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Wiem, bo sa ma co ty dzień je żdżę na ba za rek po świe że
wa rzy wa i owo ce. Te z su per mar ke tu po zba wio ne są ja -
kie go kol wiek za pa chu. Mię so ku pu ję w pa wi lo nie po le co -
nym przez ma mę – eks per ta w dzie dzi nie zdro we go i
smacz ne go go to wa nia – i od spraw dzo ne go ho dow cy. 

Mam nie ga sną cą na dzie ję, że wy so kiej kla sy targ sta nie
wresz cie w ser cu Mia stecz ka Wi la nów. Or ga ni zo wa ne co
ja kiś czas w week en dy eko ba zar ki czy oko licz ne tym cza -
so we punk ty han dlo we, słusz nie zwa ne przez miesz kań -
ców „bu da mi” są prze ja wem za po trze bo wa nia na ta ką
ofer tę. W tej chwi li, przy wjeź dzie w uli cę Klim cza ka, na
dział ce Po lnor du ma my wąt pli wej uro dy nie for mal ne sto -
iska. Mi mo, że ów pseu do ry ne czek szpe ci oko li cę, to
speł nia chy ba swo ją ro lę. Za miast re zy gno wać z tej ofer -
ty, na le ża ło by ra czej sfor ma li zo wać jej obec ność w ra -
mach wła ści wej, dłu go ter mi no wej stra te gii, ma ją cej na
ce lu stwo rze nie tar gu z praw dzi we go zda rze nia, któ ry
jed no cze śnie wspie rał by lo kal nych rol ni ków oraz za chę -
cał miesz kań ców Mia stecz ka Wi la nów do je dze nia świe -
żej, zdro wej żyw no ści. Ta ki ry nek jed nak mu si wy glą dać!
Cze mu by nie zro bić w tym miej scu es te tycz nych, spój -
nych pod wzglę dem wy glą du sto isk, któ re już na Świę ta
Bo że go Na ro dze nia mo gły by stwo rzyć wy so kiej kla sy jar -
mark zlo ka li zo wa ny w miej scu przy szłych pla ców miej -
skich. Te go ty pu świą tecz ne wio ski - es te tycz ne i do brze
zor ga ni zo wa ne ry necz ki pod chmur ką, prze kształ ca ją dłu -
gie zi mo we wie czo ry wie lu eu ro pej skich miast w miej sca
peł ne świą tecz nej at mos fe ry.  Ta kie iście baj ko we ob ra zy
przy wo łu ją wspo mnie nia o jar mar kach wi dzia nych w
Wied niu, Bra ty sła wie czy choć by tym  ak tu al nie dzia ła ją -
cym we Wro cła wiu. 
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Ulica Klimczaka 

Spontaniczne punkty handlowe

Tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy 

we Wrocławiu 

Aura świąt we WrocławiuJarmark bożonarodzeniowy w Pradze

Rynek w Wiedniu 

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 Z

at
yc

ki
/d

la
st

u
de

n
ta

.p
l


