu rzędu przenośnych toalet toi-toi, które stanęły w rzędzie pod 

wrocławskim ratuszem w budowanej strefie kibica. Czy jest szansa, że przed jej otwarciem stamtąd znikną? 

W weekend Stowarzyszenie Wratislaviae Amici umieściło na swoim portalu zdjęcie rzędu toi-toi ustawionego 

tuż pod wrocławskim Ratuszem. Wśród internautów wywołało burzę. Podkreślają, że to wstyd i skandal, bo 

turyści odwiedzający nasze miasto w czasie Euro wrócą do domów ze zdjęciami starówki z przenośnymi 

łazienkami. Zdjęcie obejrzało już ponad 50 tys. osób na stronie Stowarzyszenia Wratislaviae Amici. 

Kilka godzin temu na Facebooku zaistniał profil pod nazwą "Wrocław mówi NIE strefie kibica w Rynku"  

z fotomontażem przedstawiającym ratusz obwieszony reklamami oraz wielkim zdjęciem Grzegorza Laty, 

prezesa PZPN. 

Najwidoczniej miasto jest świadome tego, że tak postawione toalety są skazą na wizerunku miasta. Oto co 

napisała nam Julia Wach z biura prasowego urzędu miasta: 

„Wygląd strefy jest wypadkową wielu czynników wynikających ze współpracy biura ds. Euro z UEFĄ, 

policją, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych czy sanepidem. Kwestia tak dużej liczby toalet wynika ze 

zmienionego prawa o imprezach masowych, a konieczność rozmieszczenia tych toalet w strefie jest dla 

nas tak samo bolesna, jak dla mieszkańców. W tej chwili trwają ustalenia, aby we współpracy 

wspomnianymi służbami i instytucjami tak ulokować te toalety, aby było to jak najbardziej akceptowalne, 

a przy okazji zapewnić minimum estetyki. W związku z tym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość i ocenę 

strefy już po zakończeniu jej budowy i jej uruchomieniu” 

 

Natomiast W porannej audycji Polskiego radia Wrocław 

Dariusz Wieczorkowski komentuje: 

 „Pod wrocławskim Ratuszem i na placu Solnym wśród wielu elementów strefy kibica biją po oczach 

stojące ToiToie. Do Euro 3 dni. Tymczasem na ulicach zawrzało. W internecie nie widać końca negatywnych 

komentarzy. Pytamy, czy aby na pewno ToiToie w tym miejscu i w takim kształcie powinny stać  

w reprezentacyjnym miejscu Wrocławia?  

Da się przeżyć? A może powinniśmy strefę urządzić poza miastem?  Jak to zwykle, zdania są bardzo podzielone”  



- sukces! - Artykuł z wrocławskiej Gazety Wyborczej (06.06.2012 r.) 

tomasz szambelan: 

Przenośne toalety nie będą już szpecić ratusza. Miasto wynegocjowała, by zostały stamtąd 

zabrane i przesunięte do środka strefy kibica. 

 

 Od kilku dni szpaler kilkudziesięciu przenośnych, plastikowych toalet szpeci ratusz tuz przed piwnica 

świdnicką. Zostały ustawione w strefie kibica, która ma zostać otwarta dzisiaj. W poniedziałek 

stowarzyszenie Wratislaviae Amici interweniowało w tej sprawie w urzędzie miejskim. W swoim portalu 

zamieściło  też  zdjęcie  rzędu  toi toi-ów,  co  wśród  internautów  wywołało  burzę.  

 

„Czegoś takiego to jeszcze nie było. Jak to 

zobaczyłem to własnym oczom nie 

wierzyłem. Trzeba być kompletnym idiotą 

żeby rząd kibli ustawić przed 

reprezentacyjną ścianą wrocławskiego 

ratusza. W ogóle żeby toi-toie pod 

ratuszem ustawić! Rany! Gdziekolwiek 

indziej, ale nie pod ratuszem!” – napisał w 

naszym portalu autor o pseudonimie zuf 

 „Wczoraj miejskie biuro ds. euro 

znegocjowało przestawienie toalet  

z UEFA, policją i sanepidem. Udało się 

wreszcie dojśc do porozumienia. 

