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Zanim stąd odejdę,
proszę was…
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,
i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy.
Proszę was: Abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze
duchowej Mocy u Tego, u którego tyle pokoleń
ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On „wyzwala” człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest
„największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez
której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Jan Paweł II
2 kwietnia minęła trzecia rocznica śmierci
naszego ukochanego papieża Jana Pawła II.
Jeszcze dziś w naszych uszach pobrzmiewa
Jego głos, Jego nawoływanie, abyśmy zaufali
Chrystusowi i oddali się Matce Najświętszej.
Jego słowa zawsze traﬁały prosto w serce każdego z nas. Pamiętamy, jak w chwilach ucisku
naszego narodu, zwątpienia i niemocy Jego
głos dodawał nam nadziei i dawał nam siłę,
aby wytrwać.
„Jan Paweł II wiedział, że żadna encyklika,
żadne radiowe orędzie czy transmisja telewizyjna nie są tym, czym żywa obecność. Każda
z tych wizyt niosła inne owoce, jak ewangeliczny zasiew: plon pięciokrotny, dziesięciokrotny
i tak dalej. Pierwsza podróż do Polski stała się
początkiem upadku reżimu”.
„Rozmawiał ze wszystkimi. Przyjmował
ludzi, którym daleko było do doskonałości,

rozmawiał z dyktatorami i przywódcami, których ręce były splamione krwią – Pinochetem,
Arafatem – bo wiedział, że spotkaniem, rozmową więcej można dobrego zdziałać aniżeli
wzgardliwym osądzeniem i odepchnięciem.
Był pasterzem wszystkich: bogatych i ubogich,
choć tym ostatnim pragnął zawsze okazać
pierwszeństwo. Pierwszym budynkiem, który
wzniósł w Watykanie, był dom dla ludzi bez
dachu nad głową, powierzony siostrom – beatyﬁkowanej przez niego kilkanaście lat później – Matki Teresy z Kalkuty. Szedł do biednych, którzy żyli w dzielnicach nędzy Ameryki
Południowej. Szedł do Indian”.
„Był papieżem, który niestrudzenie budował
braterstwo międzyreligijne. Nie zrażając się
niepowodzeniami, robił wszystko, co możliwe,
by zagoić zadawane w przeszłości rany, mimo
upływu czasu wciąż bolesne, zwłaszcza u
chrześcijan. W ostatnich dniach Patriarcha Moskwy i Wszechrusi napisał do Papieża, że się za
niego modli. Nie dane im było się spotkać, ale
może milczenie umierającego Papieża okaże
się bardziej wymownym argumentem aniżeli
wszystkie przemówienia wybitnych delegatów
Stolicy Apostolskiej”.
Wzywał nas wielokrotnie do miłości. Tak
często powtarzał słowa: „Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania
(…)”. Uczył nas prawdziwej miłości, prawdziwego oddania Jezusowi i drugiemu człowiekowi. Wzywał nas do okazywania miłosierdzia.
Kiedy przemawiał, Jego słowa docierały do
każdego, wiedział, jak biją młode serca. Czuł,
że szukamy sensu życia, czegoś trwałego, na
czym moglibyśmy budować swoje życie. Jan
Paweł II doskonale znał młodych, umiał z nimi

rozmawiać, wiedział, czego nam potrzeba.
Jego słowa zawsze były trafne i takie proste,
a jednak tak wzniosłe i głębokie. To, czego nauczał, tego wymagał także od siebie. „Porywał
młodych. Od pierwszego dnia, kiedy zapewnił, że są jego i Kościoła nadzieją. Wszędzie,
gdziekolwiek był, garnęli się do niego. Stawiał
wysokie wymagania, na które – czasem ku zaskoczeniu miejscowych pasterzy – młodzież
reagowała z entuzjazmem, może czując, że ten,
który do niej mówi, kocha ją i w nią wierzy.
Kto mógł przypuszczać, że zainicjowane przez
Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży znajdą tak szeroki odzew i tak szybko wpiszą się
w normalny rytm życia Kościoła? Od Papieża

wielu biskupów uczyło się odkrywać pracę z
młodymi. To, co w tej dziedzinie dziś wydaje
się oczywiste – w wielu miejscach świata było
rewelacją i nowością”. „Papież był mędrcem i
przewodnikiem, pokazującym, co jest dobre,
a co złe; jak należy postępować, a czego się
wystrzegać”. W dzisiejszym świecie młodzi ludzie potrzebują autorytetu, kogoś, kto wskaże
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kiedy trzeba, wchodziliśmy na drzewa i słupy,
śpiewaliśmy, wiwatowaliśmy. Chłonęliśmy
Jego słowo. Słuchaliśmy, kiedy mówił, jak nie
umierać za życia. A kiedy umierał, uczyliśmy
się, jak żyć. W godzinie śmierci i pogrzebu naszego Papieża przyszliśmy na place, do kościołów, do własnych serc. Chcieliśmy być wierni,
i byliśmy. Teraz nadal Papież nas szuka. Woła
każdego po imieniu swoim łagodnym i przynaglającym głosem. Woła bogactwem swojej
nauki. A my czujemy w głębi, że i tym razem
nie możemy Go zawieść. Że przyszedł czas,
by czerpać ze skarbca Jego mądrości, by być
na miarę nadziei pokładanej w nas przez Jana
Pawła II”.
„W naszej pamięci pozostanie jednak obraz
Jana Pawła II ostatni. Obraz człowieka, który
nie daje się zmiażdżyć cierpieniem. Tej nocy,
kiedy się rozeszła wiadomość o nagłym pogorszeniu Jego zdrowia, na plac św. Piotra pospieszyli ludzie. Zapytana o powód przyjścia,
jakaś kobieta odpowiedziała (zdumiona, że w
ogóle można o coś takiego pytać), że to była jej
powinność. Przecież, kiedy odchodzi człowiek
bliski, nie chcemy, żeby czuł się samotny i
opuszczony, chcemy mu powiedzieć, że go kochamy. Przez tych dwadzieścia siedem lat Jan
Paweł II stał się kimś bliskim milionom ludzi,
bo wiedzieli, że i oni są mu bliscy”.
Spróbujmy dziś spojrzeć w nasze serca,
otworzyć je i zapytać się siebie samych… czy
żyjemy tą nauką, tymi wartościami, do których
wzywał nas Jan Paweł Wielki? Czy mamy prawo nazywać się pokoleniem JP2? Patrząc na
Jego życie, odpowiedzmy sobie na te pytania
w swoich sercach.
„Jan Paweł Wielki pozostawił nam bogactwo
swojej nauki, zawarte w encyklikach, adhortacjach i przede wszystkim w słowie głoszonym

podczas tak licznych pielgrzymek, jakie odbył.
Korzystajmy z tych tajemnic i dzielmy się nimi
z innymi.
Niech jego osoba i nauka przetrwa wieki –
nie zapominajmy o naszym ukochanym rodaku
JANIE PAWLE WIELKIM!
Nośmy w sercu Jego słowa. Nośmy Jego naukę. Nośmy Jego miłość.
Powtórzmy dziś słowa wypowiedziane przez
młodych w dniu 2 kwietnia 2005 r.:
„Kochany Ojcze Święty! Nie mogliśmy zatrzymać Cię na ziemi, ale nigdy nie wypuścimy Cię z naszych serc! Wierzymy, że jesteś
szczęśliwy tam, w Niebie. Jak sam mówiłeś,
po to żyłeś, działałeś i istniałeś, aby kiedyś
ujrzeć Boga twarzą w twarz. Teraz jesteś u
celu swej wędrówki. A nasze serce aż rwie się
by wykrzyczeć: Do zobaczenia w Niebie!”

