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G rupa Japończyków tuż 
za Niemcami, a z tyłu 
jeszcze grupa Czechów  
– trudno przecisnąć się 
przez wrocławski Rynek 
wieczorem, zwłaszcza 

w weekend. Skąd  tylu turystów o tej porze 
roku? – Wszystko za sprawą Jarmarku  
Bożonarodzeniowego – mówi Artur 
Domański, wrocławski przewodnik miej-
ski. Kiedy się spotykamy, akurat ma przer-
wę między dwoma grupami turystów. Jak 
to możliwe, skoro jeszcze kilka lat temu 
od października do marca przewodnicy, 
mówiąc delikatnie, nie narzekali na nad-
miar pracy?  

Zdaniem pana Artura, poza magnety-
zmem jarmarku, działa też magia całego 
Wrocławia. – Głównym magnesem jest 
marka Wrocław. Ona przebija wiele in-
nych, do niedawna popularniejszych pol-
skich miast – podkreśla. – Nie będę wymie-
niał konkretnych nazw, ale nauczyciele 
mówią mi często, że do tej pory jeździli 
do takich najbardziej typowych, popular-
nych miejsc. Teraz odkrywają Wrocław, są 
nim zauroczeni i tutaj przyjeżdżają chęt-
niej – dodaje. 

I opowiada o grupie ludzi, która przy-
jeżdżała na jednodniowe wycieczki już 7 
razy. Zawsze zwiedzali miasto z nim 
i za każdym razem domagali się innej, cie-
kawej trasy. Atrakcji i tak zostało jeszcze 
na kilka wypraw… 

Co jest żelaznym punktem? Przewodni-
cy wymieniają zgodnie: Panorama 
Racławicka, Rynek wraz z przyległościami, 
Ostrów Tumski, Hydropolis, Afrykarium, 
Sky Tower.  

I dodają, że wiele osób zachęciły 
do zwiedzenia Wrocławia liczne imprezy 
związane z Europejską Stolicą Kultury. Po-
za tym mamy coraz więcej tanich połączeń 
lotniczych, również krajowych. – Atrakcją 
jest ostatnio przylecieć do Wrocławia 
z Gdańska czy Warszawy na jeden dzień. 
Przylatuje się, spaceruje po kilku najważ-
niejszych punktach i po kilku godzinach 
wraca się do Warszawy pociągiem 
pendolino. Miałem niedawno grupę przy-
jaciół z Krakowa – przylecieli (nie wiem, jak 
to zrobili), a po południu odlecieli do inne-
go miasta – mówi pan Artur.  

Jak dodaje Arkadiusz Förster, inny 
z wziętych, wrocławskich przewodników, 
zimowe wycieczki rządzą się swoimi pra-
wami. – Więcej jest wejść do pomiesz-
czeń. Latem standardowa wycieczka to 
trzy godziny bez wchodzenia do środka. 
W zimie tak się nie da – jest przerwa w Ha-
li Targowej albo w Auli Leopoldyńskiej. 
Podobnie jest ze Sky Tower, w którym no-
tabene trudno o bilety – tłumaczy prze-
wodnik.  

Obaj panowie dodają, że w planie każ-
dej wycieczki musi być czas „wrocławską 

gastronomię”, a jeśli to grupa uczniów spo-
za Wrocławia, obowiązkowo trzeba znaleźć 
czas na odwiedzenie jakiejś galerii handlo-
wej. 

A jacy obcokrajowcy szczególnie upo-
dobali sobie nasze miasto? – W tym roku 
oprowadzałem już grupy z: Korei, Japonii, 
RPA, Holandii, Anglii, USA, Maroka, Indii. 
O innych, z krajów sąsiednich, nawet nie 
wspomnę – uśmiecha się z satysfakcją. 

– Ja miałem nawet pytanie z Egiptu. To 
była chyba jakaś grupa biznesmenów  
– uzupełnia Artur Domański. Jak dodaje, 
bardzo liczną grupą zwiedzających Wroc-
ław są od jakiegoś czasu dotąd rzadko tu 
spotykani… Czesi. 

