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NIE
Na naszym osiedlu duże emocje w ostatnich tygo-
dniach budzą kolejne informacje o stłuczkach i potrą-
ceniach na ul. Wyszyńskiego. Czy kilka lat po przebudo-
wie ta ulica jest bezpieczna?
Działania, które miały usprawnić ruch niestety utworzyły 
z ulicy Wyszyńskiego dogodną i szeroką trasę do szybkie-
go przejeżdżania przez Śródmieście. Kierowcy zapominają, 
że wiedzie ona przez serce najliczniejszego we Wrocławiu 
osiedla, m. in. w pobliżu szkół podstawowych. Wielu miesz-
kańców codziennie musi z obawą przekraczać jezdnię Wy-
szyńskiego pieszo, wielu – nie bez wysiłku – stara się włą-
czyć do ruchu z ulic podporządkowanych. 
 Dotyczy to szczególnie ulic Daszyńskiego, Damrota 
i Orzeszkowej, ale podobne opinie słyszymy od mieszkań-
ców okolicy skrzyżowania Wyszyńskiego z Prusa.
 Duża prędkość, prosty odcinek szerokiej ulicy, duża ilość 
pieszych i włączających się do ruchu aut to recepta na 
problem, który dzisiaj mamy. Jestem przekonany, że Wy-
szyńskiego musimy wymyślić na nowo, byśmy mogli z niej 
korzystać tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe.

Mieszkańcy zwracają również uwagę na zwiększone na-
tężenie ruchu przez ulicę Daszyńskiego, która przejęła 
od ul. Nowowiejskiej funkcje tranzytowe. Zgadzasz się 
z tymi opiniami?
To skutek rozwoju osiedla Promenady Wrocławskie, ale 
również skasowania lewoskrętów na skrzyżowaniu Wyszyń-
skiego i Nowowiejskiej. W efekcie ruch w kierunku Klecz-
kowa, ale także na północ – do Trzebnicy i dalej – w pew-
nej mierze obsługiwany jest przez ul. Daszyńskiego. To źle 
wpływa na bezpieczeństwo ale także na jakość powietrza 
i mikroklimat osiedla. 

 Rada Osiedla korespondowała z Urzędem w tej sprawie 
i póki co nie ma zgody magistratu na ograniczenie tego ru-
chu poprzez np. wprowadzenie na odcinku ulicy ruchu jed-
nokierunkowego, jednak w ramach programu Grow Green 
Daszyńskiego stanie się tzw. zieloną ulicą, z rozwiązania-
mi, które wymuszają ograniczenie prędkości samochodów. 
Chodzi tu o takie zorganizowanie parkowania, by jezdnia 
niejako „meandrowała”. Podobne rozwiązania całkiem nie-
źle sprawdzają się np. na Pilczycach czy ul. Św. Antoniego. 
W kolejce do uspokojenia ruchu czeka również ul. Żerom-
skiego, ale to sprawa na osobną rozmowę.

W trakcie ostatniego posiedzenia Partnerstwa dla Ołbi-
na, poświęconemu bezpieczeństwu, dużo czasu zajęła 
kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół tutej-
szych szkół. Czy możemy liczyć tu na poprawę?
Sprawa również wielokrotnie była przedmiotem korespon-
dencji z jednostkami miasta, jednak do tej pory nie połą-
czyliśmy w tej sprawie sił. Liczę na kompleksowe podejście 
do sprawy. Zarówno przy SP 84, jak przy SP 78 i 107 mamy 
poważny problem z autami parkującymi w sposób, który 
nie pozwala kierowcom dostrzec niższych osób (dzieci!) 
wchodzących na przejścia. Problemy są również w okoli-
cach SP 1. 
 Musimy podejść do tego poważnie – wszystkie przejścia 
przyszkolne powinny być zabezpieczone przed nieprzepi-
sowym parkowaniem, a okoliczne uliczki powinny posiadać 
odpowiednie progi zwalniające. Mamy co do tego w Part-
nerstwie porozumienie, wspólnie będziemy działać, by tę 
sprawę załatwić.

