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Po domu chodzi babcia
W fartuchu, w zielonych kapciach.
Sprząta, kwiatki podlewa
i nigdy się nie gniewa.
Nawet gdy stłucze się szklanka,
mówi: „A to niespodzianka!
Stłukło się, bo było szklane.
Przynieś szczotkę”
i już pozamiatane.
Za to, że jesteś taka,
kupię ci, babciu, lizaka.

Historia Jałty
Za kilkanaście dni – 4 lutego mijać będzie
kolejna rocznica spotkania wielkiej trójki w
Jałcie. Ze względu na skutki, dotkliwe i długotrwałe, tego spotkania dla Polski nie można tej
daty pominąć milczeniem.
4 lutego 1945 roku na Krymie spotkały się trzy
najważniejsze wówczas na świecie osoby: Józef
Stalin, Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt. Debatowali przez kilka dni (tydzień) i
nawet wydali oświadczenie, ale oświadczenia
tego nigdy nie ratyﬁkował żaden parlament. W
wyniku Jałty nie zawarto żadnego formalnego
traktatu, takiego jaki przewidują przepisy prawa
międzynarodowego. Pomimo tego postanowienia,
jakie zapadły w wyniku tych prywatnych rozmów
w kręgu tzw. wielkiej trójki stały się podwaliną
układu powojennego w zakresie sfer wpływów
politycznych. Tym samym wyłącznie praktyką
faktów dokonanych kraje, nazwane później „krajami demokracji ludowej”, traﬁły pod dominację
ZSRR i tylko zasługą propagandy sowieckiej
było stworzenie pozorów „konferencji pokojowej” i zawarcia w Jałcie oﬁcjalnego traktatu.
Churchill i Roosevelt, akceptując zaproponowany
przez Stalina podział wpływów, z jednej strony
pozostawali pod wpływem silnej jego osobowości, z drugiej jednak strony Stalin (i jego Armia
Czerwona) był dla nich gwarantem szybkiego
zakończenia wojny, niejako zatem „dla świętego
spokoju” ulegli jego sztuce perswazji, poza tym
nie byli oni chyba w stanie przewidzieć, w jaki
sposób Stalin będzie realizował swoją strategię
„ładu powojennego” w swojej streﬁe wpływów.
Z upływem jednak czasu, i to niedługim (pierwsze zamieszki przeciwko władzy totalitarnej w
NRD były w 1949 r.), tak Europa Zachodnia, jak
i Stany Zjednoczone miały sposobność uzyskania

styczeń
Wszystkim Babciom i Wszystkim Dziadkom,
w dniu Ich święta życzymy: dobrego zdrowia,
aby ciało służyło duszy, miłych niespodzianek
od losu, pewnego oparcia w bliskiej osobie,
gdy nadejdą niepewne dni, niewyczerpanych
pokładów energii, aby realizować marzenia,
uśmiechu na każdy dzień, aby świat się do
Was uśmiechał, drogi usłanej różami, aby móc
poczuć się wyjątkowym, pogody ducha, aby
nie martwić się tym, na co nie macie wpływu,
anielskiej cierpliwości do wnuków, pomocnej
dłoni, by zawsze mieć, na kogo liczyć, niezawodnej pamięci, aby zapamiętywać same
piękne chwile, nieprzemijającej urody, aby z
uśmiechem patrzeć w lustro, dobrego smaku,
aby cieszyć się życiem.
Widoków na przyszłość... Bo jeszcze nie
wszystko za Wami
Życzy REDAKCJA
niewątpliwie wiarygodnych informacji o koszmarze terroru, o milionach oﬁar (liczba oﬁar Stalina
jest większa niż liczba oﬁar Hitlera). Nikt jednak
nawet nie podejmował próby podważenia ustaleń
jałtańskich, nawet gdy trwała już zimna wojna i
ZSRR ze sprzymierzeńca Zachodu stał się jego
przeciwnikiem.
Niewątpliwie przez bardzo dużą liczbę Polaków ówczesne zachowanie tzw. Zachodu odbierane było jak zdrada, zdrada bardzo bolesna.
Udział Polaków na wszystkich frontach drugiej
wojny światowej, niekwestionowane zasługi polskich lotników w bitwie o Anglię czy polskich oddziałów w zdobyciu wzgórz i klasztoru-twierdzy
Monte Cassino pozwalało żywić przekonanie, że
alianci wywiążą się z zobowiązań wobec Polski,
zwłaszcza w zakresie jej granic. W czasie między
konferencją w Teheranie a spotkaniem w Jałcie
istniały cztery plany granic Polski (Polacy brali
udział w ich tworzeniu), a w każdym z nich Lwów
był po stronie polskiej. W 1944 roku Roosevelt
przyjmował polskiego premiera Mikołajczyka
trzy razy. W czasie lądowania w Normandii, gdy
decydowały się losy drugiego frontu, zapewniał
Mikołajczyka: Lwów będzie polski. Składał to zapewnienie, pomimo iż wiedział, że kwestia granic
będzie jeszcze dyskutowana ze Stalinem i że to
Stalin będzie miał w tej kwestii zdanie rozstrzygające. Roosevelt wierzył i ufał Stalinowi, to Stalin – generalissimuus – był dla niego partnerem,
Polska jako kraj nie miała do prezydenta Stanów
Zjednoczonych znaczenia. Stalin miał bezwarunkową zgodę Roosevelta na działania w Polsce i
republikach bałtyckich. Bardzo trafnie atmosferę
polityczną spotkania w Jałcie i jego ocenę oddaje
Jacek Kaczmarski w tekście „Jałta”: „Nie miejcie
żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył.
Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił. Gdy się triumwirat wspólnie brał
za świata historyczne kształty.
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Pokolenia
Kiedy rodzi się dziecko, w rodzinie następuje wielki przewrót – bywa, że rozmiarów huraganu. Większość spraw trzeba podporządkować tej okoliczności, choć niektóre tworzą się
samoistnie, nie do końca zależnie od nas.
Przybywa nowy członek rodziny, kobieta i
mężczyzna stają się rodzicami, a ich rodzice
– dziadkami. To ważne wydarzenie, rozpoczynające nową fazę życia dla wszystkich członków rodziny.
Dawniej, kiedy funkcjonowało się w rodzinach wielopokoleniowych, każda kobieta miała możliwość poznać, przynajmniej częściowo,
smak macierzyństwa, przyglądając się starszej
siostrze, kuzynce, ciotce. Wychowanie w takiej
rodzinie sprzyjało rozwojowi i nauce – mogła
korzystać z ich doświadczenia, uczyć się poprzez obserwację.
Było to ważne dla dziecka, które miało wokół siebie wielu bliskich – starszych opiekunów, dzieci w różnym wieku – jak i dla matki,
która dzięki temu była mniej obciążona, miała
wsparcie w doświadczonych kobietach z rodu,
zaufanie, pomoc doraźną, choćby przy popilnowaniu malucha, pielęgnacji, rozwiewaniu

Znikający komin
Nie wszyscy z Państwa zauważyli, przejeżdżając ul. Przedwiośnie, w okolicach byłych
zakładów Polar, że jeden z najwyższych obiektów znajdujących się w naszej okolicy powoli
zmniejsza swoją wysokość. Od listopada ubiegłego roku trwają prace, których celem jest
wyburzenie prawie 20 metrów wysokości komina (cały miał 99,60 m). Technologia budowy tak wysokiej konstrukcji polegała na tym,
że od wewnątrz komina stawiano rusztowanie
i w miarę postępu robót je podwyższano (wewnątrz komina są miejsca, w których mocowano rusztowanie).

Skutkiem tych prac będzie brak jednego ze
szczególnych znaków topograﬁcznych widocznych ze znacznej odległości. W przyszłości na
kominie zostaną zamocowane przekaźniki telefonii komórkowej.
zdjęcie, tekst
Jerzy Szachnowski
1

Narodziny dziecka to wydarzenie doniosłe,
sprawiające radość, wspaniałe, ale również
trudne. Młoda mama – zmęczona, niewyspana,
przywiązana do maluszka, tym bardziej jeśli
karmi piersią – jest w dużym stopniu uzależniona od innych. Nawet prozaiczne wyjście po
zakupy czy do urzędu może stanowić problem.
W takim przypadku tym bardziej potrzebuje
opieki i wsparcia bliskiej, rozumiejącej osoby.
Któż lepiej sprawdzi się w takiej roli niż doceniająca, doświadczona, kochająca babcia?
Najlepsza babcia potraﬁ podtrzymać na duchu, pochwalić umiejętność radzenia sobie w
codziennej opiece nad maluchem, jest do dyspozycji, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie strofuje
i nie poucza, ale wspiera, dodaje otuchy, potwierdza, że młoda kobieta, początkowo zagubiona i niepewna, dobrze wywiązuje sie z roli
matki – to jest bezcenne!
Kiedy młodzi rodzice zbyt silnie bronią swojej
niezależności, izolując się od rodziny, zwiększać
się może poczucie opuszczenia. Poza tym dla
dzieci brak kontaktów z babcią i dziadkiem jest
krzywdzący. Wnuki potrzebują dziadków – więź
z nimi jest niezwykłym i bardzo ważnym doświadczeniem, które wzbogaca je emocjonalnie.
Każde dziecko ma do tego prawo.
Obecni dziadkowie różnią się od niegdysiejszych, jednak w każdym czasie stanowią dla
dzieci, wnuków oparcie, kochają je bezwarunkowo. Żadna, nawet najlepsza opiekunka, nie
da dziecku tyle, co babcia. Najsympatyczniejszy znajomy nie pobawi się z malcem tak, jak
dziadek.
Warto dbać o relacje między rodzicami a
dziadkami, pamiętać o tym, że to różnice kulturowe i pokoleniowe sprawiają, iż dziadkowie
mają takie, a nie inne zdanie na dany temat. Są
na innym etapie życia i z ich perspektywy ważne wydają się odmienne od naszych rzeczy.

fot. Wikipedia

bieżących wątpliwości. Miała poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.
Kiedy kobieta rodzi dziecko z dala od rodziny, w innym mieście, bez krewnych, może być
jej ciężko, o wiele trudniej, niż gdy ma pod ręką
najbliższych. Nawet wśród zwierząt istnieje pomoc i przekazywanie doświadczenia z pokolenia na pokolenie – kiedy rodzi się potomstwo
wśród naczelnych, inne samice przybiegają, aby
je zobaczyć, dotknąć, potrzymać – wzajemnie
się uczą postępowania z małymi, pomagają,
często nawet młode karmione są przez inne samice, nie tylko przez matkę.
Z tego wniosek, że pomoc i wzorce płynące
od rodziny są nam potrzebne – sam instynkt
może nie wystarczyć, tym bardziej że aby zadziałał, kobieta – matka, musi mieć podstawowe
poczucie bezpieczeństwa. A o to w obcym środowisku, bez wsparcia rodziny, jest niełatwo.
W dzisiejszych czasach, kiedy rodziny wielopokoleniowe są raczej rzadkością, młodzi ludzie nie zawsze chcą opierać się na rodzicach.
Wybierają rówieśników, przyjaciół, sięgają po
wsparcie na forum internetowe. Wiadomości
na temat pielęgnacji, żywienia, wychowania
dzieci szukają w podręcznikach, prasie dla rodziców, Internecie.
Z jednej strony to dobrze – często zdarza się,
że młoda mama jest o wiele lepiej zorientowana w tych kwestiach niż najbardziej doświadczona babcia.
Z drugiej jednak strony, jeśli nawet kobieta,
mając opiekuńczego męża – dzierżącego na ramionach trud utrzymania rodziny, co nierzadko
wiąże się z nieobecnością w domu – pozostanie w
roli matki i żony, z czasem codzienność zaczyna
jej doskwierać i czuje się opuszczona w swoim
rodzicielstwie. Wówczas dobrze, aby mogła znaleźć zrozumienie i poczucie równowagi w innej
kobiecie – mamie, babci swoich dzieci.