Papieskie wagary
Podczas powitania w Monachium Papież
spytał licznie obecne dzieci: „Dano wam dziś
Wszyscy sobie poszli
wolne w szkole?”. „Tak” – wrzasnęła z radoKtóregoś wieczoru, podczas szpitalnej re- ścią dzieciarnia. „To znaczy – skomentował
konwalescencji w klinice Gemelli po zamachu Jan Paweł II – że papież powinien częściej tu
na placu Świętego Piotra Papież wyszedł ze przyjeżdżać”.
swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał się i powiedział: „Ładne rzeczy, wszyNie szumcie siostry nam
scy sobie poszli, a mnie zostawili!”.
W hiszpańskiej Avili, gdy szum czyniony
przez rozradowane zakonnice stawał się już
Jeździć po kardynalsku
wprost nie do zniesienia, Papież wypalił: „Te
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy siostry, które ślubowały milczenie, hałasują tu
uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Woj- najgłośniej”.
tyła uśmiechnął się i odparł:
– Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć
Był też nauczycielem
na nartach!
Była sesja zimowa. Czekaliśmy na ks. prof.
K. Wojtyłę, który miał egzaminować z etyki.
Przeprosiny
Po dwóch godzinach wszyscy rozeszli się do
Metropolita krakowski Karol Wojtyła przy- domów, poza jednym kolegą księdzem, który
jechał na pogrzeb sufragana częstochowskiego, przez cały semestr nie był na ani jednym wybiskupa Stanisława Czajki niemal w ostatniej kładzie ks. prof. Wojtyły, gdyż w tym czasie
chwili. Witając się ze zgromadzonymi na uro- wyjeżdżał na wystawy malarstwa do Warszaczystości biskupami, jakoś pominął biskupa z wy. Ksiądz Profesor prosto z opóźnionego
Siedlec. Rychło jednak się spostrzegł, wrócił, pociągu przyszedł pod salę egzaminacyjną.
podszedł do pominiętego i powiedział:
Wyglądał bardzo młodo, nie wyróżniał się wi– Świnia jestem, nie przywitałem Księdza zualnie wśród księży studentów, którzy byli
Biskupa!
parę lat młodsi od niego. Ksiądz student pyta

K. Wojtyłę, którego wcześniej nie widział na
oczy: – Stary, ty też na egzamin? – Tak – odpowiedział zgodnie z prawdą Ksiądz Profesor, nie
dodając ważnego szczegółu – że w charakterze
egzaminatora. Ksiądz student zaczął ubolewać
nad spóźnieniem egzaminatora, a tenże w mig
zorientował się, że czekający nie uczęszczał na
wykłady. Usiadł obok niego i zaczęli godzinną rozmowę związaną z zagadnieniami etyki,
które były przedmiotem wykładów. Ksiądz
student z podziwem popatrzył na ks. Wojtyłę
i stwierdził:
– Stary, jak ty jesteś obkuty! Proszę cię, jeśli
przyjdzie Ksiądz Profesor, to nie wchodź przede
mną na egzamin, bo z pewnością obleję!
– Dobrze – zgodził się pokornie ks. Wojtyła
– ale powiedz mi szczerze, dlaczego nie byłeś
na ani jednym wykładzie?
– Bo wiesz, panuje powszechna opinia, że
jego wykłady są bardzo trudne i wręcz abstrakcyjne, ale gdyby miał taki dar przekazywania
wiedzy jak ty, to słuchałbym go z największą
przyjemnością.
– Dobrze, to daj indeks – powiedział Ksiądz
Profesor.
– Co ty, żarty sobie stroisz? – zapytał ksiądz
student, na co usłyszał:
– Daj indeks, jestem Wojtyła – i Ksiądz Pro-

im drogę, ogarnie miłością. Młodzi, jak i starsi
dziś potrzebują tej siły, która ich poprowadzi.
Jednak Papież pozostawił nam mnóstwo nauki,
wzorców i ukazał nam drogę, która prowadzi
do szczęścia, a wiedzie poprzez krzyż, który
tak ochoczo dźwigał przez całe swoje życie.

Jan Paweł II swoją charyzmą i swoim życiem ukazywał nam kierunek naszego pielgrzymowania. „On zawsze nam wychodził
naprzeciw, pielgrzymował do krajów i miast,
w których żyliśmy. Zapraszał na Światowe Dni
Młodzieży. Chciał się spotkać z każdym. Na
każdego chciał spojrzeć z miłością. Każdemu
chciał opowiedzieć o Chrystusie. Mówił, że
nam ufa, że w nas wierzy, że jesteśmy Jego
nadzieją. I my widzieliśmy, że tak właśnie nas
postrzega, że w Jego głosie nie ma nuty fałszu.
I dlatego naszym młodzieńczym entuzjazmem
żywiołowo odpowiadaliśmy na Jego wezwanie. Jeździliśmy za Nim, staliśmy pod Oknem,

Humor Papieski

2

ds.

„Musicie być mocni mocą miłości, która
Jest potężniejsza niż śmierć!”
Jan Paweł II

fesor wpisał oniemiałemu z przerażenia koledze
4+, z uwagą, by jednak w przyszłym semestrze
zaczął uczęszczać na wykłady, by samemu wyrobić sobie sąd o wykładowcy. Tym pozornie
małym wydarzeniem, o którym dowiedzieliśmy się natychmiast, zyskał taką sympatię, że
bariera iluzorycznego strachu została pokonana
na zawsze...
Papież to nie mistrz olimpijski
Pracownicy Watykanu nie mogli pogodzić
się z tym, że nowy papież nie chce korzystać z
lektyki papieskiej, zwanej sedia gestatoria.
„Bez sedia gestatoria Ojciec Święty nie będzie widziany, może więc jakiś podest?” – nie
dawali za wygraną „watykańczycy”.

