
10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z TYGODNIKIEM NA RYBY - Wêdkarski przewodnik Ko³a PZW „Kleñ”

PORADNIK • PRZEWODNIK

Przybliżamy prawo Głogowskie fortyfikacje

Wiemy ju¿, i¿ po zawarciu
ma³¿eñstwa, z mocy prawa ist-
nieje miêdzy ma³¿onkami
wspólnoœæ maj¹tkowa, która
obejmuje przedmioty maj¹tko-
we nabyte w czasie jej trwania
przez oboje ma³¿onków lub
przez jednego z nich. Oprócz
maj¹tku wspólnego, ka¿dy z
ma³¿onków ma prawo do w³a-
snego maj¹tku osobistego.

Analiza przepisów KRiO, wy-
raŸnie wskazuje, ¿e co do zasady,
maj¹tkow¹ podstaw¹ funkcjo-
nowania ma³¿eñstwa jest
maj¹tek wspólny, albowiem w
jego sk³ad wchodz¹ w szczegól-
noœci pobrane wynagrodzenia za
pracê i dochody z innej dzia³al-
noœci zarobkowej ka¿dego z
ma³¿onków, a tak¿e dochody z
maj¹tku wspólnego, jak równie¿
– co wa¿ne – z maj¹tku osobi-
stego ka¿dego z ma³¿onków.
Maj¹c to na wzglêdzie, przepisy
KRiO szczegó³owo reguluj¹ za-
sady dokonywania wszelkich
czynnoœci  zwi¹zanych z maj¹t-
kiem wspólnym. Po pierwsze,
oboje ma³¿onkowie obowi¹zani
s¹ wspó³dzia³aæ w zarz¹dzie ma-
j¹tkiem wspólnym, w
szczególnoœci udzielaæ sobie
wzajemnie informacji o stanie
maj¹tku wspólnego, o wykony-
waniu zarz¹du maj¹tkiem
wspólnym i o zobowi¹zaniach
obci¹¿aj¹cych ten maj¹tek. Pod-

stawowe znaczenie ma regu³a,
zgodnie z któr¹, ka¿dy z ma³¿on-
ków mo¿e samodzielnie
zarz¹dzaæ maj¹tkiem wspólnym,
chyba ¿e istniej¹ przepisy stano-
wi¹ce inaczej. Oznacza to, i¿
ka¿dy ze wspó³ma³¿onków mo¿e
samodzielnie zawieraæ umowy,
zaci¹gaæ zobowi¹zania, dokony-
waæ wszelkich czynnoœci
odnosz¹cych siê do maj¹tku
wspólnego. Jednak¿e ma³¿onek
ma prawo sprzeciwiæ siê czyn-
noœci zarz¹du maj¹tkiem
wspólnym zamierzonej przez
drugiego ma³¿onka, z wyj¹tkiem
czynnoœci w bie¿¹cych sprawach
¿ycia codziennego lub zmierza-
j¹cych do zaspokojenia zwyk³ych
potrzeb rodziny albo podejmo-
wanych w ramach dzia³alnoœci
zarobkowej. Sprzeciw taki jest
skuteczny wobec osoby trzeciej
(kontrahenta), je¿eli mog³a siê
ona z nim zapoznaæ przed doko-
naniem czynnoœci prawnej. Jak
wy¿ej zasygnalizowano, istnieje
wyj¹tek od regu³y samodzielne-
go wykonywania zarz¹du
maj¹tkiem wspólnym przez ka¿-
dego z ma³¿onków. Otó¿ przepisy
KRiO zawieraj¹ katalog czynno-
œci prawnych (umów) dla
których skutecznoœci wymaga-
na jest zgoda obojga ma³¿onków.
Zostanie on omówiony w nastêp-
nym artykule w ramach
niniejszego cyklu.

Mackol

Ocala³y fragment fosy miej-
skiej rozci¹ga siê na po³udnie od
Starego Miasta, wzd³u¿ ul. Bole-
s³awa Krzywoustego. Do jej
wnêtrza mo¿na wejœæ w dwojaki
sposób: od ul. Szkolnej oraz od
ul. RzeŸniczej (przy targowisku).

Decyzja o budowie nowo¿yt-
nych fortyfikacji G³ogowa
zapad³a w 1630 roku podczas
wojny 30-letniej. Zastosowano
wówczas system, na który sk³a-
da³o siê 11 bastionów, sucha fosa
oraz wa³y ziemne. Podczas budo-
wy tych umocnieñ zdecydowano
o likwidacji rozleg³ych przed-
mieœæ a materia³ z rozbiórki
domów, koœcio³ów i budowli u¿y-
to przy wznoszeniu fortyfikacji.
Widoczne jest to w naro¿niku
jednego z bastionów, który
wzmocniony zosta³ p³ytami na-
grobnymi pochodz¹cymi ze
zlikwidowanych cmentarzy.