- toalety znikną spod piwnicy świdnickiej. 

Częściowo staną pod płotem od strony 

restauracji, a w części zostaną przeniesione w głąb strefy kibica” – mówi Magdalena okulowska,  

zastępczyni dyrektora biura ds. eUro 2012.    



23 czerwca 2012 roku 

artykuł w Gazecie Wyborczej 

Wrocławski fenomen: Hydral - cyfrowe archiwum społeczne 

Lucyna Róg 

Każdy kto kiedykolwiek szukał zdjęcia Wrocławia sprzed wielu lat, musiał trafić na ''hydral''. To internetowy 

zbiór unikalnych fotografii wygrzebanych często w lokalnych archiwach i domowych zbiorach. Ten portal-

''instytucję'' od ponad dziewięciu lat tworzy grupa kilkudziesięciu pasjonatów, którzy nie dostają za to nawet 

grosza, bo też i wcale tego nie chcą. 

Kopalnia wiedzy dla zainteresowanych 

Hydral to dziś ponad 388 tys. zdjęć, a każdego dnia użytkownicy portalu dodają tam kolejne. Znajdziemy tam 

np. na ponad stu fotografiach i pocztówkach wrocławski hotel Monopol (oprócz zdjęć samego budynku z 

najróżniejszych lat także m.in. fotografię zorganizowanej przed hotelem między 1935 a 1937 r. parady 

organizacji nazistowskiej), wrocławskie kościoły, budynki użyteczności publicznej i wiele fotografii 

pokazujących poszczególne osiedla. To kopalnia wiedzy dla każdego, kto interesuje się historią Wrocławia. 

Ale nie tylko. Zbiory ''hydralu'' to także tysiące zdjęć z całego regionu - pałaców i zamków, budynków 

przemysłowych, kopalni, młynów, folwarków, stajni zamkowych, a nawet salonów fryzjerskich. Lekcja historii 

dla każdego, kto tylko chce zobaczyć. 

A chętnych jest sporo. W ciągu miesiąca portal odwiedza około 250 tys. internautów, dziennie to od pięciu do 

ośmiu tysięcy osób. W większości to ''oglądacze''. W tworzenie zawartości portalu, czyli dodawanie zdjęć i ich 

opisów, a często także notek, poprzedzonych lekturą niemieckich gazet przedwojennych i innych archiwaliów, 

angażuje się około 15 proc. użytkowników. 

- Często to prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach, np. w kolejnictwie albo w historii własnej miejscowości 

czy powiatu - opowiada Maciej Mituła, wiceprezes stowarzyszenia Wratislaviae Amici, które prowadzi portal, 

 i redaktor naczelny ''hydralu''.     



Dwieście nowych zdjęć każdego dnia 

Każdego dnia na portal trafia co 

najmniej 200 nowych zdjęć. To zarówno 

fotografie historyczne, jak i zdjęcia 

współczesne. 

- Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 

powinniśmy dokumentować rzeczywistość, 

bo te same miejsca za parę lat będą 

wyglądać zupełnie inaczej - tłumaczy 

Mituła. - Zrozumieliśmy to, gdy Wrocław 

zaczął się bardzo zmieniać. Wyburzono 

kamienice przy ul. Pułaskiego, a my 

uświadomiliśmy sobie, że wprawdzie mamy 

ich zdjęcia sprzed wielu lat, ale takich 

tuż przed wyburzeniem już nie. Może 

dzisiaj takie współczesne zdjęcia nie 

robią na nikim większego wrażenia, ale za 

pięć, 10 czy 20 lat te fotografie będą miały 

dla nas dużo większą wartość.  