„Na podest nie wejdę, nie jestem mistrzem
olimpijskim!” – oznajmił stanowczo Jan Paweł II.
Górale obronią
Nazajutrz po uroczystości inauguracji pontyﬁkatu, 23 października 1978 roku, papież
spotkał się w Auli Pawła VI ze swoimi rodakami licznie przybyłymi do Rzymu. Dostrzegłszy górali w pięknych, tradycyjnych strojach,
podszedł do nich i powiedział: „– No, jacyż to
z was są górale, co ciupagi macie, a swojego
metropolitę toście wypuścili z Krakowa?”. Na
to Staszek Trzebunia odpowiedział: „Przecież
jakby się tu wom jaka krzywda działa, to my
przyjdziemy i was bydziemy bronić!”.

Inicjatywa obywatelska
Zmierzająca do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r., art. 63) w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski
oraz w sprawie zmiany godła państwowego
w zakresie: Orzeł Biały z koroną zamkniętą
ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez
gwiazdek na ramionach jego skrzydeł. Inicjatywie tej przewodniczy Ruch Obrony Rzeczpospolitej „Samorządna Polska”, który skupia
liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i grupy modlitewne
oraz wiele osób indywidualnych utożsamiających się z jego założeniami i celami. Nasz
Ruch jest znany z licznych wystąpień i publikacji broniących interesu naszej Ojczyzny,
tożsamego z niepodległością, praworządnością
i z chrześcijańską tradycją, a także z inicjatywy budowy monumentalnego pomnika Jezusa
Króla oraz z działań na rzecz Intronizacji.
Obecna inicjatywa, zmierzająca do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, została podjęta przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska” wskutek wyczerpania się
wszystkich innych możliwych form prawnego
domagania się od władz Państwa Polskiego pozytywnego załatwienia wnioskowanych spraw.

Wcześniejsze bowiem starania osób prywatnych, organizacji społecznych, religijnych i
politycznych o nadanie Panu Jezusowi tytułu:
Jezus Król Polski oraz dotyczące odzyskania
przez nasz Naród godła, które dawniej symbolizowało Polskę wolną, suwerenną i katolicką
nie przyniosły dotąd żadnego skutku.
Aby zobligować Sejm Rzeczypospolitej do
przeprowadzenia powyższego referendum z
inicjatywy obywatelskiej, nasz wniosek w tej
sprawie musi uzyskać poparcie co najmniej
500 tys. obywateli polskich uprawnionych do
głosowania. Dlatego wszystkich naszych Rodaków, którzy pragną, aby nadrzędną władzą
nad urzędami Państwa Polskiego była duchowa władza Jezusa Króla Polski, potwierdzona
chrześcijańską symboliką godła Polski, wzywamy do powszechnej mobilizacji na rzecz
zbierania podpisów poparcia dla zamierzonego
referendum na kartach według załączonego
wzoru oraz do szerokiej akcji uświadamiającej:
jakie są cele tego referendum, co oznaczałby
sprzeciw wobec tej inicjatywy, jakie będą konsekwencje głosów oddanych za lub przeciw
Jezusowi Królowi.

Takim pozostanie
w naszych sercach…
jego Królowa, by doprowadzić nas do uznania
Jezusa Królem Polski, nie można pozwolić, by
ta inicjatywa poselska poszła w zapomnienie i
należy ją kontynuować, mimo sprzeciwu środowisk jej wrogich, na drodze referendum. Jeśli kiedyś najwyższa władza (Król i Sejm RP)
nadała i zatwierdziła tytuł: Maryja Królowa
Polski, również dzisiaj najwyższa władza (Prezydent i Sejm RP) może nadać tytuł: Jezus Król
Polski. Bogu Królowi należy się bowiem cześć
i chwała, i uwielbienie od Maryi, Królowej
Polski i od naszego Narodu. Tej dziejowej powinności nie może przeczyć wymowa obowiązujących dziś w Polsce symboli narodowych.
II. W sprawie zmiany godła państwowego
Najważniejszym symbolem narodowym jest
godło państwowe. Godło Państwa Polskiego
kształtowało się na przestrzeni wieków bytności naszego Narodu, stającego nieustannie w
obronie Ojczyzny wolnej, suwerennej i katolickiej. Na mocy Ustawy z l sierpnia 1919 roku
o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej
godło polskie uzyskało symbolikę najpełniej
wyrażającą tradycję narodową i dziedzictwo
przodków.

W imieniu Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
Przewodniczący Ruchu
Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”

Wiceprzewodniczący Ruchu
Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk

Wyjaśnienie
I. W sprawie nadania tytułu:
Jezus Król Polski
Tytuł Jezus Król Polski nie powinien dziwić
Polaków kochających swoją Ojczyznę i uważających się za katolików. Należy się on Zbawicielowi, który za cenę przelanej krwi nabył
na wieczne panowanie również nasz Naród.
W 2006 roku zawiązała się inicjatywa posel-

Prezes Stronnictwa
„Polska Racja Stanu”

mgr Józef Kurecki

ska (niezrealizowana), zmierzająca do nadania
Chrystusowi tytułu Jezus Król Polski z okazji
350. rocznicy nadania przez króla Jana Kazimierza Matce Bożej tytułu Królowej Polski
(1656 r.), potwierdzonego przez Sejm RP (1764
r.) oraz z okazji 50. rocznicy Jasnogórskich
Godło Polski z 1919 r.
Ślubów Narodu Polskiego, zwieńczonych weKażdy symbol w tym godle jest niezwykle
zwaniem, aby Polska była rzeczywistym Króważny. Orzeł, ptak królewski – symbol Królestwem Jezusa i Maryi.
Wziąwszy pod uwagę, że Matka Najświęt- lestwa Polskiego; kolor biały – symbol uczcisza po to objawiła się naszemu Narodowi jako wości i dobra; tło czerwone, kolor królewski
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– symbol męstwa; złote szpony i dziób orła
– również symbol królewski; korona zamknięta
ośmioma pałąkami – symbol pełnej suwerenności władzy i wolności Polski; krzyż na szczycie
korony – symbol państwa chrześcijańskiego;
korona zamknięta z krzyżem – symbol doczesnej władzy świeckiej nad narodem katolickim,
ale również duchowej i wiecznej władzy nad
nim Jezusa Chrystusa, Króla królów. Dla Narodu przeszłość jest tak samo cenna jak jego
przyszłość i choć przeminęli królowie ziemscy,
to nigdy nie przeminie Jezus, Król Niebieski.
Dlatego godło z 1919 roku w swej symbolice najpełniej wyraża chlubną historię Polski i
wskazuje na jej ostateczny cel.
Godło zostało zmienione w dniu 13 grudnia
1927 roku rozporządzeniem Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego po objęciu rządów w
Polsce przez socjalistów, pozostających w ści-