Z Piotrem Uhle, radnym Wrocławia, 
mieszkańcem Ołbina, rozmawiała Anna Ropiecka

bezpieczne
ulice Ołbina



Wspólnie 
zaplanujmy 
inwestycje 
na Ołbinie!

Weź udział w spotkaniach:

21.10.2019 (poniedziałek) 
godz. 17:30 
spotkanie informacyjne
Siedziba Rady Osiedla
Na Szańcach 14 
50-320 Wrocław

Zgłoś swoje propozycje wysyłając maila:
olbin@osiedla.wroclaw.pl 

Konsultacje funduszu osiedlowego 
na lata 2020-2021

13.11.2019 (środa) 
godz. 17:30

spotkanie konsultacyjne
Siedziba Rady Osiedla

Na Szańcach 14
50-320 Wrocław



Znani architekci i architektki, potężni możno-
władcy i radni miejscy, naukowcy, filozofowie, 
działacze społeczni i polityczni. Postaci z od-
ległej przeszłości, jak i skromni bohaterowie, 
których spotykamy na co dzień na ulicy. To 
historie tych związanych z naszym osiedlem 
osób postanowiliśmy wydobyć w ramach pro-
jektu „Bohaterowie Ołbina”. 
KUBA GRONOWSKI

Bohaterowie 
Ołbina



Od wielu miesięcy szukaliśmy pomysłu 
na inicjatywę, która pozwoliłaby zarów-
no nam, członkom i członkiniom Sto-
warzyszenia Żółty Parasol, jak i społecz-
ności naszego osiedla, Ołbina, poznać 
lepiej dzieje jego mieszkańców. Naszym 
celem nie było jednak tylko i wyłącznie 
zebranie i opracowanie jak największej 
ilości informacji. Chcieliśmy przede 
wszystkim ożywić dawne historie, spra-
wić, by obecni mieszkańcy mogli choć 
przez chwilę wczuć się w dawne, ale 
i często nie tak odległe czasy. 
 W pewnym momencie pojawił się po-
mysł stworzenia słuchowiska teatralne-
go – formy nieco zapomnianej, a oferu-
jącej wspaniałą możliwość pobudzenia 
wyobraźni poprzez wrażenia słuchowe, 
przywołania obrazów i zapachów za po-
mocą dźwięków. Szybko podchwyciliśmy 
tę ideę, zebraliśmy zespół i już na przeło-
mie maja i czerwca tego roku rozpoczę-
liśmy prace. 
 Przez lato przeprowadzaliśmy wywia-
dy z mieszkańcami Ołbina a Łukasz Mi-
gniewicz zbierał w tym czasie informacje 
i pisał teksty o bohaterach żyjących na-
wet kilkaset lat temu. To z tych historii 
składa się broszura, którą możecie zna-
leźć w siedzibie naszego stowarzyszenia 
oraz na naszej stronie internetowej, to 
również one stały się główną podsta-
wą napisanego scenariusza. Agnieszka 
Bresler i Iwona Konecka, z młodzieżą 
z lokalnych szkół i z dorosłymi, stworzy-
ły jedyne w swoim rodzaju słuchowisko 
teatralne. Przeplatają się w nim historie 
dawnych i współczesnych mieszkańców 
naszego osiedla fragmenty rozmów, wy-
wiadów, odgłosy osiedla. A to wszystko 
ujęte w swobodnie opowiedzianą histo-
rię, wartką narrację, która przykuje uwa-
gę każdego słuchacza i pozwoli mu po-
czuć się częścią opisywanych wydarzeń. 

 Premiera słuchowiska już nieba-
wem – 23 listopada. Śledźcie informa-
cje na naszej stronie, wypatrujcie plaka-
tów, a przede wszystkim przeczytajcie 
uważnie kolejne strony, które pozwolą 
Wam lepiej zrozumieć ideę naszego 
projektu. 