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin w Jałcie
– Wiadomo, kto Cezara grał – i tak rozumieć
trzeba Jałtę”.
I tak to w Jałcie, z pogwałceniem wcześniejszych układów międzynarodowych, a pod dyktando Stalina, dokonywano zmian na mapach,
przenosząc zarówno granice państw, jak i przesiedlając miliony osób. Do dziś Polskę doty2

kają skutki tych przesiedleń, a drażliwa sprawa
Centrum przeciwko Wypędzeniom zdaje się
znów wskazywać na regułę, że racja jest po
stronie silniejszego.
Jakie były skutki Jałty w Polsce, jeszcze wielu z nas pamięta. Triumf święcili komuniści,
sterowani przez skrajnych ideologów stalini-

Warto przymknąć oko na sprawy, które
niekiedy niepotrzebnie spędzają sen z powiek młodym mamom. Bo czy tak naprawdę
stanie się coś złego, jeśli babcia raz czy dwa
przekarmi wnusia słodyczami, założy mu
buciki, chociaż już sam potraﬁ, nie pójdzie z
nim na ślizgawkę z obawy, że się przewróci?
Czy nie o wiele więcej warte jest to, co mu
daje – miłość, akceptację, czas, który z nim
spędza? Chociaż babcia pozwala na więcej
niż mama, to i tak mama nadal pozostaje
dla dziecka autorytetem. Za to pyszne naleśniczki smażone na życzenie małego łasucha
przez ukochaną babcię z pewnością zostaną
jako jedno z błogich wspomnień z dzieciństwa.
Któż lepiej niż babcia piecze ciasto, czyta
bajki, pokazuje, jak zająć się ogrodem? Któż
lepiej niż dziadek snuje rodzinne opowieści,
dzięki którym dziecko ma szansę poznać nieco historii, własne korzenie; uczy łowić ryby
na niedzielnej wyprawie? Któż w milszy sposób niż oni rozpieszcza dzieci? Wychowanie,
odpowiedzialność, stawianie granic – to w
głównej mierze rola rodziców. Dziadkom
pozostaje radość z przebywania z wnukami,
tulenia ich, darzenia czułością, kochanie.
Z okazji Ich święta, wszystkim Babciom i
Dziadkom życzymy, aby mieli jak najwięcej
zdrowia i siły na spędzanie czasu ze swoimi
małymi ulubieńcami. Aby mnożyli miłość
rodzinną, dzieląc się nią. Aby patrząc na
swoje wnuki, widzieli w nich siebie – coś,
co spowoduje, iż nie przeminą. Aby mogli
być dumni, że ich trud nie poszedł na marne,
i wychowali dobrych rodziców dla swoich
wnuków!
Agnieszka Gil

zmu, takich jak Wanda Wasilewska czy Konstanty Rokossowski. Terror, mający na celu
wyeliminowanie wszystkich myślących i czyniących inaczej, trwał nie tylko do śmierci Stalina w marcu 1953 r., ale jeszcze do roku 1956.
Więzienia w całej Polsce przesiąkły krwią tych,
którzy walczyli o Polskę wolną i niezawisłą, a
miejsc pochówku wielu z nich rodziny do dziś
nie poznały. Skutki ekonomiczne i społeczne
45-letniego uzależnienia, a faktycznie – ubezwłasnowolnienia odczuwamy do dziś, chociaż
Jałtę ostatecznie przekreślono w 1989 r. – za
sprawą kolejnych polskich strajków, roli Papieża Polaka Jana Pawła II, a także osłabienia imperium sowieckiego i energicznej polityki prezydenta USA Ronalda Reagana (przypomnę, że
to na Malcie w grudniu 1989 r. w rozmowach
Gorbaczowa z Reaganem oba supermocarstwa
nieodwracalnie pogrzebały „żelazną kurtynę”).
Zdaniem wielu Polaków dopiero wybory parlamentarne z czerwca 1989 r. stanowiły swego
rodzaju zakończenie II wojny światowej.
Na marginesie tematu zachęcam gorąco do
zajrzenia na internetową stronę Jacka Kaczmarskiego – Jego teksty to historia Polski
podana w formie, która nie pozwala pozostać
obojętnym.
Lidia Kamińska

Miałem napisać tekst, który mówiłby o aktualnych sprawach naszego kraju, województwa,
dzielnicy, osiedla. Zmiany, jakie zaszły w powyborczej Polsce, nie stworzyły, mimo obietnic
wyborczych grupy zwycięzców, zmiany przez
nich obiecanej. Nie zauważyłem znaczącego
cudu. Może z wyjątkiem zmian cen na niektóre
produkty – na jakie i czy mniejsze, czy większe,
Państwo odpowiedzą sobie sami, aby nie posądzać mnie o jakąś destrukcję powyborczą.
Sylwester, jaki zafundowały nam władze
Wrocławia, był prawdopodobnie jednym z lepszych w Polsce, chociaż skojarzenie tej imprezy ze starożytnym „chleba i igrzysk” ma swoje
uzasadnienie. Kilka dni po szałowych balach
nadeszła proza życia, czyli powrót do normalności: lekarze, górnicy, nauczyciele, pielęgniarki… wszyscy domagają się podwyżki swoich
uposażeń. Jakim efektem ich działania zaowocują, zależy przede wszystkim od jednego z
ministrów nowego rządu, a jest nim minister
ﬁnansów. Budżet nie jest wirtualnym bankiem,
z którego można w sposób niewyczerpany korzystać, dlatego postulaty i chęć polepszenia
warunków materialnych wyżej wymienionych i
innych grup zawodowych prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Teraz może trochę
o naszym pawłowickim podwórku.
Ten przełom roku 2007 i 2008 nie był w jakiś
szczególny sposób miejscem imprez dla większej liczby mieszkańców. Szkoła, która od kilku lat udostępniała swoją salę gimnastyczną na
zabawę sylwestrową, w tę magiczną noc była
cicha, spokojna, po prostu czekająca na zajęcia

z wychowania ﬁzycznego, czyli celu, do jakiego
została zbudowana. Na osiedlu w tę noc odbyło się wiele, ale bardziej kameralnych spotkań
towarzyskich, które trwały prawie do białego
rana. Z kolei pawłowicki pałac gościł w swych
wnętrzach osoby związane ze światem nauki,
kultury i sztuki z wyższych uczelni Wrocławia.
W klasztorze Sióstr Sakramentek tradycyjnie
jak co roku o północy została odprawiona msza
święta, na którą oprócz mieszkańców Pawłowic
przybyła liczna grupa młodych ludzi bawiących
się na zabawie sylwestrowej w budynku Fundacji Przyjazny Dom na Zakrzowie.
Wiosenna pogoda panująca wokół napawa
nas optymizmem, a ptaki śpiewające już głosami
wiosennymi zwiastują, że pomimo kalendarzowego początku zimy wielkimi krokami nadciąga wiosna. Oby ten nastrój i nam się udzielił.
Pragnę zwrócić się do Czytelników „Pawłowic” z apelem i jednocześnie prośbą o wyrażenie swoich opinii na nasz temat, tzn. czy obecna forma i treść pisma Państwu odpowiadają.
Wszystkie propozycje zmian oraz sugestie co do
zawartości tekstów (są też takie osoby, które nas
nie akceptują) prosimy kierować na internetowy
adres redakcji. Być może i Państwo włączą się
do grona osób redagujących „Pawłowice”, pisząc o problemach, kłopotach dnia codziennego,
radościach, dzieląc się swymi spostrzeżeniami,
których my może nie dostrzegamy. Zapraszamy wszystkich bez wyjątku, stwórzmy pismo,
które będzie miejscem wyrażenia swoich myśli, może powrotem do przeszłości, szczególnie
osób starszych – spróbujmy to wszystko opisać.

Nie wstydźmy się ideałów
„Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz
przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na
was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska,
liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje
was Polska”, Jan Paweł II.
Jak mówił Jan Paweł II, wiele w dzisiejszych
czasach zależy od młodzieży. To ona będzie
kształtować i ulepszać wiek XXI. Jednakże
współczesne czasy nie są przyjazne młodym ludziom, nie stwarzają perspektyw dla rozwoju, a
wręcz przeciwnie – starają się walczyć z wszelką oznaką indywidualności. Wiele mówi się o
wadach młodzieży, o jej braku kultury i ogłady.
Nasuwa się jednak pytanie: Czy rzeczywiście
cała młodzież to tylko „banda degeneratów i
wyrzutków społecznych”?
Stereotypy, które zostały stworzone, mówią
tylko o negatywnej stronie młodości, o jej tzw.
błędach i szaleństwach. Niewielu zwraca uwagę
na odwagę, uczuciowość, wytrwałość młodych
ludzi. A przecież nie są oni tylko zdominowaną
przez alkohol, narkotyki i cuda techniki grupą,
mają własne zdanie i często są bardziej dojrzali
niż wielu dorosłych.
Jeżeli przyjrzymy się zaletom młodych ludzi,
to zobaczymy, że młodzież, jeżeli tylko chce,
potraﬁ zebrać się, by razem się bawić, modlić
bądź pracować. Weźmy np. pod uwagę wszel-

kie grupy religijne czy wolontariaty. Istnieją
one przecież dzięki ciężkiej pracy młodych
ludzi. To oni zbierają pieniądze dla potrzebujących, pomagają, modlą się i pracują ramię w
ramię i w zgodzie. W takich właśnie sytuacjach
widzi się niemal wyłącznie młodzież, ale jakże
rzadko się o tym mówi. Dostrzegamy młodych
ludzi wtedy, kiedy robią coś nie tak. Dlaczego
jednak nie doceniamy ich wtedy, kiedy robią
coś dobrego, coś, co jest godne pochwały? A
jak się przyjrzymy, wiele jest dobra, które oni
robią, za które często nikt im nie podziękuje,
a czasem nawet zgani! Dziwny jest ten dzisiejszy świat i zaskakujące jest podejście osób
starszych. Młodzi ludzie często są zagubieni, a
czasem jedno spotkanie z kimś z nas, dostrzeżenie ich zalet i umiejętności sprawia, że nie
tylko dajemy im swą obecność, ale dajemy im
powody, aby się nie poddawać, aby się realizować. Czasem krótkie spotkanie z młodym człowiekiem wystarczy, aby wskazać mu kierunek,
ale czy my, dorośli, zdajemy sobie sprawę, jaka
odpowiedzialność na nas ciąży? Wielu z nas
wpadło w wir pracy, gonitwy za… właśnie,
za czym. Nie dostrzegamy, ile wokół nas jest
piękna i jaki skarb posiadamy, a nazywa się
on ŻYCIE. Jest to wspaniałe bogactwo, które
otrzymaliśmy za darmo, dlaczego więc nie możemy uczyć tego innych? Nie żyjemy na tym

fot. http://www.szamotuly.pl/

Nowy rok, nowy krok

W dobie tak szybkiego trybu życia niejeden z
nas ma tak mało czasu, aby wziąć książkę czy
gazetę do ręki i ją przeczytać, a zauważyłem, że
dość liczna grupa co miesiąc oczekuje następnego numeru „Pawłowic”, czyli jest też zasługą
tego wydawnictwa to, że po prostu coś czytamy.
Kończąc, a jest to początek roku, pragnę w imieniu całej redakcji „Pawłowic” życzyć Państwu
spokoju, miłości w naszych rodzinach, pogody
ducha, optymizmu, marzeń i ich realizacji w
miarę możliwości, a nade wszystko zdrowia, bo
jak pisał J. Kochanowski: „...szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się
zepsujesz”, i tym cytatem zakończę.
Jerzy Szachnowski
PS Jeżeli ktoś z Państwa, czytając „Pawłowice”, poczuł się urażony lub naruszyło to dobro
Jego imienia, bardzo przepraszamy.