Godło Polski z 1927 r.

słym związku z masonerią światową (po przewrocie majowym, w latach 1926-1939, na 17
premierów 13 było masonami). Nie przypadkowo zatem w nowym godle zmieniona została
najważniejsza symbolika:
Orzeł Biały otrzymał koronę otwartą bez
krzyża, a na ramionach jego skrzydeł pojawiły
się pięcioramienne gwiazdki.
Korona otwarta – symbol państwa zależnego, nie suwerennego; usunięcie krzyża z korony – symbol detronizacji Jezusa Króla; pięcioramienna gwiazda jest to pentagram – ważny
symbol magiczno-okulistyczny, a także satanistyczny. Pentagrarn ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii okultystycznej, magii
ceremonialnej i kabały żydowskiej. Bywa interpretowany jako symbol człowieka będącego
w drodze do „samoubóstwienia” bądź jest symbolem gnozy, tj. wiedzy tajemnej. W niektórych przypadkach znak ten jest używany jako
symbol „dobrego” Lucyfera. Pięcioramienna
gwiazda stała się symbolem bolszewików za
sprawą Lwa Trockiego (Bronsztejna), członka
loży masońskiej Wielki Wschód, który zdawał
sobie sprawę z jej ezoterycznego sensu.
W Polsce powojennej okupowanej przez
bolszewików z godła narodowego usunięto koronę, ale pozostawiono gwiazdki na skrzydłach
orła. Obecne godło Polski Sejm RP przyjął
9 lutego 1990 roku. Poza niewielką stylizacją
sylwetki orła w symbolice powrócono do godła
Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 roku. Stąd
Orzeł Biały ma koronę otwartą bez krzyża oraz
pięcioramienne gwiazdki na ramionach skrzydeł. Na mocy Ustawy z dnia 19 lutego 1993
roku właściwą symbolikę zachowały tylko niektóre orły wojskowe.
Należy pamiętać, że najeźdźcy, okupanci,
wrogowie Polski suwerennej i katolickiej, jawni lub skryci, odzierali godło naszego Narodu

Pogoda, pogoda...
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z symboli godności i chwały, znacząc je swoistym piętnem – symboliką masońsko-okultystyczną. Z tych względów żądamy zmiany
godła narodowego przez przywrócenie mu
symboliki zgodnej z naszą narodową i religijną
tradycją.
Głosujmy i módlmy się, aby Jezus Król przywrócił Polsce znaki zwycięstwa.
Opracował w oparciu o materiały źródłowe
ks. Tadeusz Kiersztyn
artykuł opracowane na podstawie ulotki
Ruch Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”
ul. Gołaśka 10/8, 30-619 Kraków
tel. 012 285 60 98
e-mail: referendum@op.pl

ze sobą się starły w rejonie frontów atmosferycznych, wtedy zjawiska meteorologiczne
będą gwałtowne. Jeżeli różnice te są niewielkie, to zjawiska meteorologiczne będą łagodne.
Jesteśmy na takiej szerokości geograﬁcznej na
kuli ziemskiej, gdzie powstawanie rodziny niżów jest naturalne.
JO: Czy powstawanie tej rodziny niżów
jest jak samo prawdopodobne latem?
RT: Cała cyrkulacja powietrza zimą przesuwa
się na południe, a latem na północ (zmiana kierun-

Warunki pogodowe w Polsce są dziwne.
Wiosna w tym roku ma inny przebieg niż
przed laty. Po raz pierwszy spotkałem miasto zasypane śniegiem na śmigus-dyngus. W
związku z tą dziwaczną pogodą postanowiłem porozmawiać z Remigiuszem Trzaską,
kapitanem żeglarstwa, podczas przerwy na
wykładzie z meteorologii, który odbywał się
w Jacht Klubie AZS we Wrocławiu, w trakcie szkolenia na sternika jachtowego.
Jacek Orzechowski: Na początku marca
byłem z dziećmi na nartach. Jazda odbywała się na naśnieżonych polankach (podczas
zimy). Wyglądało to na koniec zimy. Jednak na Wielkanoc spadło mnóstwo świeżego
śniegu, a stoki narciarskie przybrały wygląd
zimowy.
Remigiusz Trzaska: W meteorologii nie ma
stuprocentowych odpowiedzi, w związku z
czym prognozy pogody często się nie sprawdzają. Częste zmiany pogody są typowe dla
równonocy (czas między wschodem i zachodem słońca [dzień] i czas między zachodem i
wschodem słońca [noc] są sobie równe) wio-

Orzeł Marynarki Wojennej RP

Strefy rozkładu ciśnienia i ogólna cyrkulacja
atmosfery
sennej i jesiennej. Nad polską przechodzą wtedy rodziny niżów – widać to między innymi na
mapkach podczas podawania prognoz pogody
w telewizji. Za jednym niżem idzie następny
i następny. Niże przesuwają się z zachodu na
wschód. Gwałtowność tych zmian zależy od
różnicy mas powietrza, które się ze sobą starły.
Jeżeli jest np. duża różnica temperatur między
ciepłymi a chłodnymi masami powietrza, jakie

Zależność nasłonecznienia od szerokości
geograﬁcznej i pory roku

ku osi Ziemi). Kąt padania promieni słonecznych
ulega zmianie, co powoduje zmianę pór roku. W
lecie rodzina niżów przesuwa się bardziej na północ i na naszej szerokości geograﬁcznej ich działanie może być wtedy mniej odczuwalne. Jednak
niże powstają przez cały rok.
JO: Jaki wpływ na niszczenie atmosfery
ma nadmiar dwutlenku węgla dostarczany do atmosfery przez przemysł czy środki
transportu. Warstwa CO2 w górnych częściach atmosfery tworzy „pierzynę” (izolacja termiczna), przez co powstaje ocieplenie
klimatu, topnienie lodowców itp.
RT: Północne lodowce znikają w oczach. W
zeszłym roku można było dopłynąć w obszar
wolny od lodu za 86. równoleżnik (pozostało
tylko cztery stopnie do bieguna północnego).
Można powiedzieć, że z tego miejsca biegun
prawie już widać. Zdania na temat efektu cieplarnianego wśród naukowców są podzielone.