[…] Ludzie, proszę panią, dzisiaj też są fajni, ale lu-
dzie w 45. roku świetnie się organizowali, to już wspo-
minałam. Jeden z drugim to się podzielił łyżką zupy 
i kromką chleba, dosłownie! Do-słownie! Tak sobie 
nawzajem pomagali, to mi mama opowiadała. Nie 
było tak, że „co mnie tam obchodzi panna nie panna, 
niech sobie kogoś poszuka, niech jakiś facet jej po-
maga”… Wszyscy pomagali - ten oszklił okna, tamten 
zrobił zamek w drzwiach.

Przez wakacje zbieraliśmy opowieści o mieszkańcach 
i mieszkankach Ołbina. Szukaliśmy ich w archiwach i bi-
bliotekach, nasłuchiwaliśmy dźwięków otoczenia, a przede 
wszystkim – przeprowadzaliśmy wywiady z chętnymi, któ-
rych historie uzupełniłyby naszą wiedzę o dziejach osie-
dla Ołbin. Jedną z nich była pani Barbara Zolich, pierwsza 
wrocławianka, której niezwykła historia dała impuls do 
wielogodzinnej rozmowy. Specjalnie dla Was wybraliśmy 
kilka spośród wielu wyjątkowych fragmentów jej wypowie-
dzi, więcej z nich usłyszycie już 23 listopada na premierze 
słuchowiska!
IWONA KONECKA, KUBA GRONOWSKI 

Pani jest 
pierwszą! 
rozmowa z Barbarą Zolich 

[…] Mama była w tym bunkrze, była tam 
też jedna z Niemek. Bardzo dobra Niem-
ka. Mówi do mamy „Słuchaj Haniu, wi-
dzę, że masz bóle, ja Cię zaprowadzę do 
szpitala”. Najbliższy szpital był na pl. 1 
Maja, obecnie Jana Pawła II, szpital im. 
Babińskiego. I tam 6 maja 1945 o godzi-
nie 23:30 przyszłam na świat. Wszystko 
poszło w porządku i po kilku dniach 
były wyprawki. Bo były tam siostry, leka-
rze i były wyprawki. Dostałam pieluszki, 
jakieś tam kaftaniczki i kocyk. I z tym 
wszystkim mama wyszła ze szpitala, 
wyszła z tą Niemką. Proszę panią, Wro-
cław był bardzo zrujnowany. Jeszcze 
leciały belki z różnych domów, żarzące 
się belki spadały! Więc niech pani sobie 
wyobrazi - moja mama, dwadzieścia 
lat i dziecko maciupkie. Wagi pani nie 
powiem, ile miałam wzrostu też nie po-
wiem, ale pamiętam datę urodzenia.

[…] Ja się o tym dowiedziałam od pani Ani Gawińskiej, 
ja mówię: - Proszę panią, pani się chyba pomyliła, to 
niemożliwe! A ja jeszcze miałam nie komórkę, tylko 
telefon stacjonarny i myślałam, że źle usłyszałam.  
A ona: Pani Basiu, tak, to prawda. Pani jest pierwszą. 
Pierwszą wrocławianką!



Konsultujemy 

fundusz osiedlowy 

dla Ołbina

Przychodząc na spotkanie 
informacyjne w dniu 
21.10.2019 (poniedziałek) 
o godz. 17:30, 
miejsce: siedziba Rady Osiedla, 
Na Szańcach 14, 50-320 Wrocław

Przychodząc na spotkanie 
konsultacyjne w dniu 
13.11.2019 (środa) 
o godzinie 17:30, 
miejsce: siedziba Rady Osiedla, 
Na Szańcach 14, 50-320 Wrocław

Wysyłając propozycje 
do budżetu drogą mailową na adres 
olbin@osiedla.wroclaw.pl

W imieniu Rady Osiedla Ołbin za-
praszamy mieszkanki i mieszkańców 
osiedla Ołbin do udziału w konsulta-
cjach funduszu osiedlowego dla Ołbi-
na na lata 2020- 2021. 
 Wspólnie chcemy zadecydować o 
tym, jak zostanie rozdysponowane 
przyznane nam 1,6 mln złotych. W 
ramach konsultacji zachęcamy do 
zgłaszania propozycji inwestycji, ja-
kie powinny być zrealizowane na na-
szym osiedlu. W jaki sposób można 
wziąć udział w konsultacjach? 