świecie wiecznie, jednak czasem tak uważamy,
ale wystarczy jedna chwila, aby wszystko stracić.
Często wyjeżdżamy z młodzieżą na rekolekcje bądź obozy. Jest to różna młodzież, a jednak
każdy z nas potraﬁ świetnie się bawić i miło
spędzać czas. Najpiękniejsze są zawsze wieczory, kiedy pojawia się gitara, tańce, uśmiechy,
zadowolenie i beztroska. Chciałoby się zatrzymać czas i być w tym gronie, z tym śpiewem
na ustach jak najdłużej. Niedawno byliśmy na
trzydniowym wyjeździe z grupą 20 osób, na zakończenie mieliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, spotkanie twarzą w twarz z Chrystusem. To było naprawdę niesamowite popatrzeć
na tych młodych, którzy w życiu prywatnym
często są poranieni, a jednak w obecności Chrystusa stają się poddani, wiedzą, że w Nim jest
życie i radość. To są niesamowite doświadczenia, które budują.
Dzisiejsza młodzież jest dobra, tylko trzeba
umiejętnie spojrzeć na nią i być dla niej, mieć
czas, rozmawiać z nią, a przede wszystkim jej
słuchać. Czas młodości jest czasem pięknych, a
zarazem trudnych przeżyć, jednak bardzo łatwo
jest go zmarnować.
Młodzi potrzebują wzorców, ludzi, którzy nauczyliby ich odpowiedzialności, organizowania
sobie czasu i spędzenia go jak najlepiej. A to
właśnie od dorosłych zależy, jaki będzie młody
człowiek, i dotyczy to nie tylko rodziców, ale
każdego z nas, gdyż każdy z nas spotyka się z
3

Kochajmy się
Daję głowę, że większość Polaków (w tym
uczniów) nie pamięta tytułu ostatniej księgi
„Pana Tadeusza”. A nosi ona tytuł KOCHAJMY SIĘ, co nie jest rzeczą mało istotną, bo
zawarł w niej poeta swoje przesłanie do czytelników, ówczesnych Polaków: nie kłóćmy się,
nie wywołujmy swarów z byle powodów, nie
obrażajmy się, błahe sprawy kwitujmy raczej
śmiechem, a nie gniewem. Mickiewicz bolał
nad sarmackimi wadami i przywarami, które
doprowadziły do zguby Polskę i Polaków, ale
nadal, już w niewoli, kwitły w najlepsze. To
pieniactwo i warcholstwo, które pokazał na
przykładzie Gerwazego i jego mściwości, intryganctwa i podburzania przeciwko Soplicom,
co na dobre wyszło raczej Rosjanom stacjonującym w pobliżu niż szlachcie, która musiała
salwować się ucieczką za Niemen, do Legionów Polskich. Głupota, naiwność i skłonność
do kłótni to cechy szlachty w Dobrzyniu, która
dała się obałamucić Gerwazemu i jego perswazjom, dlatego tak licznie wzięła udział w
zajeździe na Soplicowo. A przecież zajazd to
samowola i bezprawie, egzekwowanie swoich,
najczęściej urojonych praw w sposób najgorszy
z najgorszych, nie na drodze ugody, ale zbrojnej napaści. Głupotą popisał się też Hrabia,
arystokrata, człowiek wykształcony, ale jego
„romansowa” wyobraźnia (naczytał się wiele) nieco go usprawiedliwia. Zatryumfowało
ogólne myślenie nie o pojednaniu, ale o kłótni,
ataku, bezmyślnym i bezrozumnym. Emocje,
którymi w swoim postępowaniu najczęściej
posługują się Polacy, a nie racje rozumowe,
wzięły górę i dlatego okrzyk „hajda na Soplicę” opanował gorące głowy zmanipulowanej
przez Gerwazego szlachty dobrzyńskiej. Najmędrszy z nich, Maciek nad Maćkami, kiedy
nie dało się wyperswadować myśli o zajeździe
na Soplicowo swoim ziomkom, machnął ręką
i skwitował wszystko słowami: „głupi, głupi,
głupi”. Nie udawało się także księdzu Robakowi nakłonić sędziego Soplicy do rozmów i pojednania z Hrabią, a także odwieść od myślenia
o zajeździe szlachty dobrzyńskiej. Nie było ani
potrzeby, ani chęci pojednania, porozumienia
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bo chłopiec powiedział: „nawet jakby śmierć
bolała, to ja i tak się jej nie boję, bo mam czyste
serce”. Wielu z nas zapomniało tak naprawdę,
co się liczy w życiu, jakimi wartościami powinniśmy się kierować i karmić, aby je przekazywać młodym, którzy kształtują dopiero swoją
osobowość. A tu kilkunastoletnie dziecko odkryło prawdziwy sens naszej egzystencji.
Tak jak mawiał Jan Paweł II, który szczególnie umiłował młodzież: „wy jesteście przyszłością świata (…)”. Zaufajmy Mu i starajmy się,
aby młodzi ludzie znaleźli w nas oparcie, nie
krytykujmy ich za wszystko, ale spróbujmy do
nich dotrzeć. Zatrzymajmy się choćby na chwilę
i popatrzmy, co tak naprawdę dla nas się liczy.
To wszystko działa w obie strony – tak jak my
będziemy traktować młodych, tak i oni nas. Nie
można więc pozwolić na zawierzenie stereotypom, gdyż są one często krzywdzące.
mz. /ds.
ze strony Gerwazego i Dobrzyńskich z Sędzią
Soplicą. Oczywiście, gdzie dwóch się bije, tam
trzeci korzysta. Jak wcześniej napisałem, skorzystali na tym Rosjanie. Mickiewicz jednak,
zwolennik pojednania zwaśnionych stanów
szlacheckich, czyni to właśnie w XII, ostatniej
księdze „Pana Tadeusza” o wymownym tytule
KOCHAJMY SIĘ. A symbolem owego pojednania jest symboliczny POLONEZ („Poloneza
czas zacząć, Podkomorzy rusza…”), w którym
bratają się wszystkie strony. To także przesłanie dla potomnych, dla przyszłych pokoleń Polaków, także nas dzisiaj.
fot. ania2705

młodymi ludźmi; tylko czy mamy chęci i świadomość, że musimy wlewać w ich serca miłość,
radość i nadzieję? Nie patrzmy wstecz, jacy my
byliśmy, bo czasy się zmieniają, ale starajmy
się wlać w młode serca optymizm, który jest im
bardzo potrzebny.
Jakiś czas temu byliśmy z młodzieżą u dzieci chorych ﬁzycznie, kalekich, aby z nimi spędzić czas, porozmawiać, pośmiać się i pobawić.
Niektóre z tych kilkuletnich dzieci czekają na
śmierć. Mimo swej choroby umieją dostrzegać
piękno tego świata, one nie narzekają na swój
los, one cieszą się z każdej chwili. Niektóre z
nich, niestety, nie doczekają swojej młodości,
tego szalonego i jakże pięknego okresu życia,
ale są pełne optymizmu, radości i wiedzą, jakim
skarbem jest życie. Jest tam pewien chłopiec,
który jest bardzo ciężko chory, z trudnością
funkcjonuje, ale jednak... któregoś dnia zaraz po
spowiedzi zadał spowiednikowi pytanie: „czy
śmierć boli?”. Ksiądz nie zdążył odpowiedzieć,

Bliskie „Panu Tadeuszowi” jest zakończenie znakomitej komedii Aleksandra Fredry
„Zemsta” (to jak gdyby komediowy odpowiednik naszej epopei narodowej). Pojednanie
zwaśnionych rodów, które zamieszkują ten
sam zamek, ale odgrodzony murem, dokonuje
się dzięki młodym. Sentencja, którą kończy się
komedia Fredry, brzmi: „Zgoda, zgoda, a Bóg
wtedy rękę poda”.
Wiele, bardzo wiele można podać przykła
-dów z literatury (czy ﬁlmów), które jednoznacznie mówią, że kompromis, consensus po
łacinie, czyli porozumienie skonﬂiktowanych
stron jest najlepszym i często jedynym sposobem na jego zażegnanie. Jakoś szybko prze-

Życie
Ludzie myślą, że mogą je odbierać,
Że między życiem a śmiercią wybierać.
Życia nic nie przywróci,
Nawet gdy ktoś się mocno natrudzi.
Obiecaj, że zadbasz o siebie,
Ale nie tam na górze, nie w niebie.
Życie jest ważne, najważniejsze
Więc pozwól innym żyć
I znajdź swoje szczęście.
Będąc szczęśliwym, odnajdziesz siebie,
Odnajdziesz sens życia,
Najważniejszy dla ciebie.
Bo największa wartość się nie zmienia,
To nasze życie bez wątpienia!
Klaudia Gadowska
chodzimy do porządku dziennego nad tymi
przecież prawie biblijnymi egzempliﬁkacjami,
że należy kochać bliźniego jak siebie samego.
Życie jest jednak życiem i kłótnie, niesnaski,
gniewy, obrażanie się na siebie z różnych powodów to najczęstsze obrazki z rzeczywistości.
Zresztą nie tylko polskiej, jak świadczą o tym
ﬁlmy, które oglądamy. Rzeczywistość amerykańska, hiszpańska, japońska podobna jest do
naszej. Ludzie z natury są nieufni wobec siebie,
stąd też rodzi się najpierw nastroszenie, potem
przygotowanie pozycji bojowej, w końcu walka, dawniej na pięści, dzisiaj częściej na słowa.
To cecha atawistyczna, która u nas pozostała
i świadczy o tym, że dominuje w pewnych
momentach w naszej naturze egoizm. Chęć
dominowania i ochrona własnego terytorium.
Nadto człowiek jest istotą stadną, która wyłania spośród siebie przewodnika, ten staje na
czele i broni jego interesów. Z czasem ów przewodnik otoczył się dominującymi osobnikami i
powierzył im pewne odcinki życia do ochrony.
Tak powstały instytucje, organizacje, państwa,
czyli stan dzisiejszy. Pojedyncze egoizmy zostały zastąpione zbiorowymi, mniejszymi lub
większymi. Obrona interesów grupowych zawsze staje w konﬂikcie z egoizmami pojedynczymi. Tak rodzi się między innymi polityka,
przez którą należy rozumieć prowadzenie negocjacji z innymi: polityka rodzinna, polityka regionalna, polityka… międzynarodowa.
Można powiedzieć, że wszystko jest polityką,
tą w małym zakresie i tą w wielkim zakresie.
Polityką jest, jak napisałem, negocjowanie z
żoną, z dziećmi, rodziną, znajomymi itd. Aby
nie dochodziło do konﬂiktów, a jeśli już, to ich
łagodzenie i dochodzenie do consensusu, czyli
porozumienia. Są to trudne rzeczy, ale można ich wyuczyć, wyćwiczyć, jeśli oczywiście
się chce i ma się taką potrzebę. I znów przypomina mi się przykład. Tym razem z ﬁlmów.
Pamiętamy wszyscy, lubimy, oglądamy po raz
drugi czy trzeci, śmiejemy się do rozpuku z ﬁlmów Sylwestra Chęcińskiego, wrocławianina,
z jego trylogii: „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Ich bohaterami
są kresowiacy, którzy osiedlili się na Dolnym
Śląsku. Od lat byli skonﬂiktowani i „przenie-