Jedni twierdzą, że jest on wynikiem działalności człowieka, inni uważają, że jest on naturalnym cyklem w historii Ziemi. Którzy mają
rację – tego nie umiem ocenić, ale na pewno
jesteśmy w okresie klimatycznym w kierunku
ocieplenia klimatu.
JO: W historii Ziemi była przecież epoka
lodowcowa. Teorie mówią o upadku wielkiego meteorytu, który wytworzył zasłonę kurzu hamującą dopływ promieni słonecznych
na powierzchnię Ziemi, przez co nastąpił
spadek temperatury. W dzisiejszych czasach
tym meteorytem może być nieprzemyślana
działalność człowieka.
RT: Sprawy powstawania klimatu nie są rzeczą prostą. Być może jesteśmy teraz na końcu kolejnej epoki lodowcowej, stąd następuje
ocieplenie, a niebawem za kilka milionów lat
czeka nas kolejna epoka lodowcowa. Dlaczego? Ocieplenie klimatu powoduje zwiększenie

Czasem lepiej nie polemizować
Odpowiedź na listy skierowane do autora obaw, aby nie odkryć ich prawdziwego oblicza
artykułu z poprzedniego numeru Pawłowic. z okresu PRL-u. Dlatego LUSTRACJA, a i DEKOMUNIZACJA oraz DEZUBEKIZACJA są
Od kiedy istnieje prasa i drukowane w niej tak mocno atakowane do dzisiaj i nie udaje się
artykuły lub inne formy wypowiedzi publicy- ich dokończyć. Jeden z panów redaktorów gastycznej, ich autorzy podpisywali się pod nimi zety ogólnopolskiej, która przez lata uzurpowawłasnymi nazwiskami, pseudonimami lub ini- ła sobie prawo do „rządu dusz” nad Polakami,
cjałami. I tak jest do dzisiaj, co można spraw- bronił tego, co postkomunistyczne i atakował w
dzić w „Rzeczypospolitej”, „Gazecie Wrocław- sposób bezwzględny to, co prawicowe, i konserskiej”, „Wprost” czy „Polityce”, a nawet w watywne, manipulując faktami i zafałszowując
różnych numerach „Pawłowic”. Nie ma to NIC rzeczywistość. Dziś ma stałą klientelę swej gaWSPÓLNEGO z ucieczką przed odpowiedzial- zety, którą prowadzi za rękę (raczej za mózg) i
nością za przedstawione treści. Jest po prostu wskazuje, co jest dobre i co należy akceptować.
ZWYCZAJEM i NORMALNOŚCIĄ stoso- Cóż, nauczanie przez lata bezmyślności i jedwaną we wszystkich gazetach i czasopismach. nego sposobu interpretowania rzeczywistości,
Przypisywanie komuś, kto się podpisuje inicja- słusznego i poprawnego, oduczyło ową klientełami i znany jest z imienia i nazwiska redakcji lę posługiwania się krytycznym mózgiem. Nie
pisma, że CELOWO UKRYWA SIĘ, jest NAD- wiem, jak się ma „rydzykowe oszołomstwo”
UŻYCIEN MORALNYM, bo opartym na DO- do tego, co wypisuje owa prezentowana przeze
MNIEMANIU O NIECNE ZAMIARY. Cóż, mnie gazeta, ale sądzę, że stoją one idealnie na
potoczne porzekadło mówi: KAŻDY SĄDZI dwu różnych biegunach. A z samego znaczeWEDŁUG SIEBIE. Przypisywanie swoich in- nia słowa biegun wynika, że musi być biegun
tencji autorowi artykułu, który się z jakichś tam ujemny i dodatni, północny i południowy, a
względów nie podoba – zwykle jego ideologia więc dwubiegunowość. Czyli niech sobie głoczy przesłanie – jest próbą zrzucenia własnych si swoje dogmaty owa gazeta i rydzykowskie
frustracji na kogoś, kogo chce się zwalczać. Bo oszołomy. Jednobiegunowość poglądów jest
ma inne poglądy, reprezentuje opcję politycz- typowa dla systemu komunistycznego (m.in.
ną odmienną niż ta, która została wyłożona w jednopartyjność), po co więc wracać do tego,
atakowanym artykule. To cecha dogmatyka, a co skompromitowane. Jeśli ktoś jest euroscepwięc osoby, która nie dopuszcza istnienia i ar- tykiem, to jego wola i PRAWO, jak i eurosymtykułowania poglądów innych niż jej własne. patyków. Ci pierwsi chcą referendum i starają
A przy okazji w sposób nieparlamentarny i ob- się o to, aby się odbyło. Argumentów ZA dorażający drugą stronę posługuje się językiem starcza im artykuł „Powinniśmy być sobą”. Czy
nietolerancji. Tak więc ten, kto pisze i apeluje podpisany incjałami KB autor czytał Traktat
o rozpisanie referendum dla akceptacji Traktatu Lizboński, czy zna go z omówienia? Owszem,
Lizbońskiego przez SUWERENA, czyli spo- z wielu omówień, i to w prasie o różnym proﬁlu
łeczeństwo i jego obywateli, jest oszołomem politycznym. Bo niby GDZIE można go DOrydzykowskim. Kto dzisiaj jeszcze używa jado- STAĆ W CAŁOŚCI DO PRZECZYTANIA? I
witego określenia OSZOŁOMY, wymyślonego do tego w tak obszernej (kilkaset stron) formie.
przez nieżyjącego już polityka MAŁACHOW- NIE SĄDŹMY WIĘC, ABYŚMY NIE BYLI
SKIEGO, dla tych, którzy chcieli LUSTRACJI SĄDZENI, NIE POLEMIZUJĄC, ale atakując
w okresie rządów Jana Olszewskiego i z tego samą istotę referendum, a jego obrońcę nazywapowodu zostali obaleni przez postkomunistów i jąc „geniuszem płomiennych przemówień, któpostsolidarnościowców. A więc ludzie strachu i re porywały tłumy, a kończyło się to śmiercią

