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W listopadowym numerze próbowałam
odpowiedzieć Państwu na pytanie, czy ko-
biety w ciąży mogą morsować. Dzisiaj
chciałabym spróbować odpowiedzieć na
pytanie – czy i w jakim wieku morsować
mogą dzieci?
Przeglądając różne strony internetowe

znajdziemy różne odpowiedzi. Jedni zale-
cają, aby nie zaczynać wcześniej niż w 6
roku życia, inni proponują "im szybciej tym

lepiej", a jeszcze inni mówią, aby to była
świadoma decyzja dziecka. Wśród morsów
zapanowała moda na jak najwcześniejsze
moczenie dzieci w zimnej wodzie. Szcze-
gólnie zjawisko to nasila się przed Zlotem
Morsów w Mielnie gdzie wśród wielu kon-
kurencji i zawodów jest także przyznawa-
nie pucharu dla najmłodszego morsa.
Jeszcze kilka lat temu najmłodszy mors
miał 6 -7 lat i faktycznie kąpał się w zimnej
wodzie. Obecnie rodzice, czasami odnoszę
wrażenie na siłę chcą coś udowodnić, albo
chcą móc się pochwalić najmłodszym mor-
sem, więc zamaczają rączkę lub nóżkę nie-
mowlaka lub wchodzą do wody z
kilkumiesięcznym dzieckiem ubranym w
kombinezon z pianki. Czy ma to coś wspól-
nego z morsowaniem – oczywiście nie. Są
także osoby, które w dalszym ciągu na
myśl o morsowaniu, a tym bardziej morso-
waniu dzieci, pukają się w głowę i mówią,
że to jest chore.
Mój syn zaczął morsować kilka miesięcy

przede mną. Było to w 2006 roku i miał

wtedy 6 lat. Jego przygoda z morsowa-
niem rozpoczęła się całkiem niewinnie. We
wczesnowiosenny poranek siedząc na po-
moście nad jeziorem i chcąc dotknąć, jakże
zimnej jeszcze wtedy wody zwyczajnie
wpadł do niej. Muszę dodać, że był tamte-
go dnia porządnie przeziębiony. Szybko
zdjęłam z niego mokre rzeczy, owinęłam
moją kurtką i pobiegliśmy do domu a mieli-
śmy spory kawałek. Szybko gorąca herba-

ta i czekanie – będzie zapalenie płuc, czy
nie? Rano syn wstał jak nowo narodzony,
po katarze i kaszlu nie było śladu. Na chwi-
lę zapomnieliśmy o tej przygodzie aż do
końca sierpnia. Końcówka lata była dość
chłodna, a my byliśmy na wakacjach. Mój
syn razem z tatą, mimo zimnej wody i nie-
sprzyjającej pogody, codziennie zażywali
kąpieli w zimnym jeziorze często wzbudza-
jąc podziw spacerowiczów. A po powrocie
do domu kontynuowali kąpiele na starej
żwirowni. Na dworze temperatura zaczęła
spadać, ludzie zaczynali ubierać ciepłe zi-
mowe kurtki, a mój syn ze swoim tatą co ty-
dzień jeździli nad wodę się kąpać.
Oczywiście jeździłam z nimi. Stałam na
brzegu i trzęsłam się z zimna, a oni zanu-
rzali się w lodowatej wodzie. I za każdym
razem umierałam ze strachu czy mojemu
synowi nic nie będzie. Czy nie rozchoruje
się. Wszyscy straszyli zapaleniem płuc, a ja
ze zdziwieniem zauważyłam, że odpor-
ność mojego dziecka wzrosła. Syn, który
do niedawna co drugi tydzień nie szedł do

przedszkola z powodu choroby nagle prze-
stał chorować. W zimie nie chciał już za-
kładać grubych swetrów i kalesonów. Było
mu ciepło. Dzieci w przedszkolu chorowa-
ły, a on nie. W grudniu 2006 roku postano-
wiłam na własnej skórze przekonać się jak
to jest, i mogę powiedzieć uzależniłam się.
Mój syn morsuje do dziś choć zauważyłam,
że chwilowo potrzeba morsowania jakby
zmalała u niego.