śli” to na grunt współczesny, powojenny, kiedy
tak bardzo zmieniła się polska rzeczywistość.
Widzimy jak rodzina Kargulów i Pawlaków
przezwycięża swoje egoizmy w sposób prawie
bezustanny i dochodzi do ciężko wypracowanych kompromisów. To jak gdyby esencja polskości, tej kresowej ( „Pan Tadeusz” też do niej
należy) i potem ogólnej, gdy przemieszczały
się ludnościowo różne obszary Polski. Trzeba
się było „dopasować”, „zgrać”, stworzyć nową
społeczność, często dopiero w pokoleniu młodych, bo starsze nie potraﬁło się zintegrować,
najwyżej tolerować. Konﬂikty tego typu były
normą na Śląsku, na Mazurach, Pomorzu, czyli
tzw. Ziemiach Odzyskanych. Dzisiaj, gdy już
trzecie pokolenie urodziło się na tych terenach
i wrosło w swoją nową ojczyznę, konﬂiktów
jest mniej, na przykład między rdzennymi
Ślązakami a przybyszami z Kresów. Dotyczą
one bardziej ludzi starszych, którzy z reguły
są bardziej konserwatywni i uparci, bo trwają
przy swoich przekonaniach. Młodzi potraﬁą się
szybko dogadać, porozumieć i znaleźć wspólny

język, a jeśli dochodzi między nimi do sprzeczek na przykład w sprawach politycznych, to
jest to z reguły pochodną konﬂiktów wziętych
z pokolenia starszego. Każda zbiorowość powinna umieć się dogadać, aby żyło się jej lepiej, bo „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, jak
mówi jedno z naszych przysłów. Myślę, że jest
to mądre przysłowie, które jest pochodną księgi „Kochajmy się” czy „Zgody, zgody” z „Zemsty” A. Fredry. Chociaż, o czym powinniśmy
wiedzieć i zdawać sobie sprawę, nie wszystkie
przysłowia są „mądrością narodu”. Bo przecież
mądrym nie możemy nazwać przysłowia choćby takiego: „Baba z wozu, koniom lżej” czy
„Jeśli kobiety się nie bije, to jej wątroba gnije”.
Współżycie międzyludzkie, ogólnie biorąc,
nie może być dobre i harmonijne, jeśli nie jest
oparte na kooperacji, a opiera się na zasadach
konkurencyjności, ale tej źle pojętej, w której
panuje chęć dominacji. Zwykle prowadzi ona
do kłótni, nawet do jej eskalacji. A jeśli „wejdzie” między nie zazdrość, że komuś się udaje,
a komuś nie, społeczność taka zaczyna się dez-

integrować. Obojętnie czy jest to mała czy też
duża społeczność. Źle jest, kiedy zaczynają się
rozpadać więzy łączące tę społeczność. Wówczas konieczne jest POROZUMIENIE zwaśnionych stron, potrzeba dojścia do CONSENSUSU. Tylko mądrość, porzucenie egoizmów,
wyrzeczenie się dominacji i zazdrość może
znów połączyć daną społeczność. No i musi
być MEDIATOR, który w sposób rozumny będzie umiał NEGOCJOWAĆ (MEDIOWAĆ) z
przedstawicielami obu zwaśnionych stron. Taki
człowiek powinien być bezstronny, neutralny
w swoich osadach i ocenach. Wyważony i niezaangażowany emocjonalnie, a na pewno uda
mu się zażegnać niesnaski i konﬂikty. Zawsze
w każdej społeczności znajdzie się taka osoba,
która sklei popękane ścianki dzbanu, jakim jest
dana społeczność.
Zacząłem od „Kochajmy się” Mickiewicza i
kończę na odwołaniu się do tych mądrych słów,
bo „stara prawda nie rdzewieje”, jak mówi znane przysłowie.
Krzysztof Bauer

Żeglarstwo w Jacht Klubie AZS we Wrocławiu

Co prawda prawdziwej zimy, takiej z białym
puchem, w tym roku w naszym mieście jeszcze
nie było, ale dni kalendarzowe upływają nieubłaganie. Co za tym idzie, wielkimi krokami
zbliża się kolejna pora roku – kalendarzowa
wiosna. A wiosna i koniec zimy to w naszych
szerokościach geograﬁcznych początek sezonu
żeglarskiego i możliwości uprawiania sportów
wodnych. Warto o tym pomyśleć, ponieważ
Wrocław jest miastem posiadającym jeden z
największych węzłów wodnych w Europie.
Pięć rzek i system kanałów czynią z Wrocławia
drugą Wenecję. W samym mieście istnieje sporo możliwości uprawiania sportów wodnych, w
tym także żeglarstwa. Jacht Klub AZS Wrocław
nie przez przypadek mieści się w centrum Wrocławia, nad Odrą (przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 40, vis-á-vis gmachu głównego Politechniki
Wrocławskiej). Klub znany jest przede wszystkim z działalności morskiej i organizowania
oceanicznych wypraw po całym świecie na
jachcie „Panorama”. Jednak drugim obszarem
aktywności klubu jest żeglarstwo śródlądowe
we Wrocławiu. Jak co roku na wiosnę klub organizować będzie szkolenia żeglarskie. Szkolenie to adresowane jest do młodzieży, ale także
do osób dorosłych. Jacht Klub ma wieloletnią
tradycję akademicką, co uwidocznione jest w
jego nazwie, jednakże nie otwiera się tylko na
młodzież studencką. We wiosennych kursach
uczestniczą chętni, którzy już wiele lat temu
wyrośli z wieku studenckiego, ale uczestnikami
są także gimnazjaliści. Kursy wiosenne mają
charakter weekendowy, oznacza to, że aby nauczyć się żeglować i zdobyć patent żeglarski
potwierdzający nasze kwaliﬁkacje, nie musimy
wybierać się na stacjonarny obóz szkoleniowy
gdzieś na Mazurach. Jeżeli poświęcimy jeden
dzień każdego weekendu, począwszy od kwietnia do czerwca, to jesteśmy w stanie na Odrze
w okolicach Wrocławia odbyć kurs żeglarski
spełniający wszystkie wymagania wysokiego
poziomu szkoleniowego. Jacht Klub AZS Wrocław działalnością szkoleniową zajmuje się

od początku swojego istnienia, a więc od roku
1946, i w tym zakresie ma duże sukcesy.
A co zrobić, jeżeli chcielibyśmy, aby nasze
mniejsze pociechy zainteresowały się żeglarstwem? Czy dla nich jest też szansa na złapanie
bakcyla żeglarskiego? Przy Jacht Klubie AZS
we Wrocławiu działa aktywnie szkółka regatowa dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Kształci
ona od podstaw młodych adeptów sztuki żeglowania, z których mogą wyrosnąć przyszli
zawodnicy. Zajęcia odbywają się dwa dni w
tygodniu oraz w weekendy. Szkółka działa
przez cały rok. W zimie nasi trenerzy organizują zajęcia z pływania wpław na basenie oraz
szkolenia teoretyczne. Natomiast od wiosny do
późnej jesieni odbywają się zajęcia na wodzie.
Treningi prowadzone są przez doświadczonych
trenerów, absolwentów AWF-u na łódkach
typu Optymist. Klub dysponuje wszystkimi
środkami zapewniającymi bezpieczeństwo na
wodzie, a podczas zajęć prowadzony jest stały

dozór przez instruktora pływającego na pontonie motorowym.
Żeglarstwo jest tą dziedziną sportową, w
której rozwijają się takie cechy charakteru, jak:
odpowiedzialność, cierpliwość, samodzielność,
praca zespołowa i współzawodnictwo. Do tego
jest sportem, gdzie bliskość z naturą korzystnie wpływa na samopoczucie i rozwój każdego
człowieka.
Dlatego zapraszamy do zainteresowania się
żeglarstwem przez całą rodzinę i skorzystania
z oferty najstarszego czynnie działającego klubu żeglarskiego na Dolnym Śląsku.
Informacje znajdziesz na www.jkazs.wroc.pl
Dariusz Kluczka
Miłośników żeglarstwa zapraszamy na
„Szanty” – festiwal muzyki żeglarskiej, Wytwórnia Filmów Fabularnych, Wystawowa 1,
Wrocław
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Znowu przepisy

0,2 l wody
Ugotować wywar z grzybów i warzyw, przecedzić, dodać ugotowane i pokrojone w paski
8 dag boczku wędzonego lub słoniny, sól
grzyby oraz pokrojone w kostkę ziemniaki.
Do wrzącej osolonej wody, mieszając, wsyKontynuujemy przepisy rozpoczęte w nu- Gotować całość do miękkości ziemniaków, na- pywać mąkę. Mieszając, gotować chwilę, po
merze 15. Ze względu na ogromną ilość potraw stępnie dodać żur, cebulę podsmażoną na słoni- ugotowaniu wyłożyć na talerze i polać usmanie zmieściło się wszystko w poprzednim wy- nie i zagotować. Zalewajkę posolić, podprawić żonym boczkiem.
daniu pisma. Zapraszamy do lektury.
śmietaną. Podawać z chlebem.

Kapusta kiszona

Do kapusty, którą kiszę na zimę, dodaję naŻur kielecki
stępujące przyprawy: kminek, marchewkę, pa2,5 l wody
prykę, jabłka, liść laurowy, ziele angielskie oraz
0,5 kg kości
sól. Wszystkie te przyprawy daję w ilościach
włoszczyzna bez kapusty
według mego uznania. Po ukiszeniu kapusty
25 dag kiełbasy
przekładam do słoi, zamykam i pasteryzuję
2 szklanki kwasu z ogórków
10-15 minut. Tak przygotowana kapusta może
½ szklanki śmietany
stać nawet 2 lata, nie psuje się i nie kiśnie.
zielony koperek, pietruszka, sól, pieprz
Ogórki, które kiszę w słoikach na zimę, po
Ugotować wywar z kości i włoszczyzny, pod
ukiszeniu też pasteryzuję 10-15 minut. Są twar- koniec włożyć kiełbasę oraz wlać kwas z ogórde, nie psują się i nie kisną. Radzę zastosować ków, podprawić solą, pieprzem, zieleniną oraz
ten sposób, gdyż jest sprawdzony.
śmietaną. Podawać z ziemniakami polanymi
usmażoną słoniną ze skwarkami.

Kapusta „Parzybroda”

1 kg kapusty włoskiej
50 dag ziemniaków
8 dag słoniny
2 dag mąki
sól, pieprz, czosnek
Kapustę pokroić w grubą kostkę, zalać wrzącą wodą, zagotować, a następnie odcedzić.
Do kapusty dodać pokrojone ziemniaki, zalać
wrzącą wodą, dodać przyprawy i gotować do
miękkości w odkrytym naczyniu. Ze słoniny i
maku sporządzić zasmażkę, dodać do kapusty i
zagotować. Podawać z pieczywem.