Wkrótce za pośrednictwem internetu 
oraz w wybranych miejscach na osie-
dlu udostępnimy również kwestio-
nariusze opinii, za pośrednictwem 
których będzie można zgłaszać naj-
ważniejsze Państwa zdaniem potrze-
by inwestycyjne. 
 Przede wszystkim jednak zachęca-
my do udziału w spotkaniach, pod-
czas których radni osiedlowi będą do 
Państwa dyspozycji, aby opowiedzieć 
więcej o własnych propozycjach, 
przedyskutować kierunki i odnieść 
się do zgłoszonych przez Państwa 
pomysłów. 
 Wspólnie zaplanujmy inwestycje 
na Ołbinie - do zobaczenia!

Pani jest 
pierwszą! 

To losy ludzi niezwykłych, bohaterów prac 
naukowych ale również tych zwyczajnych, 
mniej znanych, przez co może nam bliż-
szych. Czasem losy tych ludzi przeplatały się 
ze sobą, tworząc niezwykły obraz społeczeń-
stwa dawnego Ołbina, czyniąc kolorowym 
czarnobiały obraz liter na papierze. 
 Wielki komes Piotr Włostowic nigdy by 
się nie domyślił, że jego historia zwiąże się 
nierozerwalnie z protestanckim mieszczani-
nem Heinrichem Rybischem. Opactwo na 
Ołbinie, które ufundował książę, cztery wieki 
później kazał rozebrać miejski radny. Przypa-
dek średniowiecznego możnego i renesan-
sowego rajcy nie był odosobniony. Miejsce 
po dawnym opactwie zostało, a wraz z nim 
kształtował się Ołbin. W XIX w. na zlecenie 
bpa Forstera powstał kościół św. Michała Ar-
chanioła. Architekt Alexis Langer zaprojek-
tował go wzorem średniowiecznych katedr, 
zgodnie z ideą ad maiorem Dei gloriam. 
 Gdyby nie uparty biskup i pomysłowy 
architekt, niewiele byśmy wiedzieli również 
o Edycie Stein. Żyjąca w cieniu monumen-
talnej świątyni Żydówka, związała swój los 
z kościołem katolickim. Wybitna uczona, 
wstępując do karmelitanek, swoje pierwsze 
kroki na nowej ścieżce wiary skierowała do 
kościoła Langera. Późniejszy tragiczny los 

Edyty również wiąże się z historią Ołbina, 
który w czasach Holokaustu stracił swoich 
żydowskich mieszkańców. 
 Swoje ostatnie lata spędził na naszym 
osiedlu Alois Alzheimer, odkrywca i badacz 
choroby zapomnienia, nazwaną później na 
jego cześć chorobą Alzheimera. Gdyby żył 
dłużej, może spotkałby w parku profesora 
„od torfu”, Stanisława Tołpę, który zwykł 
przesiadywać na ławeczce nad stawem. Cie-
kawe, czy spoglądał w tę stronę, gdzie stał po-
mnik słynnego filozofa i nauczyciela Pestalo-
zzi Schule (dziś SP nr 1) Johannesa Reinelta? 
Po dzisiejszym Parku Tołpy przechadzało się 
trzech wielkich ludzi, choć nigdy nie mogli 
się spotkać. 
 Gwar ulic był równie wielki jak dziś. Spa-
cerując wzdłuż nich, warto na chwilę przy-
stanąć, rozejrzeć się i zdać sobie sprawę,, że 
kiedyś właśnie tędy mógł przechodzić ktoś 
znany z historii... ale i wielu ludzi takich 
samych jak my, uwięzionych w swoich cza-
sach, zajętych swoimi sprawami.