Tak zbudowana twierdza, oto-
czona ciasnym pierœcieniem
umocnieñ, spowodowa³a zaha-
mowanie rozwoju miasta na ok.
250 lat! Twierdza G³ogów by³a
wielokrotnie przebudowywana i
modernizowana. Co jakiœ czas
wzbogacano j¹ o kolejne dzie³a
fotyfikacyjne, st¹d w zachowa-
nym odcinku fosy znajduj¹ siê
m.in. kazamata, tunele kontrmi-
nowe, poterny oraz u wylotu fosy
przy ul. Szkolnej - zachowany od-
cinek podziemnego bloku

koszarowego.
Nie s¹ one nie-
stety jeszcze
udostêpniane
turystom, nie-
mniej jednak
warto o nich
wspomnieæ.

Blok koszaro-
wy (zlokalizo-
wany po obu
stronach ul.
Szkolnej) pocho-
dzi z II po³owy
XVIII wieku. Po-
siada³ dwie
kondygnacje ,
oddzielone drewnianym stro-
pem. Ca³oœæ nakryta by³a
p³aszczem ziemi, co wzmacnia³o

jego odpornoœæ na ostrza³ arty-
leryjski.

Jednym z ciekawszych po-
mieszczeñ podziemnych,
zlokalizowanym w fosie przy
mostku (ul. Staromiejska), jest
kazamata. Podziemny obiekt ma
imponuj¹ce rozmiary. G³ówna
hala ma 7m szerokoœci i 21 m
d³ugoœci. Dooko³a niej biegnie
korytarz komunikacyjny. Po le-
wej stronie kazamaty znajduje
siê wejœcie do jednego z dwóch
zachowanych tuneli kontrmino-
wych. S¹ to ceglane korytarze
posiadaj¹ce co jakiœ czas rozga-
³êzienia od chodnika g³ównego.
Wychodzi³y one na przedpola
twierdzy. Na ich koñcach, tzw.
„piecach”, zak³adane by³y ³adun-
ki wybuchowe,

które odpalano w przypadku
stwierdzenia próby dokonania
podkopu przez oblegaj¹ce twier-
dzê wojska. Tunele kontrminowe
zbudowano po 1741 roku wg.
projektu Gerharda Corneliusa
Walravego, twórcy Twierdzy
K³odzkiej.

Innymi obiektami. zachowa-
nymi w fosie, s¹ poterny.
S³u¿y³y one do komunikacji
pomiêdzy fos¹ a wnêtrzem
twierdzy. Jedna z nich mia³a
swoje wejœcie dok³adnie pod
s¹dem, druga przy wyjœciu z
fosy przy targowisku.

Na pocz¹tki XX wieku, kiedy
likwidowano pozosta³oœci twier-
dzy pozostawiono istniej¹cy
fragment fosy i urz¹dzono w nim
rozarium, w którym ros³o ok.
2.000 krzaków ró¿. Fosa do dziœ
ma charakter rekreacyjny.

Rafael Rokaszewicz

W ostatnich latach coraz wiêcej
wêdkarzy wybiera siê na amury.
Jest to ryba, która dostarcza du¿o
wêdkarskiej satysfakcji. Tak¿e w
Odrze jest ich sporo i wiele osób
chêtnie urz¹dza „amurowe” ³owy.
Wraz ze zbli¿aniem siê lata coraz
chêtniej ¿eruj¹, a sztuki po kilka-
naœcie kilo nie stanowi¹ rzadkoœci.

Amur (Ctenopharyngodon idella),
ryba zaliczana do rodziny karpiowa-
tych, ¿yj¹ca w nizinnych rzekach Chin
oraz w dorzeczu Amuru. Osi¹ga po-
nad 1 m. d³ugoœci, ciê¿ar cia³a ponad
32 kg. Kszta³t walcowaty, wyd³u¿ony,
³uski du¿e, grzbiet oliwkowo - brunat-
ny, boki cia³a srebrzyste.

Po¿ywienie stanowi roœlinnoœæ
wodna. W sprzyjaj¹cych warunkach
roœnie bardzo szybko. Ze wzglêdu na
zalety u¿ytkowe aklimatyzowany w
wielu krajach, w Polsce od 1964. Jest
cenion¹ ryb¹ konsumpcyjn¹. Tar³o od-
bywa wiosn¹, ikra rozwija siê
sp³ywaj¹c z pr¹dem rzeki. Hodowany
najczêœciej w stawach wraz z karpia-
mi. Amur jest ryb¹ równie tajemnicz¹,
co atrakcyjn¹. Tajemnicz¹, bowiem
stosunkowo niedawno pojawi³a siê w
polskich wodach. Sprowadzony tu
specjalnie, w celu oczyszczenia z ro-
œlinnoœci jezior i zbiorników
po³o¿onych w pobli¿u elektrowni opa-
lanych wêglem. W swoim czasie
pojawi³y siê ogromne problemy w
zwi¹zku z podgrzewaniem wody w je-
ziorach koniñskich przez tamtejsz¹
elektrowniê. Ktoœ wpad³ na pomys³, by