Pierogi z serem i ryżem

Ciasto: 30 dag mąki, 1 jajko, woda
Farsz: 25 dag ryżu
6 dag masła
5 dag smalcu
15 dag cebuli
20 dag sera białego
bułka tarta, pieprz, sól
Zagnieść ciasto z mąki, jajka i wody. Ugotowany ryż z dodatkiem masła, serem i uduszoną
na smalcu cebulą, dokładnie wymieszać. Farsz
przyprawić solą i pieprzem, nadziewać krążki
ciasta i gotować w osolonej wodzie. Podawać
polane masłem z bułką tartą.
SKŁADNIKI FARSZU na pierogi z kapustą
i serem (białym):
25 dag kapusty białej (ugotować i drobno
posiekać)
12 dag sera białego
14 dag masła do smażenia cebuli
sól, pieprz
Wszystkie składniki wymieszać i nadziewać
pierogi.

Zalewajka

1 kg ziemniaków
1,5 dag grzybów suszonych
0,25 l żuru
1,5 l wody
12 dag śmietany
5 dag słoniny
8 dag cebuli
25 dag włoszczyzny
sól, pieprz, zielenina
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Fitka

1 kg ziemniaków
2 marchewki
kawałek selera
pietruszka
2-3 łyżki mąki pszennej, sól
Włoszczyznę obrać, drobno pokroić, zalać
wrzącą wodą i gotować przez 30 minut. Wówczas dodać drobno pokrojone ziemniaki i gotować, aż zaczną się rozpadać. Jeżeli wywaru jest
dużo, to trochę odcedzić. Jarzyny i ziemniaki
dobrze utłuc, dodać mąkę, dobrze mieszając,
raz zagotować. Podawać polane skraweczkami
z boczku albo jako dodatek do dań mięsnych.
W czasach mego dzieciństwa i młodości, a
były to czasy przed 1939 r. i okupacji niemieckiej, jadało się takie potrawy jak:

Podpłomyki

Gołąbki z ziemniakami

Potrawę tę jadało się w chwilach dobrobytu
w rodzinie.
1,5 kg kapusty białej (1 główka)
1 kg ziemniaków
1 jajko
8 dag cebuli
2 dag tłuszczu, sól, pieprz
Kapustę sparzyć wrzątkiem, w ostudzone liście nakładać farsz przygotowany w następujący sposób: ziemniaki zetrzeć na drobnej tarce,
osączyć na sicie. Przesmażyć na tłuszczu z cebulą drobno pokrojoną. Do ziemniaków dodać
cebulę, jajko, sól, pieprz i dokładnie wymieszać. Przygotowane gołąbki ułożyć w rondlu,
podlać wywarem z warzyw i kości (lub wody)
udusić. Podawać z sosem i ziemniakami.
O gołąbkach z mięsem lub mięsem i ryżem
można było tylko pomarzyć, bo w sprzedaży nie
było ryżu ani mięsa, a też i pieniędzy. Wówczas
istniał handel wymienny, mieszkańcy miast
wyjeżdżali na wieś, aby tam wymienić swoje
rzeczy na artykuły spożywcze takie jak mleko,
ser, masło, jajka – takie to były czasy. Wracając
do domu, byli narażeni na rewizję w pociągach
i zabierali Niemcy wszystko, a bardzo często
właścicieli tych rzeczy wywożono do obozów
takich jak Auschwitz, a w najlepszym wypadku
na przymusowe roboty do niemieckich fabryk
lub gospodarstw rolnych w Niemczech. Pamiętam, jak niemieccy żołnierze obrabowali nas, a
my (dzieci) płakaliśmy z głodu, to mama ugotowała nam takie kluski:
Około 1,5 kg ziemniaków zetrzeć na drobnej
tarce, masę tę wycisnąć przez szmatkę, posolić,
dodać łyżkę mąki, dobrze wymieszać i łyżką
kłaść drobne kluski na wrzącą, osoloną wodę.
Po ugotowaniu polać tłuszczem lub roztartym
makiem (bez cukru, bo tego nie było) albo zalane mlekiem

50 dag mąki pszennej lub pszennej razowej
albo żytniej, gdy nie było innej
0,25 litra mleka lub wody
trochę masła, kminku lub kopru, sól do
smaku
2 jajka, jeżeli były
Życzę smacznego i zachęcam do wypróboSporządzić ciasto z mąki, mleka, soli i kmin- wania przepisów.
ku. Z ciasta wałkować okrągłe placki grubości
K.S.
1 cm i piec na gorącej blasze kuchennej z obu
stron. Placki te jadało się, gdy brakowało chleba, a brakowało go bardzo często.

Prażucha

5 dag mąki pszennej lub razowej
1 l wody
4 dag smalcu, sól
Mąkę przesiać, prażyć na patelni bez tłuszczu, aż zacznie żółknąć. Do wyprażonej mąki
wlewać po trochu osoloną wrzącą wodę, wymieszać na jednolite ciasto. Ciasto wygładzić,
wstawić do piekarnika na 15 minut. Porcjować
łyżką prażuchę w formie klusek. Podawać z topioną słoniną lub masłem. Popijać mlekiem.

Sapka

25 dag mąki żytniej, jęczmiennej lub gryczanej

Świat dziecka
Jestem sceptykiem, jeśli idzie o zbyt wczesne wciąganie dziecka w świat elektronicznych
mediów. Dlaczego? Ich rozwój (mediów) jest
coraz szybszy, zawłaszczają nasz świat niepodzielnie i nieodpowiedzialnie. Oczywiście nie
same media, a ich twórcy. Dążność do zdominowania rynku przez konkretne medium jest
związana z potrzebą zysku. Jesteśmy świadkami niebywałego rozwoju elektroniki komputerowej i telefonii komórkowej, Internetu.
Dziś prawie nikt nie wyobraża sobie życia bez
posiadania komputera, najchętniej osobistego,
czy telefonu komórkowego. Korzystanie z Internetu to potrzeba czasu dla studenta, ucznia,
farmaceuty, inżyniera… słowem pracownika
prawie każdego zawodu i fachu. Dostępność
do tysięcy informacji za pomocą kliknięcia to
prawie żadna sztuka. Poruszanie się w sieci informatycznej nie jest sztuką, ale umiejętnością,
której szybko można się wyuczyć i wyćwiczyć
sprawność korzystania z jej usług. Bo Internet
to USŁUGA, która nie kosztuje jego użytkownika prawie żadnego wysiłku umysłowego. Zawładnięcie przez komputeryzację naszym życiem jest czymś użytecznym, ale czy do końca
dobrym i potrzebnym?
W takim świecie, skomputeryzowanym i
zdominowanym przez telefonię komórkową,
przychodzi żyć i poruszać się naszym dzieciom. Niejako rosną i rozwijają się wraz z
coraz mocniej zelektronizowanym i ciągle
unowocześniającym się światem. Są nieomal
od maleńkości „wrzucane” w rzeczywistość,
w której dominuje wszechobecna elektronika.
Szybko się z nią oswajają, wrastają w nią i…
nie wyobrażają sobie życia bez „zabawek” (tak
je na początku traktują) elektronicznych. Konia
na biegunach zastąpił komputer, wiele zabawek
poszło do lamusa, o niektórych dzieci żyjące
dzisiaj nawet nie słyszały. Świat, w którym się
poruszają, naładowany jest elektroniką… Natomiast mniej intelektem, myśleniem, a nade
wszystko uczuciami, których powszechnie
brakuje i prawie nikt nie dba o to, aby coś z
tym światem bez uczuć zrobić. Dzieci są coraz
mądrzejsze, szybko dorastają „wiedzowo”, ale
mają „niedowład” uczuć, których nie można
nauczyć się „z komputera” czy „od komputera”. Bo to nie mama, nie tata, nie brat czy
siostra, koleżanka czy kolega, ale przedmiot
do użytkowania. Dziecko spędzające za dużo
czasu przed komputerem staje się bardziej
ociężałe, szybko się nudzi, łatwiej denerwuje
i (co ważne) może popaść w depresję, chorobę XXI wieku, która coraz to mocniej atakuje
i dotyka miliony ludzi na całym świecie. Zelektronizowany świat i rzeczywistość nie dają
możliwości rozwijania się kontaktów międzyosobniczych i ogólnie biorąc międzyludzkich.
Jest taka bardzo dobrze napisana powieść pod
tytułem „Samotność w sieci” (ostatnio także
sﬁlmowana). Jej autorem jest z wykształcenia
inżynier, człowiek o duszy humanisty, a przy
tym znakomity stylista, posługujący się bogatą
polszczyzną, co właściwie jest zupełną rzadkością w naszej rzeczywistości. Autor nosi dość
pospolite nazwisko WIŚNIEWSKI, ale tylko

nieliczni kojarzą z nim autora „Samotności w
sieci”. Dla większości (także dzieci) Wiśniewski to piosenkarz z czerwonymi lub zielonymi
włosami i jego zespół Ich Troje. Medium, jakim jest telewizja czy radio, nie skupia się na
pisarzach, ale na efekciarzach (często o miernych talentach), którzy wyglądem czy zachowaniem zwracają na siebie uwagę, przyciągają.
I jak piosenkarz Wiśniewski wypełniają kolorowe i brukowe gazety swoimi zdjęciami i wiadomościami z dziedziny plotek, a dotyczącymi
ich życia prywatnego. Ostatnio w telewizyjnej
reklamie pan Wiśniewski PONIŻA ceny, co
jest z punktu widzenia językowego wyjątkowym lapsusem. Rozumiemy, o co chodzi w tej
reklamie (spocie reklamowym) – o NIŻSZE
ceny. Ale PONIŻAĆ kogoś to znaczy psuć jego
reputację, niszczyć na oczach innych, a nawet
znęcać się słownie, obrażać. Co to wspólnego
ma z PONIŻANIEM CEN, nawet w sensie
metaforycznym, trudno dociec. Bo w obiegu