 

Dodawać zdjęcia może każdy. Wysyłając je na portal, ich właściciel daje stowarzyszeniu licencję na 

użytkowanie fotografii. Jeśli zdjęcia nie są jego, a np. pochodzą z czyjegoś archiwum rodzinnego, lokalnej 

instytucji przechowującej pamiątki, itp., internauta musi wysłać pisemną zgodę właściciela zdjęć na ich 

publikację. 

- Bardzo pilnujemy praw autorskich - podkreśla Mituła. - W wielu przypadkach przesyłanie takiej zgody nie 

jest już jednak konieczne, bo np. prawa już wygasły i zdjęcia trafiły do domeny publicznej 



Skąd biorą się zdjęcia na portalu? Źródeł jest bardzo wiele - niemieckie przedwojenne gazety, różnego 

rodzaju publikacje historyczne, archiwa instytucji i prywatnych osób, a nawet... portale aukcyjne. 

- Wiele zdjęć znajdujemy na Allegro, niemieckim albo amerykańskim E-bayu - opowiada Mituła. - Często zdarza 

się, że ktoś z użytkowników portalu albo członków stowarzyszenia, kto jest kolekcjonerem - a jest ich wielu 

wśród nas - kupuje zdjęcie czy kartę pocztowa, a później dzieli się nim na portalu. 

Poza zdjęciami, co do których nie są jasne prawa własności, portal nie przyjmuje także fotografii 

zrobionych komórką. 

- Bo wielu ludzi poszło na łatwiznę - tłumaczy Mituła. - Wszyscy mamy teraz telefony z aparatami i robimy te 

zdjęcia hurtowo, nie zawsze dobrej jakości. A nam chodzi o to, by w wykonywanie tych zdjęć włożyć trochę 

serca, przenieść to na aparat, a dopiero potem publikować. 

Nie chcą zarabiać na portalu 

Stowarzyszenie tworzy 50 osób z różnym doświadczeniem i wykształceniem. Są wśród nich budowlańcy, 

studenci, pracownicy naukowi, historycy sztuki, biolodzy i technicy. Najmłodszy członek ma 21 lat, najstarszy 

jest po 80-tce. Nad samym portalem czuwa 13 administratorów i 24 moderatorów. Może się wydawać, że to wielu, 

ale pracy mają bardzo dużo. Poza sprawdzaniem poprawności dodawanych każdego dnia zdjęć, dopisywaniem 

do nich brakujących informacji i moderowaniem forum pod zdjęciami, zajmują się także zdjęciami, które od lat 

są już na portalu. 

- Początkowo np. wszystkie zdjęcia z małych miejscowości trafiały do jednego katalogu bez rozróżnienia na 

poszczególne obiekty, a do katalogu przeznaczonego dla wrocławskiej katedry trafiały zdjęcia 

przedstawiające katedralne wieże, ołtarz, portal, itd., ale dla nich samych nie było wydzielonych kategorii.  

Z czasem nasze zbiory się rozrastały i te kategorie powstały, więc teraz zajmujemy się dołączeniem do nich 

zdjęć, by łatwiej je było znaleźć. Przy takiej liczbie fotografii to praca na lata - opowiada Mituła. 

Wszyscy pracujący przy portalu, mimo że często poświęcają na to po kilkanaście godzin dziennie, robią to w 

ramach wolontariatu. Stowarzyszenie miało wiele ofert od reklamodawców i sponsorów, ale nie chciało i nie 

chce z nich skorzystać. 



- Pasja zamieniła się w ideę - tłumaczy redaktor naczelny ''hydralu''. - Gdyby pojawiły się pieniądze, atmosfera 

mogłaby się zepsuć, a po co nam to? Poza tym pieniądze od sponsora często prowadzą do jakiegoś 

uzależnienia od niego, wymagań z jego strony, itd. Nie chcemy w to wchodzić. 