ilości pary wodnej, która osłoni powierzchnię
Ziemi, a może jakiś wulkan wybuchnie i pyły
staną się barierą dla promieni słonecznych. W
naszej historii były już przypadki, że pyły z
wybuchu wulkanu krążyły w atmosferze przez
kilka lat. Oczywiście pomijanie wpływu człowieka na zmiany klimatyczne, szczególnie w
kontekście coraz większych możliwości technicznych, byłoby poważnym zaniedbaniem.
Nie czuję się na siłach, ażeby jednoznacznie
opowiedzieć się tylko za jednym powodem
ocieplenia klimatu.
JO: Dziękuję za rozmowę i liczę na to, że
pogoda będzie dla nas dobra. Z powodu braku ostrej zimy nie wyginęły liczne bakterie i
wirusy i stąd, jak sądzę, masowe zachorowania na grypę itp. Niedługo czeka nas plaga
komarów jak nigdy dotąd. Miejmy nadzieję,
że miasto wykona lotnicze opryski. Od nich
zależy spokój mieszkańców Pawłowic.
milionów oﬁar”. Skąd ta retoryka, ten patos i
powoływanie się na „historyczne racje”. Agitacja za referendum, gwarantuję, nie skończy się
śmiercią milionów oﬁar! Ta hiperbola świadczy
tylko o zapalczywości jej twórcy, a charakterystyczna jest dla cytowanej przeze mnie gazety
i jej redaktora. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, czyli mistrz uczy i mami całkiem nieźle.
Polecam artykuł Jemsa Petera Bande’a o Traktacie Lizbońskim, zamieszczony w „Naszym
Dzienniku” 8-9 grudnia 2007 r. Jego fragmenty
przedstawiamy poniżej.
Krzysztof Bauer
Traktat lizboński jest w rzeczywistości
nową konstytucją UE?
Odrzucona konstytucja UE została zmieniona. Konferencja międzyrządowa, której zadaniem było opracowanie tekstów, rozpoczęła
prace w poniedziałek, 23 lipca 2007 r., i ukończyła je w nocy 19 października 2007 r. w stolicy Portugalii, Lizbonie. Traktat zostanie podpisany również w Lizbonie w dniu 13 grudnia
2007 roku. Z tego względu będzie on nazywany
traktatem lizbońskim.
Liczy on obecnie łącznie 294 strony, starannie przygotowane przez sekretariat Rady Ministrów w formie poprawek i uzupełnień tekstów,
które nie są równocześnie widoczne, a zatem
nie można ich zrozumieć, chyba że posiada się
wiedzę o tym, gdzie dane teksty powinny się
znajdować.
Negocjacje odbywały się w tajemnicy. Ani
parlamenty krajowe, ani Parlament Europejski
nie miały wglądu do tekstów, które były przedmiotem negocjacji na miejscu.
Zmieniona wersja przewiduje ogółem 105
nowych uprawnień UE. Jest ich również 105 w
odrzuconej konstytucji, w tym 32 uprawnienia
prawodawcze i 73 inne uprawnienia.
Zmieniony tekst przewiduje 68 nowych obszarów, w których decyzje podejmowane są
większością głosów, w porównaniu z 68 w odrzuconej konstytucji.
„ND”, 8-9.12.2007 r.
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Nowe przepisy
Olej słonecznikowy odtruwa organizm
Bierzemy do ust łyżeczkę oleju i trzymamy
około 20 minut, nie łykając. Po tym czasie wypluwamy olej, który z przejrzystego zrobi się kremowobiały. Powtarzanie tej czynności 2 bądź 3
razy dziennie pozwala na pozbycie się toksyn z
organizmu.
Imbir łagodzi bóle głowy
Przy uciążliwych i przedłużających się bólach
głowy czy migrenach, gdy nie pomagają zwykłe
tabletki, spróbuj imbiru. Połowę łyżeczki imbiru
należy wymieszać z niewielką ilością wody, a
następnie podgrzać. Powinna powstać dość gęsta
pasta, którą delikatnie nakładamy na skronie oraz
czoło.
Ziemniak na uporczywe bóle głowy
Surowy ziemniak należy obrać ze skórki, pokroić w drobne talarki, ułożyć na lnianej ściereczce i przyłożyć do czoła. Po około 10 minutach
przechodzi nawet najbardziej uporczywy ból.
Delikatny lek z anyżu na sen
Łagodny napój na bezsenność, który nadaje się
również dla dzieci. Należy zagotować ﬁliżankę
mleka z płaską łyżeczką rozgniecionych nasion
anyżu. Następnie odcedzić i dodać do tego łyżeczkę miodu. Napój powinien być letni. Pijemy
go zaraz po posiłku.
Okłady z koniczyny na trudno
gojące się rany
2½ łyżeczki koniczyny łąkowej zalewamy w naczyniu 3 szklankami gorącej wody i przykrywamy
na 20 minut. Odwar przecedzamy i nasączamy nim
okład z gazy, którą przykładamy na oczyszczoną,
trudno gojącą się ranę. Zabieg ten kilkakrotnie
powtarzamy. W ten sposób zranione miejsce nie
będzie ropiało i będzie szybciej się goiło.
Cebula wzmocni paznokcie
Obrać dużą cebulę, przekroić na pół, a następnie delikatnie nacierać nią płytki paznokcia. Po
zakończeniu masażu umyć dłonie i wklepać w nie
nawilżający krem (najlepiej z wit. E). Zabieg powtarzać przez 2 tygodnie codziennie wieczorem.
Rzeżucha wzmocni włosy
Jeżeli masz zniszczone włosy, wypróbuj płynu
z rzeżuchy. Garść rzeżuchy zmiksuj ze szklanką
przygotowanej wody, dodaj rozkruszonych drożdży. Odstaw na 30 minut. Tak przygotowany płyn
wetrzyj we włosy na 1,5 godziny.
Czarna rzodkiew wzmacnia włosy
Świeżą czarną rzodkiew zetrzeć i odcisnąć sok.
Smarować nim skórę głowy, delikatnie masując,
co najmniej na godzinę przed myciem. Kuracja ta
zapobiega łysieniu i wzmacnia włosy.
Czosnek przeciw miażdżycy
Warto wiedzieć, że spożywanie zaledwie
4 g świeżego czosnku dziennie może spowodować
obniżenie się poziomu lipidów we krwi i lepszą
ochronę żył i serca przed miażdżycą. Czosnek hamuje bowiem zlepianie się płytek krwi, przedłuża
czas jej krzepnięcia i zapobiega starczym zmianom miażdżycowym. Aby przygotować nalewkę,
obieramy 26 ząbków czosnku, zalewamy je 1
litrem przegotowanej wody. Bierzemy 3 cytryny
dokładnie umyte, kroimy w kostkę i wrzucamy do
butelki z czosnkiem, wstrząsamy i odstawiamy na
3 dni. Uzyskaną nalewkę pijemy 2 razy dziennie
po 1 kieliszku.
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Liść laurowy obniża poziom cukru we krwi
Bierzemy 10 liści laurowych i zalewamy je 3
szkl. wrzątku. Przykryć do naciągnięcia na 3 godziny. Pić 3 razy dziennie po ½ szkl. Kuracja trwa
2 tygodnie.
Okłady z kapusty na żylaki i reumatyzm
Kilka czystych liści kapusty dokładnie rozgniatamy. Potłuczonymi liśćmi obkładamy chore
miejsca na nogach, po czym lekko owijamy ﬂanelką i zostawiamy na noc. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aby przyniósł pożądany efekt.
Kuracja dla chorych na reumatyzm
Co drugi dzień wieczorem bierzemy gorącą
kąpiel z solą jodowaną oraz wywarem z owsa i
igliwia sosny. Potem od razu kładziemy się do
łóżka. Dodatkowo zażywamy też 3 razy dziennie
witaminę A+D. Kurację stosujemy aż do ustania
bóli reumatycznych.
Jałowiec na artretyzm
10 łyżek jagód jałowca zemleć i zalać 0,5 l
70% alkoholu. Przelać płyn do ciemnej butelki i
odstawić w chłodne miejsce. Codziennie wstrząsnąć naczyniem. Po upływie 2 tygodni przecedzić
płyn. Tak powstały spirytus jałowcowy wspomaga krążenie krwi. Nacieramy nim bolące stawy
2 razy dziennie.
Sok jabłkowy kontra osteoporoza
Przy osteoporozie zalecane jest picie dużych
ilości klarownego soku jabłkowego, który zawiera bor. Pierwiastek ten zmniejsza wydalanie
wapnia i magnezu z organizmu oraz zwiększa
produkcję estragenów.
Truskawki na problemy z nerkami
Liście truskawek (niespryskane środkami chemicznymi) należy zasuszyć, a potem rozdrobnić
i zalać gorącą wodą. Przygotowana w ten sposób
herbatka może pomóc w leczeniu chorób nerek,
zapalenia cewki moczowej i pęcherza. Zawiera ona wiele niezbędnych dla organizmu soli
mineralnych (głównie kwas krzemowy). Ziołowe herbatki z liści truskawki koją również bóle
reumatyczne, są bardzo pomocne jako środek
zapobiegający bólom reumatycznym, są również
stosowane jako środek zapobiegający miażdżycy,
obniżają też ciśnienie krwi.
Pory przeciw kamieniom nerkowym
4 pory umyć i przekroić na cztery części
wzdłuż. Zalać białym winem i gotować pod przykryciem 10 minut. Ostudzone pić 2 kieliszki rano,
najlepiej na czczo. Nie wolno podawać dzieciom.
Kurację stosować przez 14 dni, aż w moczu pojawi się piasek.
Herbatka z czarnej porzeczki
na zapalenie pęcherza
Przy zapaleniu pęcherza moczowego zaleca się
herbatkę z czarnej porzeczki. Bierzemy łyżkę suszonych owoców i zalewamy wrzącą wodą. Następnie przykrywamy i odstawiamy do zaparzenia
na 20 minut. Tak przygotowaną herbatkę pijemy
kilka razy dziennie aż do ustąpienia przykrych
dolegliwości.
Imbirowy napój dla przeziębionych
Przy przeziębieniu zalecane jest picie napoju
z imbirem. Aby go przyrządzić, wsypujemy do
szklanki gorącej wody ¾ łyżeczki cynamonu oraz
imbiru w proszku lub świeżego. Całość dokładnie
mieszamy. Następnie dodajemy do płynu pół łyżeczki goździków. Napój wypijamy przed snem i
najlepiej od razu kładziemy się do łóżka. Aby kuracja odniosła skutek, stosujemy ją kilkakrotnie.