CB2 (źródło: www.wordpress.tokyotimes.org)

funkcjonuje frazeologizm OBNIŻAĆ CENY.
Preﬁks, czyli przedrostek OB, wyraźnie wskazuje, że ceny będą niższe niż dotychczasowe.
Po co wprowadzać przedrostek PO, skoro jest
w użyciu inny. NO I PONIŻAMY osobę, istotę
żywą, a OBNIŻAMY (cenę, wartość) rzeczy,
czegoś niematerialnego czy abstrakcyjnego.
Inaczej mówiąc: CIRCE CUM CALUE albo
po polsku GROCH Z KAPUSTĄ, oczywiście
w sensie przenośnym, pomieszanie z poplątaniem. Tutaj językowym, użytym w reklamie w
sposób bezsensowny. Tylko czy reklama musi
być w ogóle sensowna? Raczej oryginalna, zaskakująca, przyciągająca. Wątpię, czy PONIŻAMY CENY jest tym właśnie. Ale mogę się
mylić, no bo sam wygląd pana Wiśniewskiego przyciąga i elektryzuje. Także dzieci, które
dość bezmyślnie naśladują panów i panie z telewizji, ich ubiór, wygląd (image – jak się dziś
mówi i pisze, albo z francuska „imaż”, albo z

angielska „imidż”), zachowanie, sposób mówienia. To dzieci najszybciej „łapią” reklamy i
powtarzają je w zabawach, powiedzeniach. Budzi to we mnie sprzeciw i bunt, ale chyba daremny. Bo reklamy, ucząc frazeologii skostniałej, mało interesującej, opartej na skojarzeniach
nie zawsze ciekawych, zubożają świat, ukazują
go jednostronnie. Dzieci to szybko „łapią” i
przekładają na różne, niekiedy dziwne (lub dziwaczne) rzeczy, sprawy, zjawiska czy wydarzenia, które nic wspólnego z nimi nie mają. Reklamy nie wzbogacają (denerwuje mnie słowo
ubogacać, bo mimo gramatycznej oprawności
jest dziwaczne i napuszone) słownictwa dzieci
– wręcz odwrotnie, uczą skostnienia, stereotypów językowych i ograniczają wyobraźnię.
Właśnie – wyobraźnia jest kluczem do rozwoju językowego, intelektualnego i uczuciowego
dziecka. Jeśli reklama, telewizja, radio… środki masowego przekazu (z angielskiego mass
media) odzwyczajają nas od WYOBRAŻANIA
sobie, bo zastępują wyobraźnię, to właśnie
ograniczają i zubażają rozwój tych trzech sfer
dziecka: uczuciowości (emocjonalności), intelektu i języka. Korzystanie z komputera, Internetu, telefonu komórkowego (ogólnie środków
elektronicznych) także zubaża świat dziecka.
Nie zastąpi mu KONTAKTU bezpośredniego
z rodzicami czy rówieśnikami, bo tylko one
rozwijają SFERĘ UCZUCIOWOŚCI, która
tak bardzo jest potrzebna w późniejszym, dorosłym życiu człowieka. Emocjonalność dziecka,
która powinna rozwijać się w różnych fazach
jego życia, oparta głównie na spontaniczności,
potem korygowana przez rodziców i bliskich,
jeśli zostanie ograniczona, rodzi postawy egoistyczne. Dlatego warto się zastanowić, czy nie
za długo pozwalamy dziecku oglądać telewizję,
siedzieć przy komputerze, wysyłać bezmyślne esemesy itp. Czy to nie nasza wina, że dla
świętego spokoju (bo jesteśmy zmęczeni pracą
i codzienną bieganiną) wyręczają nas urządzenia elektroniczne w wychowaniu dziecka, w
kształtowaniu jego uczuciowości, w rozwijaniu wyobraźni. Tak się jakoś składa, iż nasze
wygodnictwo i niedbałość powodują, że coraz
więcej dzieci jest zablokowanych uczuciowo,
egoistycznie albo roszczeniowo nastawionych
do świata. Nie dziwmy się, że lekceważą ludzi
starszych, nie szanują rodziców, nauczycieli,
znajomych i próbują ich wykorzystać instrumentalnie, aby tylko osiągnąć jakąś praktyczną
korzyść. Najtrudniej pogodzić się z błyskawiczną w obecnych czasach maskulinizacją
(„mężczyźnieniem”) dziewcząt. Może nie w
wyglądzie, chociaż „spodniomania” kobiet
przybrała dziś rozmiar epidemii, ale w sposobie bycia. Ordynarność i wulgarność zachowywania się dziewcząt, język dosadny i wzięty z
dolnej części ulicy, czyli bruku, prowokacyjność wobec chłopców – to codzienny widok z
ulicy, tramwaju, sklepu. Ktoś tym młodym NIE
POWIEDZIAŁ, NIE NAUCZYŁ, NIE SKORYGOWAŁ, co kobietę czyni bardziej kobiecą
(m.in. UCZUCIOWOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ).
Nie narzekajmy na gruboskórnych ludzi młodych, skoro w odpowiednim czasie ich nie
nauczyliśmy tego, by być serdecznym, miłym,
ciepłym dla innych.
(KB)
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Jak się poruszać?
Z uwagi na trudną sytuację drogową w naszym
mieście postanowiliśmy porozmawiać ze ZDiK
– Zarządem Dróg i Komunikacji na temat naszej
sytuacji i co nas będzie czekać. W związku z tym
najlepszą osobą jest rzecznik prasowy, który przekazuje informacje do wiadomości publicznej. Jerzy Szachnowski postanowił porozmawiać z Ewą
Mazur, rzecznikiem prasowym ZDiK, na temat
sytuacji drogowej mieszkańców Pawłowic.
Jerzy Szachnowski: Przystanek MPK
przy ul. Azaliowej położony jest poniżej powierzchni jezdni, po większych opadach jest
on zalewany wodą, czy nie można rozwiązać
tego problemu?
Ewa Mazur: Ulica Azaliowa nie ma odwodnienia, czyli systemu odprowadzania wody
opadowej. Rowiązaniem tego problemu jest
przebudowa ulicy Azaliowej pod kątem budowy kanalizacji deszczowej. Taka przebudowa
jest możliwa w ramach programu Wspierania
Inicjatyw Lokalnych, prowadzonego w naszym
mieście od kilkunastu lat. Dzięki niemu setki
ulic o charakterze lokalno-osiedlowym zyskało
odwodnienie, nową nawierzchnię i oświetlenie. Wszystko na temat tego programu można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego:
www.wroclaw.pl
Drugim sposobem jest przebudowa przystanku i budowa peronu podwyższonego w stosunku do poziomu jezdni. W takim przypadku

ulice

Wrocławskie

Drogi we Wrocławiu mogą sprawiać kierowcom wiele kłopotów. Często jazda po nich
powoduje uszkodzenia pojazdu. O poradę,
co w takiej sytuacji robić, zwróciliśmy się do
naszego prawnika. Za utrzymanie dróg w prawidłowym stanie odpowiada jej zarządca. W
przypadku dróg miejskich we Wrocławiu jest
to ZDiK (ul. Długa 49, tel. 71 333 40 16 lub
71 355 42 18).
Jeśli kierowca poniesie szkodę, wpadając w
dziurę w jezdni (rozbita felga, uszkodzone zawieszenie), należy natychmiast sporządzić dokumentację zdarzenia, czyli w szczególności:
– opis sytuacji, która doprowadziła do zniszczenia samochodu, możliwie wraz ze zdjęciami,
– opis przeszkody w jezdni, która spowodowała zdarzenie, najlepiej razem z planem
sytuacyjnym,
– opis uszkodzeń samochodu, który także warto podeprzeć zdjęciami,
– warto także pamiętać o zebraniu danych
od świadków, którzy w przypadku problemów będą mogli potwierdzić przebieg zdarzenia.
Po zgromadzeniu dokumentacji należy oszacować wysokość powstałych strat (można podeprzeć się wyceną mechanika). Nie ma konieczności uprzedniego naprawiania pojazdu na własny
rachunek, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie,
aby uczynić to nawet przed skierowaniem wezwania do zarządcy dróg.
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woda opadowa będzie przepływać przed i za
peronem, ale pasażerowie będą wsiadać i wysiadać „suchą stopą”.
Mieszkańcy muszą sami zdecydować, która
opcja jest dla nich korzystniejsza, i dokonać
wyboru. Jeśli zdecydują się na podwyższenie
peronu – zajmie się tym ZDiK. Jeśli wybiorą
przebudowę ulicy – mieszkańcy załatwianie
formalności rozpoczną w Urzędzie Miejskim.
JS: Ulica Bora-Komorowskiego jest jedną
z głównych arterii łączących nasze osiedle,
jak i Zakrzów z centrum miasta. Dlaczego
remont odcinka około 600 m trwa przeszło
1 rok i kiedy nastąpi zakończenie tej inwestycji?
EM: Budowa kanalizacji na ulicy Bora-Komorowskiego to wstępny etap kanalizowania
osiedla Zakrzów. Okres prowadzonych prac
może się dłużyć mieszkańcom, ale na pewno
utrudnienia na tym krótkim odcinku nie trwają
rok, bo w ubiegłym roku we wrześniu dopiero wchodziliśmy na budowę. Wrażenie bardzo
długiego czasu prowadzonych robót bierze
się zapewne stąd, że przebudowywano ulicę
odcinkami i za każdym razem wyłączenie poszczególnego odcinka trwało kilka miesięcy.
Całkowite zamknięcie ulicy na całej długości
z pewnością przyspieszyłoby budowę, ale odcięłoby od świata zarówno fabrykę Polar, jak i
osiedle, dlatego takiego rozwiązania nie brano
nawet pod uwagę.
Prace drogowe powinny były się skończyć
przeszło dwa miesiące temu, ale od samego po-

czątku budowy terminy były zakłócane przez
kolizje z niezewidencjonowanymi na planach
lub inaczej umiejscowionymi w terenie sieciami uzbrojenia podziemnego (np. gazociągu,
wodociągu). Praktycznie każdy z przebudowywanych odcinków został ukończony z opóźnieniem, ale na szczęście część prac udawało
się potem nadgonić. Ostatni odcinek byłby już
gotowy, gdyby nie konieczność ominięcia sieci
gazowej – przerobienie projektu, wykonanie
stosownych uzgodnień i uzyskanie zezwoleń
niestety trwa. Jeśli pogoda dopisze, wykonawca powinien zakończyć budowę do końca
stycznia, ale w związku z obecną porą roku
trudno określić dokładny termin przywrócenia
ruchu na tym odcinku.

Całą dokumentację, czyli dane wypadku, opis
usterek oraz wycenę kosztów naprawy, należy
przesłać do ZDiK (kopię dokumentów koniecznie
należy sobie zostawić!) z żądaniem zapłacenia
odszkodowania, wyznaczając w tym celu jakiś
termin (przeciętnie 14-30 dni).
Wezwanie takie może ograniczać się do podania
daty i miejsca zdarzenia, wskazania sposobu uszkodzenia samochodu oraz przedstawienia dowodów
(oświadczenia świadków, fotograﬁe) oraz samego
żądania zapłacenia określonej sumy pieniędzy.

W przypadku braku zgody na dobrowolne wypłacenie żądanej kwoty przez ZDiK trzeba się
jednak przygotować na pozew do sądu.

Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiK

Olgierd
Nie zachęcamy do walki z zarządcą dróg. W
ciężkiej sytuacji, która miejmy nadzieję za parę
lat minie, musimy zwracać baczną uwagę, po
czym jeździmy.
redakcja

Szyyybkie przełączanie
Nasz potentat, a w zasadzie lepiej powiedzieć
– monopolista na rynku usług telekomunikacyjnych poszerza swoją ofertę na dostęp do Internetu
dla rzeszy małych i większych klientów. Pracując
w ﬁrmie, która dotąd dość sprawnie działała na
łączu Neostrada 512 MB, postanowiliśmy skorzystać z tego dobrodziejstwa i „przepiąć” się na
„nowoczesne i ultraszybkie” łącze DSL 1 Mbit.
Gdy tylko zgłosiliśmy zainteresowanie takim łączem, jak spod ziemi pojawił się u nas zaufany
przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej, sprawnym ruchem podsunął gotową umowę na nową
usługę, obiecał błyskawiczny montaż, czyli bezbolesną zmianę na lepsze. Zniknął szybciej, niż
się pojawił. Po miesiącu czasu pojawiła się rysa
na naszym monolicie cierpliwości. Postanowiliśmy zapytać, jak się rzeczy mają. Po pierwszej
rozmowie niewiele się wyjaśniło: „Monterzy są
w drodze, proszę czekać”. Wyroku nie zmienisz,
więc czekaliśmy.
Po świątecznym weekendzie wypoczęci
wróciliśmy do pracy, a tu czeka na nas niespo-

dzianka: nie ma Internetu. Klapa. Coś się zepsuło.
Dzwonimy. W końcu kilka stanowisk pracy w ﬁrmie jest podłączonych do Neostrady,
a brak kontaktu ze światem to spadek obrotu
i kłopoty. Cztery telefony do Usługodawcy i
już wszystko jasne. Odłączyli nas w centrali.
Internetu nie będzie przez 6 dni. Przynajmniej
tak nas zapewniają... tyle co najmniej potrwa
przełączanie.
Artykuł ten piszemy ku przestrodze, nie wiedząc jeszcze, jak zakończy się nasz problem z
Internetem, a raczej z jego brakiem.
Podejmując współpracę z taką ﬁrmą, trzeba
zawsze mieć na uwadze, że giganci poruszają
się powoli. Jeśli więc planujesz przyspieszenie
Internetu w TP SA w swojej ﬁrmie i zamianę
Neostrady na DSL, zaplanuj wcześniej tygodniowy urlop dla swoich pracowników.
(HS)
Po Nowym Roku praca komputerów, po
własnym serwisie, wróciła do normy.