Portal utrzymuje się przede wszystkim ze składek członkowskich, które pozwalają na opłacenie serwera  

i domeny, a także księgowość. 

Członkowie stowarzyszenia i użytkownicy portalu spotykają się kilka razy w roku, by poznać się i wymienić 

uwagami. Raz w roku robią sobie pamiątkowe zdjęcie, zainspirowani fotografią korporacji studenckiej 

Borussia z okresu międzywojennego. Ustawiają się w tym samym miejscu, przy ul. Nowej, pod siedzibą komendy 

ZHP, a fotografię umieszczają na ''hydralu''. 

Jak powstał portal? 

Stworzył go z pomocą kilkunastu osób w październiku 2001 r. Piotr Herba, wówczas student trzeciego roku 

informatyki Politechniki Wrocławskiej. Ale wówczas ''hydral'' był zaledwie internetowym albumem ze zdjęciami, 

a nie portalem z łatwą nawigacją i wyszukiwaniem zdjęć. Takim serwisem stał się 16 sierpnia 2003 roku. 

 i tę datę ''hydralowcy'' uznają za swój początek. Nazwa wzięła się od serwerów wrocławskiego 

przedsiębiorstwa Kombinatu PZL-Hydral, na których postawiono portal.. 

Od tego czasu serwis zmieniał się nieznacznie. Niedawno przeszedł trwającą osiem miesięcy modernizację, 

która poprawiła go technicznie - szybciej można go przeglądać i dodawać zdjęcia. 

W połowie września tego roku portal nieco zmieni się graficznie - przede wszystkim jego strona główna.  

Na pewno jednak zmianie nie ulegnie szary kolor serwisu - od lat kojarzony z ''hydralem'' 

Pokazują ginące dolnośląskie pałace 

Na ''hydralu'' odnajdziemy setki zdjęć i pocztówek dolnośląskich pałaców, zamków, dworów i folwarków. 

Pokazują zarówno lata świetności tych zabytkowych obiektów, jak i ich powojenną traumę. Wiele z tych 

budynków lada chwila może przestać istnieć, bo z biegiem lat opuszczone i zaniedbane stawały się ruinami.   



    

Z lewej Zdjęcie z okresu między 1910-35 r. ze zbiorów Wratislaviae Amici. Pamiątkowe zdjęcie członków dawnej korporacji studenckiej 

Borussia, które stało się inspiracją dla dorocznych spotkań miłośników ''hydralu'' ,  

z prawej strony Tradycyjne noworoczne zdjęcie grupowe członków stowarzyszenia i użytkowników portalu wykonane w 2012 r.  

To już dziewiąte wspólne zdjęcie. 

Hydral nie tylko wrocławski 

Powszechnie kojarzony przede wszystkim z Wrocławiem ''hydral'' to jednak także bardzo bogate zbiory 

archiwalnych zdjęć z całego Dolnego Śląska. Stowarzyszenie Wratislaviae Amici chce teraz skupić się na 

promowaniu swoich fotografii i innych materiałów z regionu. Zachęca także tamtejszych fascynatów do 

zaangażowania się w projekt. 

- Bardzo często trafiają do nas pasjonaci historii danego miejsca, którzy od lat gromadzą informacje 

 i pamiątki związane z ich miejscowością czy gminą, a dzięki portalowi mogą nimi zainteresować większą grupę 

ludzi - opowiada Mituła. 



Ciekawostek o zbiorach portalu z różnych części Dolnego Śląska szukaj także na lokalnych profilach 

facebookowych ''hydralu'': 

- wrocławskim, 

- dolnośląskim, 

- wałbrzyskim (w planach jest uruchomienie kolejnych lokalnych profili) 

Redaktor naczelny ''hydralu'' podkreśla, że to, co w tej chwili ma w swoich zbiorach portal, to zaledwie 

niewielka część z tego, co pewnie będzie się tam pojawiać w najbliższych latach, a nawet dziesiątkach lat. 