– Oni odkryli ostatnio Wrocław na no-
wo. W każdy weekend przy katedrze stoi 
wiele autokarów, słyszę język czeski, wi-
dzę wielu Czechów. Oni zwykle odkrywa-
ją czeskie wpływy na Wrocław – opowia-
da. 

Arkadiusz Förster dodaje, że ma liczne 
propozycje oprowadzania czeskich grup.  
– Mówię, że możemy rozmawiać po angiel-
sku albo po polsku. Ostatnio ktoś, kto 
do mnie zadzwonił, od razu stwierdził, że 
wolą polski, bo przecież wszystko rozu-
mieją. Zastrzegł tylko, żebym mówił po-
woli – uśmiecha się wrocławski przewod-
nik.    

Nic dziwnego, że przewodnicy włada-
jący biegle czeskim są rozrywani. Jednym 
z nich jest Wojciech Zalewski. Kiedy dzwo-
nię do niego, potwierdza, że czescy turyś-
ci pokochali nasze miasto, ale dłużej ro-

zmawiać nie może, bo akurat oprowadza 
polską wycieczkę po... Pradze. 

Artur Domański podkreśla, że taka 
mieszkanka języków dodaje Wrocławiowi 
kolorytu, magii. To dla wielu ludzi jest do-
datkową atrakcją, szczególnie dla polskich 
grup. – Kiedy spacerujemy, słyszą najróż-
niejsze języki i wtedy mówią, że to napraw-
dę miasto światowe, miasto spotkań. To za-
chwyca ludzi – mówi.  

 No ale teraz jeszcze przez kilka dni naj-
większym atutem pozostaje Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. – Przez ostatnie tygodnie 
często odbierałem takie telefony: „Przyjeż-
dżamy do Wrocławia na jarmark. Chcieli-
byśmy przy okazji zwiedzić miasto” – mó-
wi Arkadiusz Förster. I dodaje, że zwykle 
jarmark turyści zostawiają sobie na deser  
– gdy już robi się ciemno, włączają się ilu-
minacje, wszystko staje się magiczne.  

– Zadzwoniła ostatnio do mnie pani ze 
szkoły w Kędzierzynie-Koźlu, która powie-
działa, że co roku klasy stamtąd jeździły 
na jarmark do Drezna. Ale wszyscy doszli 
do wniosku, że wrocławski jest co najmniej 
równie atrakcyjny, jest bliżej, no ceny są 
niższe. Przyjechali więc do Wrocławia. Po-
dzieliliśmy ich na trzy grupy i razem zwie-
dzaliśmy Wrocław.   

Ale nie samym jarmarkiem turysta ży-
je. Przewodnicy mają już zarezerwowa-
nych wiele terminów na maj i czerwiec. 
I na... Nowy Rok. – Mam wycieczkę z Japo-
nii. Japończycy zaglądają do nas coraz częś-
ciej. To niezwykle sympatyczni, mili ludzie 
– podkreśla Artur Domański. a ¹

Wrocławski 
Jarmark  

Bożonarodzeniowy  
będzie można odwie-
dzić jeszcze 
do czwartku, 22 grud-
nia. Już w ten wee-
kend poza stałymi 
atrakcjami zaplanowa-
no Świąteczny Koro-
wód Kolędników (w 
sobotę) i koncert ko-
lęd w wykonaniu or-
kiestry dętej (w nie-
dzielę). 

Maciej Sas 
maciej.sas@gazeta.wroc.pl 

7 wycieczek po Wrocławiu 
a im ciągle jeszcze mało... 

b Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy przyciąga tłumy turystów. Zwłaszcza gdy towarzyszą mu dodatkowe 
atrakcje, jak Zimowa Parada Królowej Śniegu
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A Jarmark Bożonarodzeniowy, Ostrów Tumski, Afrykarium – za co turyści kochają nasze 
miasto i bez czego nie może się obejść wycieczka, mówią wrocławscy przewodnicy J ako osobnika w wieku bardzo dojrza-