Droga hałasu i zatrucia

–
–
–

–

–
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Proponowane rozwiązanie
Na rysunku, zamieszczonym już w numerze 12, przedstawiam proponowany przebieg
Łącznika Pawłowickiego.
– Proponowana trasa jest krótsza, więc tańsza
– mniejsze wydatki podczas budowy oraz
na wykup ziemi.
– Łącznik jest przedłużeniem ul. Sołtysowickiej, więc w przyszłości może być dobrze

Proponowany przez mieszkańców przebieg ŁP

połączony z centrum miasta (takie rozwiązanie już istnieje na Studium Uwarunkowań
– ul. Krakowska),
– w przyszłości dojazd dołącznika może być
przedłużeniem al. Poprzecznej,
– łącznik przebiega w większej odległości od
Kłokoczyc i Pawłowic w porównaniu z proponowanym przez miasto,
– proponowana trasa łącznika przebiega po
terenie aktualnych dróg. Miasto nie będzie
miało problemów z wykupem ziemi.
Proszę o pomoc w działaniach mających
odsunąć Łącznik Pawłowicki od zielonego
osiedla Wrocławia na odległość co najmniej
1 km. Będzie to wielką ulgą dla mieszkańców
spokojnego zielonego osiedla Wrocławia.
Wszelkie uwagi można kierować do prezydenta Wrocławia:
Rafał Dutkiewicz
Urząd Miejski Wrocławia,
Biuro Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław
Jacek Orzechowski

Rozwiązanie zadania

–

efekcie zmusić ludzi chcących mieszkać w
ciszy i spokoju do wyprzedaży swoich domów, STANOWIĄCYCH dorobek życia,
dla mieszkańców najważniejsze jest mieszkać i obcować z przyrodą z dala od dróg i
hałasu, który jest uciążliwy,
w planach nie ma żadnej izolacji akustycznej drogi czy szerokiego pasa zadrzewienia,
emitowany hałas do środowiska może
przekraczać dopuszczalną normę nocną
45 dB oraz dzienną 55 dB,
wokół osiedla jest dużo miejsca niezamieszkałego – pola i nieużytki, gdzie istnieje duża
dowolność wytyczenia drogi i oddalenia jej
od mieszkańców,
niedawno było podane, że tereny objęte
arkuszem mapy AM 16, 17 i 18 (miejsca
obecnie zajęte przez Łącznik Pawłowicki)
przeznaczono pod zabudowę niską, jednorodzinną,
proponuję przebieg drogi, obejmujący puste pola na zachód od Pawłowic, oddalone
kilkaset metrów. Tam poprowadzony pozbawiony będzie on tej niedogodności, ponieważ możliwe jest zbudowanie przegrody
roślinnej izolującej jej wpływ na osiedle,
na zachód od osiedla jest wielka pusta przestrzeń, przez którą może przebiegać łącznik,
do tej pory Pawłowice są bardzo cichą
dzielnicą. Wybór miejsca zamieszkania był
związany z wyjątkowym spokojem,
teren wokół jeziora jest dla mieszkańców
Pawłowic miejscem rekreacji, spacerów z
dziećmi, wypoczynku po codziennej pracy.
Dla tych walorów nowi mieszkańcy Pawłowic wybrali tę okolicę na dom, również z
myślą o swoich dzieciach,
obecny plan Łącznika Pawłowickiego
zniszczy niepowtarzalny klimat tej okolicy.
Należy zwrócić uwagę, że Jezioro Pawłowickie jest miejscem lęgowym różnych
ptaków i oazą spokoju. Te walory zostaną
utracone,
zmęczeni mieszkańcy miasta przyjeżdżają
do Pawłowic odpocząć od hałasu i spalin.
Pawłowice to malownicze osiedle, które trzeba chronić przed nieprzemyślanym
wpływem człowieka,
przy jeziorze odbywają się imprezy szkolne, osiedlowe,
koryto rzeki Widawa ma zostać poszerzone
jako kanał przeciwpowodziowy, więc nie
będzie to przeszkodą w prowadzeniu dróg
w pobliżu.

Bohaterką naszej zagadki jest Elżbieta
Canori-Mora

Jest to kolejny artykuł dotyczący Łącznika Pawłowickiego. Temat zastał powtórzony, ponieważ jest dużym problemem,
ponadto do końca stycznia można składać
kolejne wnioski do Biura Rozwoju Miasta.
W tekście użyto zdań z wniosków składanych przez mieszkańców osiedla.
W sierpniu 2007 roku złożono protest do
Biura Rozwoju Wrocławia w sprawie planu
zagospodarowania terenu dot. uchwały X/208/
07 z dnia 14 czerwca 2007 roku odnośnie do
projektu Łącznika Pawłowickiego, czteropasmowej drogi o przyspieszonym ruchu, dojazdu do obwodnicy autostradowej, prowadzonej
na styku osiedla Pawłowice. Protest złożyło
prawie 200 mieszkańców osiedla. Pawłowice
jeszcze przed wojną były zielonym miastem
zamieszkałym przez osoby pracujące we Wrocławiu. Charakter osiedla jest nadal utrzymany. Na temat złożonego pisma nie otrzymałem odpowiedzi. Plany nadal obowiązują. Do
końca stycznia jest jeszcze czas na składanie
wniosków do Biura Rozwoju Wrocławia. Później ma nastąpić kolejne uchwalenie planu.
Należy pamiętać, że Pawłowice nie są typowym osiedlem Wrocławia.
Są one zielonym zakątkiem, pełnym spokoju i wszechobecnej przyrody. Nie można niszczyć tego przez prowadzenie na granicy osiedla ruchliwej drogi, tym bardziej że niedaleko
są wolne tereny, na których Łącznik Pawłowicki nie będzie uciążliwy dla mieszkańców
i środowiska Pawłowic.
Wpływ na środowisko przyrodnicze
– Pawłowice są poniemieckim osiedlem
ogrodów (Gartenstadt Pawelwitz) i Łącznik
Pawłowicki, budowany na styku osiedla,
zniszczy je przez hałas i ogromną ilość spalin, które wiatry zachodnie (przeważające w
Polsce) będą nawiewać,
– drzewa przy jeziorze są znakomitym miejscem lęgowym dla dużej ilości ptaków, środowisko to zostanie zniszczone,
– jezioro w Pawłowicach jest jeszcze środowiskiem kaczek, łabędzi, żab, raków i dużej
ilości ryb,
– osiedle zostanie oddzielone od „lasku pawłowickiego”, który po zagospodarowaniu
byłby znakomitym miejscem wypoczynku
mieszkańców,
– przez wygodę zniszczono już na Pawłowicach kolonię gawronów w parku przy ulicy
Starodębowej – warto dbać o to, aby nie
zniszczyć kolejnych rzeczy.
– osoby zamieszkałe, kupujące bądź budujące
domy na Pawłowicach dokonały tego wyboru ze względu na przyrodniczy charakter
osiedla – Łącznik Pawłowicki to zniszczy,
– koryto rzeki Widawa, przebiegające w dużej odległości od osiedla, ma zostać poszerzone, więc nie będzie przeszkodą w prowadzeniu dróg w pobliżu.
Łącznik Pawłowicki będzie miał niekorzystny skutek dla zdrowia mieszkańców.
Oto skutki, jakie może wywołać:
– pogorszy warunki zamieszkania, żeby w
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Kultura

Ponownie zapraszamy mieszkańców Pawłowic
i okolic do korzystania z wielu ośrodków kultury Wrocławia, które sprawią, że odpoczniemy
po ciężkim dniu pracy. Zapraszamy do odwiedzin wrocławskich miejsc kultury.

REPERTUAR – LUTY 2008
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
KONCERT SYMFONICZNY
Tateo Nakajima – dyrygent, Natalia Pasiecznik – fortepian, Orkiestra Filharmonii im.
W. Lutosławskiego
1 lutego – 19:00
KONCERT KAMERALNY
Klezmer Alliance
2 lutego – 18:00
FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Kwartet „Prima Vista” i Jego Goście
„Karnawał zwierząt”
6 lutego – 9:00, 11:00
10 lutego – 11:00
KONCERT SYMFONICZNY
Daniel Raiskin – dyrygent, Sergey Ktylov
– skrzypce, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
8 lutego – 19:00
RECITAL SKRZYPCOWY
Sergey Krylov
9 lutego – 18:00
KONCERT WALENTYNKOWY
Jan Jakub Bokun – klarnet, Lutosławski Quartet
14 lutego – 19:00
KONCERT KAMERALNY
Koncert w ramach Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova”
Ernst Kovacic – dyrygent, Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce, Lidia Jankowska – skrzypce,
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
18 lutego – 19:30
KONCERT SYMFONICZNY
Koncert w ramach Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova”
Jacek Kasprzyk – dyrygent, Ewa Vesin – sopran, Eduard Brenner – klarnet, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
22 lutego – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Dyplomanci Uniwersytetu Muzycznego w
Wiedniu
Clemens Engling – dyrygent, Alexander Boiadjiev – dyrygent, Dominiko Briski – dyrygent,
Chol Jin Pang – dyrygent, Yishu Jiang – Wiolonczela, Soo-Jin Cha – fortepian, Orkiestra
Filharmonii im. W. Lutosławskiego
29 lutego – 19:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena
MY FAIR LADY
22, 23 lutego – 19:00
SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
14-16 lutego – 19:00
24 lutego – 17:00
10