- Jeszcze wielu archiwów różnego rodzaju instytucji i bibliotek nie udało nam się zgłębić, z różnych powodów - 

opowiada Mituła. - Pewnie musi też upłynąć trochę czasu, by świadomość wielu mieszkańców regionu się 

zmieniła i zaczęli się interesować tym, co mają w swoich domach. Wie pani, jakich zdjęć mamy najmniej w swoich 

zbiorach? Tych z pierwszych piętnastu lat po wojnie. Ludzie bali się wtedy wyciągać aparat, żeby np. nie 

zostać posądzonym o szpiegostwo. Jeśli więc mamy jakieś zdjęcia z tego okresu, to najczęściej takie, na 

których stoi mama z dzieckiem, a w tle widać kawałek miasta. Takich zdjęć mam nadzieję będzie nam przybywać, 

bo może na razie wiele osób nie chce pokazywać zdjęcia swojej babci, ale z czasem dojdą do tego, że to 

zdjęcie to fragment historii miasta i zechcą się nim podzielić. 

 

 

  



24 czerwca 2012 roku 

 

LIII spotkanie - klubokawiarnia "Wydawnictwo" przy ul. Włodkowica 11 

 

    

 

 

foto: Fm , Robert   



    

 

    

 

foto: jawc, Maras      



    

 

    

 

foto: jawc, robert    



16 września 2012 roku 

 

LIV spotkanie w klubokawiarni "Wydawnictwo" - ul. Włodkowica 11 

 

    

 

 

Panowie - to nasze ostanie spotkanie w tej przyjaznej klubokawiarni  

foto: zed    



    

 

    

 

foto: Wacław Grabkowski, zed    



    

 

    

 

foto: zed    



23 września 2012 roku 

 

Zapraszamy do polubienia naszych profili regionalnych na Facebooku! 

         
 

 

 Profil wrocławski - Wratislaviae Amici 

http://www.facebook.com/WratislaviaeAmici 

 Profil dolnośląski  - dolny.slask.org.pl 

http://www.facebook.com/dolnyslaskorg 

 Profil wałbrzyski -  Walbrzych - Waldenburg 

http://www.facebook.com/walbrzych.waldenburg 

 Profil jeleniogórski - Jelenia Góra – Hirschberg 

http://www.facebook.com/JeleniaGora.Hirschberg   

http://www.facebook.com/WratislaviaeAmici
http://www.facebook.com/dolnyslaskorg
http://www.facebook.com/walbrzych.waldenburg
http://www.facebook.com/JeleniaGora.Hirschberg


24 listopada 2012 roku 

 

Spotkanie miłośników portalu w Sali Mieszczańskiej wrocławskiego Ratusza 

    

foto: TW 40 

 

 

Podczas spotkania PP pokazał i omówił fotografie, jakie nasze 

stowarzyszenie otrzymało za pośrednictwem skrzynki listowej. 

Bardzo dziękujemy nieznanemu miłośnikowi historii i Wrocławia.. 

 

Autor; fm  



    

 

    

 
foto: Maras, jawc  



    
 

    

 

foto:TW 40, jawc, FM  



13 stycznia 2013 roku 

Spotkanie noworoczne 

 

 

Od lewej: PP, XXX nr 1, Mniamos, Babinicz, Quol, BAL, Ryszart, morgot, rok, Gepard, Ryszard Bielawski, mietok, Tadeusz S, żmija, maras, arkadoo, 

Virzzz, Wincenty Miros, Wacław Grabkowski, Jeanick, XXX nr 4, XXX nr 5, XXX nr 6, tlen77, XXX nr 7, cymmeryjczyk, uriuk, StaSta z małżonką, 

MaciejSan, ragnar, moose, Mmmaciek. Balkon: jawc, FM, Władek Kluczewski, Robert, XXX nr 8, Sir Hades oraz Zuf – autor: mmaciek  



    

 

    

 

kontynuacja spotkania w kawiarni cafe artzat.  