wyrêczyæ siê amurem. Amur swoj¹ na-
zwê przyj¹³ od rzeki Amur, a mo¿e te¿
sta³o siê odwrotnie, w ka¿dym razie jego
przodkowie wywodz¹ siê gdzieœ z tery-
torium Chin. Pocz¹tkowo ryby tego
gatunku ho³ubiono troskliwie, ale
wkrótce okaza³o siê, ¿e doskonale daj¹
sobie radê w naszym klimacie, a jego
przyrosty przewy¿szaj¹ tempem wzrost
naszych wszystkich rodzimych gatun-
ków.

Zwa¿aj¹c, ¿e amur bia³y w chiñskich
rzekach ¿yje oko³o 15 lat, dochodz¹c do
wagi 50 kg, przed wêdkarzami wyrosn¹
znacznie wiêksze problemy ni¿ te, któ-
re dotychczas wystêpowa³y przy po³owie
sumów, szczupaków czy du¿ych karpi.
Egzemplarze dochodz¹ce do 20 kg wagi
nie nale¿¹ ju¿ w naszych wodach do
rzadkoœci, bowiem ryby tego gatunku
spotkaæ mo¿na w niektórych jeziorach
mazurskich, w Wiœle, Odrze ( nie mó-
wi¹c o dop³ywach), jeziorach
koniñskich. Amur dysponuje nie tylko
du¿¹ si³¹, ale tak¿e pomys³owoœci¹ kle-
nia, brzany i karpia razem wziêtych.

Ryby te ¿eruj¹ latem w p³ytkich je-
ziorach ³¹cz¹cych siê z du¿ymi rzekami.
Z nadejœciem zimy wêdruj¹ z jezior do
rzek lub g³êbokich kryjówek, gdzie zi-
muj¹ w du¿ych stadach. W Polsce
¿yj¹ce w jeziorze amury pojawiaj¹ siê w
ciep³ych, wygrzanych zatoczkach, ju¿
na prze³omie kwietnia i maja.

Ryby te ¿eruj¹ w stadach licz¹cych
od kilku do kilkunastu sztuk na p³yt-
kiej, nagrzanej wodzie, zdradzaj¹c
czêsto swoj¹ obecnoœæ widokiem cha-

rakterystycznej p³etwy grzbietowej wy-
staj¹cej ponad powierzchniê. Z
obserwacji wynika, ¿e amury chêtnie
po¿ywiaj¹ siê moczark¹ kanadyjsk¹, ru-
mieñcami, rogatkiem sztywnym i
wyw³ócznikiem k³osowym. Pa³ka i trzci-
na zaczyna tym rybom smakowaæ
dopiero wtedy, gdy temperatura wody
podniesie siê do 30 stopni C.

Dobrym sposobem po³owu jest po-
wszechnie stosowana metoda z
zestawem gruntowym identycznym do
po³awiania du¿ych karpi. Wêdzisko do
takich po³owów powinno byæ niezbyt
d³ugie, 2.7 - 3.2 m, o akcji „B”. Wêdzi-
ska specjalne, mocne, najczêœciej
dwuczêœciowe, pe³ne w œrodku, prze-
znaczone do po³owu du¿ych karpi.
Stosowanym uzupe³nieniem powinien
tu byæ multiplikator, umo¿liwiaj¹cy nie
tylko dalekie rzuty, ale tak¿e mieszcz¹-

cy na szpuli wystarczaj¹cy zapas ¿y³ki.
Wystarczaj¹cy te¿ bêdzie mocny ko³ow-
rotek karpiowy mieszcz¹cy 300 m ¿y³ki
gruboœci od 0.30 mm, przypon nieco
cieñszy i pojedynczy haczyk dostosowa-
ny do przynêty.

Jako przynêty stosujemy ciasto z
kaszy manny, m¹czne kluski, maka-
ron, gotowane ziemniaki, gotowana
kukurydza, pêczak, œliwki wêgierki z
kompotu, liœcie sa³aty, rosówki, roba-
ki kompostowe, pêdy m³odych trzcin i
inne roœlinne.

Zanêcamy kukurydz¹ surow¹ lub
gotowan¹, œliwkami, mirabelkami,
ziemniakami, czyli zanêt¹ grub¹ i to w
du¿ej iloœci przez d³u¿szy czas. Znam
takich, co potrafi¹ przez sezon do wody
wrzuciæ i cztery du¿e worki mirabelek
by z³owiæ dwie trzy sztuki, ale potwory.
Wêdkarski rekord Polski - 39, 20 kg.

Polowanie na amury

Majątek w małżeństwie (III) Fosa miejska

Fosa przed 1945 r.

Twierdza Głogów w 1650 roku.