łym, ale jeszcze nie podwiędłym 
do końca oraz obywatela tego psutego 

przez bezmyślnych kraju, nie podniecają 
mnie jakieś fajerwerki typu 500+, bo już 
na innym instrumentarium się skupiam, ale 
cieszy bardzo otwarcie we Wrocławiu Klini-
ki Pamięci. W teraźniejszej Polsce tylko ge-
riatria na światowym poziomie może coś 
zmienić w przyszłości. Wcale nie ironizuję. 
Powstanie owej lecznicy to inicjatywa fun-
dacji Angel Care, której współzałożycielem 
jest światowy autorytet w tej dziedzinie 
prof. Shlomo Noy i do Wrocławia, oczywiś-
cie, przyjechał, a uważa, że: „po sześćdzie-
siątce zapominanie jest naturalne. Obser-
wujmy siebie, badajmy, ale nie panikujmy. 
Z niektórymi dolegliwościami możemy 
walczyć, jednak główna idea polega na tym, 
aby to zaakceptować. Bądźmy aktywni, ro-
zmawiajmy z ludźmi, a czeka nas satysfak-
cjonujące życie i szczęśliwe starzenie się”… 

E ch..! Jak to łatwo powiedzieć! Dla nas 
najtrudniejszym wymogiem tej prostej 

tezy wybitnego geriatry jest umiejętność ro-
zmawiania z ludźmi. Ponieważ nie umiemy 
ze sobą rozmawiać, to i coraz mniej rozma-
wiamy. Popatrzmy na dwóch panów z ma-
pami zmarszczek na pogodnych facjatach, 
którzy spotkali się na rogu ulic Dyrekcyjnej 
i Joanitów, właściwie tuż przed OWĄ kliniką 
i wymieniają kurtuazyjne zdania, przemy-
kają słowem po pogodzie i formie naszych 
skoczków narciarskich, no i wreszcie… za-
haczają o politykę! I od razu zaczyna się kur-
czyć nadzieja, bo tak się pokłócą, że zapom-
ną po co i dokąd się wybrali. Jesteśmy nie 
tylko głęboko podzieleni, ale i coraz bardziej 
zacietrzewieni. Warto przestać oglądać be-
zmyślnie telewizję, zwłaszcza polityków, 
którejkolwiek opcji. Naprawdę  nie mają nic 
mądrego do powiedzenia. Niektórzy na do-
datek bredzą ze strachu. Trzeba odesłać ich 
w niepamięć... Pamiętać warto natomiast, 
że mieszkał tu – choć otwarcie kliniki nie 
ma z tym faktem związku – i pracował pro-
fesor psychiatrii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, a wtedy Schlesische Friedrich-Wil-
helm-Universität zu Breslau, wcześniej 
na początku XX wieku zajmował się „spe-
cyficzną chorobą kory mózgowej”, którą 
później nazwano chorobą Alzheimera. Aby 
„zamknąć usta” otępiałym demencją pa-
triotom, dodam szybko, że patron tutejszej 
uczelni w roku 1841 powołał katedrę języ-
ków i literatur słowiańskich, aby dać pol-
skim studentom sposobność doskonalenia 
się w mowie ojczystej. Profesor Alzheimer 
był autorem pierwszego opisu tej „choroby 
zapominania”, który dziś w rozwinięciu 
można znaleźć w każdej encyklopedii. 

W rocławska Klinika Pamięci od razu 
przeszłaby do historii, gdyby pochyli-

ła się nad „grupą obywateli”, którzy mają 
wpływ na nasze życie, a publicznie dają do-
wody swojej postępującej właśnie demen-
cji. Póki żyjemy, pewnie nie damy im znów 
zakłamać historii. Kiedy chodziłem do pod-
stawówki w moich podręcznikach nie było 
słowa Katyń. Pierwszy raz o tym okrutnym 
mordzie dowiedziałem z kilku powielaczo-
wych kartek dopiero w liceum. Teraz taką 
mamy zidiociałą władzę, że słowo Wałęsa 
jacyś młodzi ludzie odkryją być może za 20 
lat… a ¹ 13 grudnia 2016
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Klinika pamięci 
tożsamości
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