Fotó: jawc, FM  



    

 

    

 

foto: FM  



16 marca 2013 roku 

Prezentacja zdjęć Wrocławia wykonanych we wrześniu 1947 r. przez Henry'ego N. Cobb'a 

 

 

Głównym punktem spotkania sympatyków portalu w Cafe Artzat była prezentacja unikatowych, kolorowych 

zdjęć Wrocławia wykonanych we wrześniu 1947 r. przez amerykańskiego architekta Henry'ego N. Cobb'a 



    

 

    

 

foto: jawc  



29 maja 2013 roku 

Gazeta.pl Wrocław Wrocław po godzinach – dodała „Lucy” 

Zobacz, jak wyglądał przedwojenny Wrocław [WIDEO] 

To wideo stało się bardzo popularne w sieci. Od wczoraj setki internautów poleca je, udostępniając film na 

Facebooku i innych portalach społecznościowych. Na trwającym mniej niż siedem minut nagraniu zobaczymy 

zdjęcia dzisiejszego Wrocławia i tych samych miejsc przed wojną. 

Film przygotował internauta o nicku "mat zdy". W ciągu jednego dnia obejrzało go prawie 6,5 tys. osób. Autor 

pod muzykę Armando Trovajoliego i dzięki zdjęciom Stowarzyszenia Wratislaviae Amici, czyli popularnego 

Hydralu, stworzył wideo, które pokazuje, jak bardzo zmieniło się nasze miasto po drugiej wojnie światowej. 

Zobaczymy tam m.in. pl. Legionów (dawny Sonnenplatz), ul. Grabiszyńską (Gräbschener Strasse), ul. Wybrzeże 

Słowackiego (Am Ohlau Ufer) czy ul. Wielką (Goethe Strasse). Na naszych oczach dzisiejsze budynki, skwery 

 i puste place zastępują przedwojenne kamienice, sklepy, ławki i zieleń, by ponownie stać się dzisiejszym 

krajobrazem tych miejsc. Czasami to zmiana wręcz szokująca, jak w przypadku ulicy Trwałej - gdzie targowe 

stoiska nikną, a ich miejsce zajmują piękne kamienice z balkonami i ogródkami. 

Podglądamy także dawnych mieszkańców miasta uchwyconych przez fotografa. 

Ten Wrocław już nie powróci, ale warto zobaczyć, jak kiedyś wyglądał. 

Pod linkiem: http://vimeo.com/67087042  

można obejrzeć zamieszczony film, pod nim przeczytać podziękowania: 

pomysł i realizacja: mat zdy 

muzyka: Armando Trovajoli 

Podziękowania dla dolny-slask.org.pl za udostępnienie przedwojennych zdjęć.  

http://vimeo.com/67087042


03 czerwca 2013 roku 

 

Wratislaviae Amici współorganizatorem wystawy 

„Wokół IMPARTU przez trzy wieki 1873-2013” 

WERNISAŻ: poniedziałek, 3 czerwca, godzina 19.00 

wystawa czynna w czerwcu i podczas miesięcy wakacyjnych 

Galeria ImpArt, ul. Mazowiecka 17 

 

Wszystkim wrocławianom, miłośnikom Wrocławia i historii polecamy wystawę  

w Galerii ImpArt. Warta obejrzenia ekspozycja poświęcona jest 140. rocznicy 

wybudowania kompleksu sali widowiskowej dzisiejszego Impartu przy  

ul. Mazowieckiej. Eksponowane zdjęcia budynków, ulic, ale też mapy,  

plany zagospodarowania i pocztówki z początku XX wieku wspaniale 

ilustrują historię tej części dzielnicy zwanej Przedmieściem Oławskim, w 

kontekście zmieniającej się przez lata sytuacji politycznej i społecznej. 