Na przeziębienie napar z kwiatów lipy
Wysuszony kwiat lipy zalewamy wrzątkiem i
po 5 minutach odcedzamy wywar. Można dodać 3
łyżeczki miodu i ciepły napar pijemy. Efekt gwarantowany.
Okłady z ziemniaków na gorączkę
Okłady z ziemniaków są skutecznym środkiem
na zmniejszenie gorączki. W tym celu należy
ugotować 2 duże ziemniaki. Gdy ostygną, należy
je pokroić w grube plastry (nie obierać) i przyłożyć do czoła, które owijamy bandażem lub chustą. Okład trzymamy 30 minut.
Czosnek na nieżyt nosa
Drobno posiekany ząbek czosnku zawinąć w
gazę i uformować tampon, który intensywnie wąchamy. Katar powinien szybko i na długo ustąpić.
Sok ze świeżej kapusty
na wrzody żołądka i dwunastnicy
Cierpiący na wrzody żołądka i dwunastnicy
powinni regularnie pić sok ze świeżej kapusty.
Najbardziej nadaje się do tego celu kapusta głowiasta. Z dużej drobnej główki wyciskamy ¼ l
soku. Tę dawkę należy podzielić na 4 równe porcje. Sok przechowywać w lodówce. Najlepiej pić
go przed posiłkami. Po upływie 3 tygodni przerwać kurację na tydzień. Sok z kapusty działa
również wzmacniająco na serce.
Herbata z kopru łagodzi wzdęcia
Aby uniknąć wzdęć oraz pozbyć się uczucia
sytości po posiłkach, warto popijać herbatkę z
kopru wymieszanego z anyżkiem. Do wykonania
takiego naparu używamy rozdrobnionych nasion
tych roślin. Zalewamy je ¼ litra wrzącej wody i
pod przykryciem odstawiamy na 10 minut.
Nalewka czosnkowa
(do stosowania wewnętrznego)
50 g pokrojonego czosnku, 250 g wódki (40%)
– zalać i macerować 10 dni, często wstrząsając
naczyniem. Stosować jako antyseptyk do rozszerzania naczyń krwionośnych na obniżenie ciśnienia krwi tętniczej, na bóle reumatyczne.
Na ból gardła pomaga następująca mikstura
1 dużą cebulę i 4 duże ząbki czosnku kroję
drobniutko i mieszam z kopiastą łyżką miodu, po
kilku godzinach, gdy powstanie sok, popijam go
co 2 godziny po łyżeczce.
Zewnętrznie: mieszam czosnek z olejem kamforowym w stosunku 1:2, wcieram w miejsca
reumatyczne i wzdłuż kręgosłupa na osłabienie
ogólne.
Na bóle mięśni, bóle reumatyczne: przykładać
3 warstwy liści kapusty i popijać sok z kapusty.
Przy depresji popijać dziennie 2 szklanki soku z
kapusty.
Wino pietruszkowe wzmacnia serce
Wino pietruszkowe wzmacnia mięsień sercowy
i łagodzi bóle serca. 10 świeżych łodyg pietruszki
wraz z liśćmi gotować przez 10 minut w litrze słabego wina gronowego z dodatkiem 2 łyżek octu
winnego. Następnie dodać 300 gramów miodu i
ponownie podgrzać przez 4 minuty. Gorące wino
przecedzić i pić po 1 do 3 łyżek dziennie.
Pomidory pobudzają pracę serca
Pomidory zawierają potas, który pobudza pracę
serca i bierze udział w jego dotlenianiu. Objawem
niedoboru potasu jest stan ciągłego zmęczenia.
Szklanka soku pomidorowego pokrywa połowę
dziennego zapotrzebowania naszego organizmu
na ten pierwiastek.