Dawni - (nie)zapomniani.
Historie mieszkańców Ołbina
Spacerując codziennie ulicami Ołbina, zapewne rzadko zastanawiamy się nad tym, 
że w odległej przeszłości już ktoś zmierzał w podobnym kierunku, spiesząc się 
gdzieś za swoimi sprawami. Pamięć o tym, co przeminęło, przywołują codziennie 
pozostałości po niegdysiejszych mieszkańcach osiedla, którego historia ciągnie 
się przez ponad dziesięć wieków. 
Łukasz migniewicz

Maria zięba



Cześć Twojej
pamięci, Marszałku…

Biuletyn HALO OŁBIN wydaje:
Stowarzyszenie Żółty Parasol,
ul .  Bolesława Prusa 37-39
50-317 Wrocław

redakcja:
ANNA ROPIECKA

Piękne niebieskie fotografie, umieszczone 
w tym numerze, to efekt warsztatów z cyjanotypii. 
Autorami są Uczniowie Technikum nr 15 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie

opiekun klasy: Bartosz Partyka, Paweł Wojas.

Prowadzenie warsztatów:
Maciek Bujko, TIFF Center

biuletyn powstał w ramach Ołbińskiego 
Centrum Aktywności  Lokalnej.

Ołbińskie Centrum Aktywności  Lokalnej
Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław

30 września 2019 r. odszedł śp. Kornel Mo-
rawiecki, polski polityk, fizyk, nauczyciel 
akademicki, działacz opozycji antykomu-
nistycznej w czasach PRL, założyciel i prze-
wodniczący Solidarności Walczącej, poseł 
i marszałek senior Sejmu VIII kadencji. Od-
znaczony przez Prezydenta Orderem Orła 
Białego. Tyle źródła oficjalne. 
 Dla mnie Pan Kornel to po prostu czło-
wiek, który otworzył swoje serce i drzwi So-
lidarności Walczącej mieszkańcom Ołbina. 
Poznałam Go, inicjując działania z lokalną 
społecznością. Miałam świadomość z jak 
wielkim autorytetem mam do czynienia, więc 
początki współpracy były z mojej strony dość 
nieśmiałe. Jednak Pan Kornel swoją otwar-
tością sprawił, że znikły wszystkie bariery. 
Nieodpłatnie użyczał pomieszczenia Stowa-
rzyszenia Solidarności Walczącej, brał czynny 
udział w podejmowanych przez nas inicjaty-
wach, zawsze otwarty na wszelkie nowator-
skie działania. Pełen życzliwości dla drugiego 
człowieka, wrażliwy na jego potrzeby. 
 Lubił opowiadać o swoich marzeniach, 
o idealnej Polsce i w walce o to marzenie 
był bezkompromisowy. Wspominał czasy 
przymusowej rozłąki z rodziną w okresie 
deportacji. Wierzył, że jeszcze ma wiele do 
zrobienia. Byłam wzruszona, kiedy wygła-
szał przemówienie jako marszałek senior, 
cieszyłam się, że spełnia się Jego marzenie 
o służbie dla Ojczyzny.  
 Zawsze z uśmiechem będę wspominać dzień, 
w którym otrzymał od nas wyróżnienie za 
wspaniałą współpracę. Podziękował i zaczął tłu-
maczyć zgromadzonym, że to nie jego zasługa i, 
wskazując na mnie, powiedział „To ta dziewczy-
na, to jej dobre serce”. Moi współpracownicy 
wspominają jak wchodził i pytał „Gdzie ta moja 
Agnieszka? Przyniosłem gazetkę”.
 Dzisiaj na korytarzu jest cicho. A pozo-
stawione pod siedzibą Solidarności kwiaty 
i znicze przypominają, że kogoś Niezwykłe-
go nie ma już wśród nas.

AGNIESZKA CHAMIOŁO –  SPECJALISTKA PRACY SOCJALNEJ, 
ORGANIZATORKA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSKIM 
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU. 

PRACE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 107 IM. PIOTRA WŁOSTOWICA,
OPIEKUN UCZNIÓW : PANI EWA ROGALSKA.
PROWADZENIE WARSZTATÓW: 
MACIEK BUJKO, TIFF CENTER