VERKLARTE NACHT
OPERETKA
23 lutego – 19:00
29 lutego – 19:00
W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA PO STU 24 lutego – 18:00
LATACH
TEATR POLSKI WROCŁAW
1, 5, 6 lutego – 10:30
SCENA KAMERALNA – ul. Świdnicka 28
ŚMIERDŹ W GÓRACH
8, 9 lutego – 20:00
WSZYSTKO W RODZINIE
1, 2 lutego – 19:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
3 lutego – 18:00
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena
SMYCZ
8-10 lutego – 18:00
SPOT! TEATR ZAKŁAD KRAWIECKI
MAYDAY
16, 17, 23, 24 lutego – 20:00
OJCOM I MATKOM WBREW. PIOSENKI 14-16 lutego – 19:00
17 lutego – 18:00
KURTA WEILLA
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK
12, 13 lutego – 20:00
NA ŚWIECIE
RZECZE BUDDA CHINASKI
19, 20 lutego – 19:00
19, 20 lutego – 20:00
ŚMIERĆ PODATNIKA
MDŁOŚĆ, MNIEZŁOŚĆ, MIŁOŚĆ
23 lutego – 19:00
26, 27 lutego – 20:00
24 lutego – 18:00
OKNO NA PARLAMENT
OPERA WROCŁAWSKA
27-29 lutego – 19:00
ul. Świdnicka 35
FALSTAFF G. Verdi
2 lutego – 19:00
3 lutego – 17:00
TRAVIATA G. Verdi
5, 6 lutego – 19:00
CYGANERIA G. Puccini
7, 8 lutego – 19:00
CZERWONY KAPTUREK J. Pauer
8, 21, 28 lutego – 11:00
RIGOLETTO G. Verdi
9 lutego – 19:00
10 lutego – 17:00
JUTRO T. Baird
15, 16 lutego – 19:00
RĘKOPIS R. Augustyn
17 lutego – 17:00
27 lutego – 11:00
28 lutego – 19:00
HALKA S. Moniuszko
20, 21 lutego – 19:00
DZIADEK DO ORZECHÓW P. Czajkowski
22 lutego – 11:00
23 lutego – 19:00
HAGITH K. Szymanowski
24 lutego – 17:00
ANTYGONA Z. Rudziński
26 lutego – 11:00
COSI FAN TUTTE W.A. Mozart
29 lutego – 19:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA im. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO – ul. G. Zapolskiej 3
JULIUSZ CEZAR
5 lutego – 18:00
6, 7 lutego – 19:00
DON JUAN WRACA Z WOJNY
13, 14 lutego – 19:00
IFIGENIA W AULIDZIE
21-23, 29 lutego – 19:00

TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA NA DWORCU ŚWIEBODZKIM –
pl. Orląt Lwowskich 20c
PREZYDENTKI
1, 2 lutego – 19:00
ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU
8, 9 lutego – 19:00
TERRODROM BRESLAU
16 lutego – 19:00
17 lutego – 18:00
GALAPAGOS
27-29 lutego – 19:00

DRZWI
WEJŚCIOWE
- grubość skrzydła 70 mm
- na wymiar
- dowolny wzór
- klejone na grubość lite drewno
(także gatunki egzotyczne)
- możliwość pomalowania każdej
strony skrzydła w innym kolorze
- odporne na wody opadowe i mróz
- uszczelka po obwodzie skrzydła
- montaż w cenie drzwi
- bezpłatna konsultacja i pomiar
Dodatkowe wyposażenie:
- próg aluminiowy
lub uszczelka automatyczna
- szyby antywłamaniowe, kolorowe
- okucie antywłamaniowe
KONTAKT
KWOLEK PAWEŁ
tel. 662204789
e-mail: stolarstwo.kwolek@o2.pl
Wrocław
ul. Barwinkowa 4

Fizyka dźwięku
Fizyka dźwięku była w szkole podstawowej
i średniej. Dawno już tego nie przerabiałem.
Teraz nastąpił czas, kiedy warto to sobie
przypomnieć.
Czym jest dźwięk? Jest to odbierane przez
istoty wrażenie, powstałe na skutek drgania cząsteczek powietrza. Drgające cząstki przekazują
drgania kolejnym. Oczywiście przekazywanie
drgań ma straty, więc po pewnym czasie drgania
zanikają. W powietrzu, przy normalnym ciśnieniu odbywa się to z prędkością ok. 1200 km/h
(prędkość dźwięku). W zależności od materiałów, w których dźwięk się rozchodzi, prędkość
jest oczywiście różna. Na dużych wysokościch
prędkość dźwięku jest inna ze względu na niższą temperaturę. W metalach jest dużo większa
niż w powietrzu – w stali do 6000 m/s (na przejazdach kolejowych najpierw słychać szum szyn
kolejowych, a potem słychać pociąg).
Powracając do warunków normalnych,
dźwięk to drgania cząstek powietrza, przekazy-

wane przez błonę bębenkową naszego ucha do
układu nerwowego. Każdego dnia odbieramy
więc drgania cząstek powietrza podczas rozmowy czy innych czynności, mając wrażenie, co
się wokół dzieje.
Gdy wieje wiatr i mówimy z wiatrem, nasze
słowa są dalej rozumiane niż pod wiatr. Dzieje
się tak dlatego, że ruch cząstek powietrza jest
zgodny z kierunkiem wypowiadanego słowa.
Mówienie „z wiatrem” zwiększa zasięg naszego głosu. Ruch powietrza pomaga w rozprzestrzenianiu się drgających cząstek powietrza
– dźwięku.
Łącznik Pawłowicki, po zachodniej stronie
osiedla i przeważających wiatrach zachodnich,
będzie przenosił z wiatrem hałas od pojazdów
przemieszczających się drogą. Hałas i spaliny
będą transportowane z wiatrem na zielone osiedle Wrocławia. Nam, mieszkańcom osiedla, to
nie odowiada. Piszmy protesty do Prezydenta
Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro
Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030
Wrocław.
(red)
Diagram z literami
(II etap)

Zagadka
Obdarzona wielkim talentem dzięki wyjątkowym darom mistycznym. Znosiła swe nieszczęśliwe małżeństwo i ostatecznie
nawróciła swego małżonka. Zmarła 5 lutego 1825 r. w Rzymie.
Ogłoszona błogosławioną 24 kwietnia 1994 r. Jak nazywała się
bohaterka naszej zagadki? W ustaleniu tego pomoże Ci niżej widoczna dwuetapowa łamigłówka logiczna.

Po prawidłowym rozwiązaniu łamigłówki znalezione rozwiązanie nanieś na niżej widoczny bliźniaczy diagram z wpisanymi
literami. Naniesienie to powinno być jakby nałożeniem znalezionego rozwiązania na diagram literowy. Po uczynieniu tego część
liter znajdzie się w niebieskich kratkach, część w czerwonych,
a pozostałe w niezakolorowanych kratkach. Czytając rzędami,
począwszy od górnego rzędu, najpierw te litery, które znalazły
się w niebieskich kratkach, i wpisując je w kolejności czytania
do widocznych pod diagramem literowym kratek, otrzymamy
imię bohaterki naszej zagadki, a następnie postępując tak samo
z literami, które traﬁły do czerwonych kratek – otrzymamy jej
dwuczłonowe nazwisko.

Łamigłówka (I etap)
Liczby widoczne w niebieskich (paski poziome) oraz czerwonych (paski pionowe) kratkach diagramu oznaczają, ile łącznie
pól ogólnie niebieskich oraz czerwonych znajduje się w danym
rzędzie lub kolumnie w niezakolorowanej części diagramu.

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce
czasopismo wydawane specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej.
Zapraszamy na naszą stronę: www.swiatmatematyki.pl
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PARASOL
Nadszedł wieczór. Cały dom ukołysał się do
snu. W wielkim wiklinowym koszu spały, poprzytulane do siebie, zabawki Kacperka – Wywrotka, która potraﬁła trąbić, pluszowy Królik
z szyją owiniętą kraciastym szaliczkiem, wesoła, skacząca Piłka i kolorowe Klocki.
Kacper przytulił się do małego Misia o zielonym futerku i też spał, śniąc o słonku i zabawach na podwórku. Cały dzisiejszy dzień był
ponury i szary, bo od rana padał deszcz, więc
po powrocie z przedszkola trzeba było bawić
się w domu.
Nagle w wielkiej ciszy rozległo się głośne:
Aaa... pihhhh!
Królik hycnął przerażony i rozglądał się dookoła.
– Co się stało? Co się stało? – pytały obudzone zabawki – co to za hałasy?
– Nie wiem – zadrżał Królik – coś usłyszałem!
– Ale co? Co? – dopytywały się jeden przez
drugi kolorowe Klocki.
Nikt nie wiedział. Zabawki nasłuchiwały
przez chwilę, gdy w znów usłyszały:
– Piiihhh!
Tym razem dźwięk, bardzo podobny do
kichnięcia, wyraźnie dobiegał z przedpokoju.
Wywrotka ostrożnie wydostała się z wiklinowego kosza i włączyła reﬂektorki:
– Piłko – powiedziała – ja poświecę, a ty zobacz, kto tam kicha?
Hop – skoczyła na podłogę Piłka i pomalutku potoczyła się w stronę przedpokoju. Była
dość odważna, więc nie bała się wcale. No,
może trochę... troszeczkę. Poturlała się wolno
w stronę przedpokoju i ostrożnie zerknęła zza
przymkniętych drzwi.
– Nic nie widać – powiedziała – podjedź
bliżej!
Wywrotka dojechała do samego progu pokoju i szerzej otworzyła oczka-reﬂektorki.
W najciemniejszym kącie przedpokoju stał
ktoś chudy i wysoki. Miał jedną, zagiętą nogę i
ubranie w kolorowe paski.
– Hej! – zawołała Wywrotka – czy to ty tak
hałasujesz po nocy?
– Ja... aaa... piiihhh! – odpowiedział tajemniczy jegomość, znów głośno kichając. To
kichnięcie obudziło wreszcie Misia o zielonym futerku, ulubioną przytulankę Kacperka.
Miś wydostał się z objęć chłopca i poszedł do
przedpokoju.
– Budzisz wszystkich – powiedział – kim ty
jesteś, że tak tu stoisz i kichasz?
– Jestem parasolem – odparł Parasol – a
kicham, bo dzisiaj padał deszcz i bardzo zmokłem i zmarzłem, wracając z Kacperkiem z
przedszkola!
Piłka, która już zupełnie przestała się bać, przeskoczyła próg i poturlała się w jego stronę.
– Biedaku – powiedziała – nie możesz tak
stać i kichać, chodź do nas, do pokoju. W zestawie Małego Doktora mamy znakomity syrop,
musisz się go koniecznie napić!

Zabawki zaprowadziły Parasol do pokoju,
dały mu syropku, otuliły szyję szaliczkiem
Królika i ułożyły go do snu w wiklinowym
koszu. Miś pożegnał go, życząc dobrej nocy,
i wrócił do Kacperka.
W pokoju zaległa cisza. Czasem tylko Piłka
wierciła się i obracała, Klocki pochrapywały,

a Wywrotka z lekka trąbiła przez sen. Parasol
przytulił się do zabawek, przestał drżeć i myśląc o tym, jak to wspaniale jest mieć przyjaciół, zapadł w sen...
Agnieszka Gil

rys. Natalia Dziura, IVb

Czy zlikwidować „Pawłowice”?
Kilka dni temu zostałem wezwany na rozmowę z kierownictwem osiedla na temat gazety
„Pawłowice”. Wyjaśniłem, że gazeta nie ma
charakteru politycznego, nie służy do kierowania ludźmi. Publikowane w niej teksty pochodzą
od różnych autorów, a w ciągu prawie 2 lat działalności jedynie jeden tekst został odrzucony od
publikacji. Gazeta ma przedstawiać różne myśli
mieszkańców, które w przyszłości mogą prowadzić do wzajemnego porozumienia.

Kierownictwo miało jednak przeciwne zdanie. Ich zdaniem gazeta prowadzi do kłótni i
sporów, niszczących osiedle. Mam zatem prośbę do mieszkańców osiedla. Proszę o wyrażenie
swojej opinii na temat gazety. Opinie proszę
zostawiać w skrzynce pocztowej przy ul. Jeziorowej 27 lub przesyłać e-mailem na adres:
jacek@artserwis.pl – zapraszamy wszystkich do
publikacji artykułów w gazecie.
Jacek Orzechowski
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