Od czasu kiedy mój syn jako pierwszy w
naszym klubie był najmłodszym morsem ką-
pało się z nami sporo dzieci. Nigdy żaden
rodzic nie przyszedł i nie powiedział, że
dziecko się rozchorowało od kąpieli. Są-
dzę, że jeśli kąpiel morsowa zostanie wła-
ściwie przeprowadzona nic takiego się nie
stanie. Przed kąpielą dziecko powinno być
dobrze rozgrzane, dobrze jest pobiegać z
dzieckiem, poskakać, następnie trzeba
szybciutko pomóc dziecku się rozebrać i
wejść z nim do wody. Dziecko powinno się
zanurzyć i po kilkunastu sekundach wyjść.
Jeśli dziecko jest starsze, a mrozy nie są za
duże dziecko może posiedzieć trochę dłu-
żej. Ważne, aby nie przetrzymywać dziec-
ka na siłę w wodzie na zasadzie im dłużej,
tym lepiej bo wcale tak nie jest. Po zanurze-
niu trzeba pomóc się ubrać i rozgrzać, naj-
lepiej razem z nim pobiegać. Dobrze jest
także podać dziecku ciepła herbatę. Pamię-
tajmy aby nigdy nie zostawiać dziecka sa-
mego sobie.
Czy są jakieś granice wieku? Z doświad-

czenia wiem, że im mniejsze dzieci, tym
mniejsze opory przed wejściem do zimnej
wody. Byłam nawet świadkiem jak dziew-
czynka rozpłakała się, bo mama nie po-
zwoliła jej się kąpać. Małe dzieci chętnie
wchodzą do zimnej wody, nie boją się jej,
więc nie zabraniajmy im. Oczywiście za-
chowując zdrowy rozsądek, aby takie mo-
czenie na jesień czy w zimie nie trwało
długo. Dzieci powinny morsować krócej niż
dorośli. Nikt nie dał nigdy jednoznacznej
odpowiedzi w jakim wieku zacząć. Osobi-
ście uważam, że 4-6 lat to najlepszy mo-
ment na rozpoczęcie zimowych kąpieli.
Choć gdybym teraz miała młodsze dziecko
to kto wie czy nie pozwoliłabym mu morso-
wać o wiele wcześniej. Oczywiście, tak jak
u dorosłych ważne jest, aby dziecko było
zdrowe, aby nie chorowało na choroby ser-
cowe.
A co dają takie kąpiele? Tak jak u doro-

słych, podnosi się i wzmacnia odporność
organizmu, poprawia się krążenie krwi.
Mogę także powiedzieć, że dziecko staje
się pewniejsze, odważniejsze, bardziej
otwarte na świat.
Z morsowymi pozdrowieniami

Powyższe retoryczne pytanie dotyczy
ważnej sprawy kilku tysięcy przydomowych
ogródków na Wielkiej Wyspie. Według
wstępnej diagnozy za chaos w administra-
cji i bałagan na ogródkach odpowiadają
po połowie mieszkańcy i zarządca terenu.
Ogródki te powinny być naszą chlubą i za-
dbanym kawałkiem własnej zieleni, a są w
wielu przypadkach wysypiskami śmieci i
źródłem różnych konfliktów przy niejasnych
i zbyt długich procedurach przetargowych.
Stan prawny ogródków w naszej dzielnicy
jest rozmaity. Najlepiej są zagospodarowa-
ne ogródki na posesjach prywatnych dom-
ków szeregowych. Jest to dzierżawa
wieczysta lub własność - a więc gwarancja
stanu posiadania powoduje, że właściciele
inwestują w swoje ogrody. Przyjemnie po-
patrzeć na piękne drzewa i ukwiecone
ogrody na ul. Borelowskiego, Mierosław-
skiego, Libelta czy Godebskiego. Pozostałe
2900 ogródków pozostajacych pod admini-
stracją miejskiej spółki Wrocławskie Miesz-
kania jest w ewidentnie gorszym stanie
porządkowym.
Spółka Wrocławskie Mieszkania przejęła