Głównym elementem prezentacji jest kompleks budynków w okolicy Impartu 

 i jego historia. Interesujący rys historyczny „Od osady walońskiej do 

węzła komunikacyjnego” wprowadza zwiedzających plan wystawy, na której 

odnajdziemy m.in. obiekty historyczne, budowle sakralne – kościoły 

św. Maurycego, św. Bonifacego, św. Łazarza; przeprawy wodne i mosty: 

Pauliński, Lessinga/Pokoju, grunwaldzki, Oławski, a także niezrealizowane 

projekty. Na licznych ilustracjach odnajdziemy też dawne obiekty 

rozrywkowe – Teatr Loebego, Turnhalle, restaurację "Złota Kaczka", 

Centrum Sztuki "Impart" (pierwotnie Etablisment Paula Scholtza, "Breslauer 

Gewerkschaftshaus-Festsaal"); obiekty przemysłowe: Gazownia Miejska nr 

II, fabryka wodomierzy Meinecke AG; gmachy użyteczności publicznej: Stara 

Rejencja (Muzeum Narodowe), Nowa Rejencja (Urząd Wojewódzki), Poczta; 

zapomniane ulice – w tym rejon tzw. Placu Społecznego na planach miasta z 

ostatnich 150 lat.; Plac Powstańców Warszawy - od składu drewna do budynków municypalnych; ujście Oławy - 

z planami i zdjęciami. 

 

 tekst: wrocławski niezbędnik kulturalny – czerwiec 2013 r., skan – PP  



    
 

    
 

W powstanie wystawy ze strony Stowarzyszenia Wratislaviae Amici swój wielki wkład mają koledzy: 

Vratislaviensis - materiały i opracowanie i Virzzz - merytoryczna analiza i opis materiałów.  

Poligrafia, ekspozycja i znakomita organizacja wernisażu to zasługa Impartu 

 

Uroczyste otwarcie wystawy poprzedzające udostępnienie ekspozycji publiczności. – foto: Wacław Grabkowski  



09 czerwca 2013 roku 

VI walne zebranie Wratislaviae Amici 

 
 

uczestnicy VI walnego zgromadzenia: Od lewej: Mmmaciek, zuf, Sir Hades, Robert, Zbigniew Czerwiec, StaSta, FM, Ryszart, PP, 

Alojzyna, rok, Virzzz, Tadeusz R, tlen_77, MaStar, arkadoo, maras, mietok, Ryszard Bielawski, jawc, żmija, Wacław Grabkowski i Jeanick. 

foto :MMmaciek   



    

 

    

 

foto: FM, Arkadoo   



    

 

    

 

foto: sir Hades, arkadoo, fm 



Wratislaviae Amici - Aktualne władze stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia Wratislaviae Amici 

 

1. Piotr Popów - PP - Prezes Zarządu 

2. Maciej Mituła - Mmmaciek - Wiceprezes Zarządu 

3. Michał Karczmarek -  Vratislaviensis - Skarbnik Zarządu 

4. Tomasz Kaźmierczak - zuf - Sekretarz Zarządu 

5. Paweł Kamiński - Virzzz - Członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

 

1. Jan Świerzewicz - Jeanick - Członek Komisji Rewizyjnej 

2. Wacław Grabkowski - Członek Komisji Rewizyjnej 

3. Arkadiusz Łojek - arkadoo - Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia 

 

1. Mieczysław Kępa - mietok 

2. Marek Mituła - maras 

3. Stanisław Starek – StaSta 

 

Redakcja portalu internetowego Wratislaviae Amici  dolny-slask.org.pl 

 

1. Maciej Mituła - Mmmaciek - Redaktor Naczelny 

2. Paweł Kamiński - Virzzz - Zastępca Redaktora Naczelnego 

3. Tomasz Kaźmierczak - zuf - Zastępca Redaktora Naczelnego 

4. Grzegorz Płuciennik - ragnar - Zastępca Redaktora Naczelnego 
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