w roku 2006 administrację tym zasobem
od spółki FONTIS. Nie wykonano jednak
inwentaryzacji i większość dzierżawców
ma podpisane umowy z nieistniejącym już
od kilkunastu lat zarządem DZBM. Bez ak-

tualnych map podziału trudność stanowi
ustalenie kto, co i o jakiej powierzchni
dzierżawi od Gminy Wrocław. Dane do
przetargu pracownicy Wrocławskich Miesz-
kań ustalają metodą wywiadu sąsiedzkiego
i trwa to bardzo długo. Umowy aktualnie
są zawierane na podstawie Zarządzenia nr
8600/1 0 Prezydenta Wrocławia z dnia 1
lutego 201 0 r. Umowy te mają charakter
prawie komercyjny, dopuszczają swobodne
wypowiadanie umów, dzierżawę osobom
spoza danej wspólnoty mieszkaniowej, licy-
tację stawki czynszu. Znany jest przypadek
lokatorów z ul.Tramwajowej, którym na po-
czątku 2012 roku nieoczekiwanie wypowie-
dziano umowy na ogródki. Po wielu

interwencjach prawo dzierżawy ma być im
przywrócone, ale nikt nie wie kiedy.
Bezwład administracyjny ma swoje przeło-
żenie na opieszałość procedur przetargo-
wych, na brak egzekucji utrzymania
porządku i rozbiórki nielegalnych wiat.
Niepoprawni bałaganiarze czują się bez-
karni, śmieją się z gospodarnych sąsiadów.
Była na ten temat seria artykułów we wro-
cławskich gazetach, ale niemoc urzędni-
ków sprawia, że w naszej dzielnicy
obowiązuje nadal zasada „wolnoć Tomku
w swoim domku”. Według zapewnień
urzędników ta epoka bezkarności już się
kończy, do akcji wkroczył EKO-Patrol, spe-
cjalna formacja straży Miejskiej. Tak na

marginesie dodam, że ta szkodliwa wol-
ność dzielnicowych Tomków dotyczy rów-
nież dzikich wysypisk, ocieplania
budynków „od połowy”, zastawiania alejek
samochodami, grafitti i innych niesympa-
tycznych zachowań. Będzie piękniej w na-
szej dzielnicy, gdy gruntownie posprzątamy
ogródki, zlikwidujemy te koszmarne ogro-
dzenia i budy. Do akcji porządkowych
wspólnota mieszkaniowa ma prawo zamó-
wić bezpłatnie raz na dwa miesiace duży
kontener z ALBY, wystarczy zatelefonować
do swojego zarządcy. A wiec posiadacze
ogródków - już najwyższy czas na zmiany.

Kto bałagani w naszych ogródkach?

bpk

Anna Maciejec

6 letni Adrian. Grudzień  2006 Najmłodszy mors w sezonie 2007

Morsowanie dzieci

Od redakcji: Morsowych kąpieli można
bezpiecznie spróbować razem ze Stowarzy-
szeniem Wrocławskie Morsy w każdą sobo-
tę o godzinie 11 na kąpielisku Morskie Oko.
Szczegóły znajdą Państwo na
www.wroclaw.morsy.pl lub
www.facebook.com/WroclawskieMorsy

Morsy na kąpielisku Morskie Oko 30 listopada

Wiele ogródków na naszym osiedlu jest zadba-
nych i miło jest koło nich spacerować.

Najmłodszy mors na Międzynarodowym Zlocie
Morsów w Mielnie, w lutym 2007 roku

Na wielu straszą sklecone z byle czego wiaty i "garaże" przypominające raczej azjatyckie dzielnice bie-
dy niż zabytkową dzielnicę w dużym europejskim mieście w XXI wieku