Wino z jemioły na nadciśnienie
Liście jemioły 80 dag zalać 2 l białego, słodkiego wina. Butelkę zakorkować i odstawić na 14
dni w chłodne, zaciemnione miejsce. Po 14 dniach
napój odcedzić. Jeden kieliszek tego specyﬁku
należy wypić przed obiadem i kolacją. Winko z
jemioły zalecane jest dla chorych na miażdżycę
i nadciśnienie.
Ziołowy lek na nadciśnienie
Można sporządzić z 50 g kwiatostanu głogu,
30 g lebiodki, oregano, 20 g melisy. Wszystkie
składniki zalać 1 l wytrawnego czerwonego wina
i odstawić na 7 dni w ciemne miejsce. Potem odcedzić. Pić 2 razy dziennie po 50 gramów.
Kwas jabłkowy kontra cholesterol
Obierki z 1 kg jabłek włożyć do słoja i zalać
1 l wody przegotowanej. Odstawić na 21 dni, a
następnie przecedzić. Napój trzymać w lodowce.
Kwas obniża poziom cholesterolu. Pijemy go na
czczo po 1 łyżce dziennie aż do zużycia płynu. Po
miesiącu kurację kwasem powtórzyć.
Zapomniany eliksir miłości
Owoce głogu, anyżek, cynamon, wanilia,
1 butelka wina. Zioła wymieszać. Jedną garść
tych ziół wsypać do garnka, zalać butelką wina
i gotować ok. 10 minut. Po ostygnięciu i przestudzeniu dodać miodu do smaku i pić. Winko to,
eliksir, powinni pić ludzie zmęczeni i starsi.
Dobre rady:
1. Pozostały w pomieszczeniu zapach papierosow zniknie, jeżeli nalejemy na spodeczek
olejku eukaliptusowego i pozostawimy do
wyparowania.
2. Natki pietruszki nie należy przechowywać
w pobliżu pomidorow i jabłek, gdyż w ich
towarzystwie znacznie szybciej żółknie i
więdnie.
3. Brzydki zapach po zjedzeniu czosnku lub
cebuli można osłabić, zjadając zieloną pietruszkę, jabłka lub ziarnka kawy.
4. Ziarenka kawy są także skuteczne jako neutralizator zapachow w lodówce.
Jak elegancko nakryć stół:
Sztućce kładziemy po obu stronach talerza w
takiej kolejności, w jakiej będą używane. Z prawej strony nakrycia kładziemy nóż do zakąsek
oraz nóż do dania głównego, zwrócone ostrzami
do nakrycia. Z lewej strony w odpowiedniej kolejności układamy 2 widelce brzuszkiem do dołu.
Pierwszy z brzegu do zakąsek, następnie do dania
głównego. Jeśli na obiad przygotowujemy rybę,
to zamiast zwykłego noża i widelca podajemy
sztućce do ryb. Pamiętamy, że 2 widelce to symbol elegancji minionej epoki, gdy sztućce do ryb
produkowano na eksport. Sztućce do ryb to widelec szeroki i szeroki nóż z kształcie łopatki. Zupy
podawane w bulionowkach jemy łyżeczką do
bulionu. Okrągła i mniejsza od normalnej. Kładziemy ją z prawej strony nakrycia między nożami. Jeżeli do zupy podajemy pieczywo i masło,
obowiązkowy jest też nóż do smarowania masłem
o wygiętym, zaokrąglonym ostrzu. Kładziemy go
na talerzyku do pieczywa, obok serwetki. Na stole powinny znaleźć się nie więcej niż dwa sztućce
z prawej i dwa z lewej strony. Nad talerzami kładziemy sztućce do deserów, widelczyk z trzema
ząbkami do ciasta kremowego oraz łyżeczkę.

Gołąbki po litewsku
Główka kapusty białej
20 dag kaszy gryczanej
½ białka
10 dag cebuli
5 dag grzybów suszonych
15 dag boczku wędzonego, sól i pieprz
do smaku
Kapustę przygotować jak na gołąbki. Kaszę
ugotować z grzybami. Boczek pokrajać w kostkę,
usmażyć z cebulą i wymieszać z ugotowaną na
sypko kaszą z grzybami. Farszem tym nadziewać
liście kapusty i gotować.
Zupa grzybowa po angielsku
40 dag wołowiny bez kości
1,5 l wody
2 dag grzybów suszonych,
35 dag włoszczyzny (bez kapusty),
25 dag ogórków kwaszonych, natka pietruszki,
sól, pieprz, ziele angielskie i liść laurowy.
Mięso pokrajać w paseczki, wrzucić do garnka
wraz z grzybami i wodą. Pod koniec gotowania
wrzucić warzywa pokrojone w paseczki, gotować
do miękkości. Ogórki obrać, pokrajać w paseczki, zalać częścią wywaru, ugotować, połączyć z
zupą, zagotować i dodać przyprawy.
Zupa grochowa po chińsku
20 dag grochu
1,5 l wywaru z jarzyn, 10 dka marchwi
10 dag pieczarek
10 dag słoniny
15 dag wieprzowiny (bez kości)
15 dag mięsa z kury (bez kości)
sól, pieprz i curry do smaku
Groch ugotować, marchew zetrzeć na tarce o
dużych otworach. Pieczarki pokrajać w paseczki
razem ze słoniną, wieprzowiną i mięsem z kurczaka. Wszystko podsmażyć i dać do grochu razem z marchewką i przyprawami. Po ugotowaniu
doprawić do smaku przyprawami.
Krupnik polski
1,5 l wywaru z kości i warzyw
30 dag grzybów suszonych
10 dag kaszy jęczmiennej
40 dag ziemniaków
8 dag cebuli
Tłuszcz, natka pietruszki, sól, pieprz i przyprawa do zup. Ugotować grzyby. Kaszę zalać
wywarem i ugotować na małym ogniu pod przykryciem. Ziemniaki pokrajać w kostkę i dodać do
kaszy pod koniec gotowania. Cebulę pokrajać w
kostkę, usmażyć, połączyć z zupą, pokrajanymi w
paseczki grzybami, wywarem z grzybów zagotować i doprawić do smaku.
Pierogi po wrocławsku
Nadzienie:
15 dag pieczarek, tłuszcz
10 dag bułki czerstwej
10 dag mięsa (pieczonego lub gotowanego)
4 dag ketchupu, natka pietruszki, sól i pieprz
Oczyszczone pieczarki usmażyć. Namoczoną i
odciśniętą bułkę, mięso i pieczarki zemleć w maszynce, do tego dodać posiekaną natkę pietruszki, keczup, pieprz, sól i wymieszać. Nadziewać
pierogi i gotować. Podawać polane masłem lub
słoniną.
Nadzienie II:
10 dag grzybów suszonych
10 dag cebuli, tłuszczu
5 dag ketczupu

10 dag żółtego sera
1 jajko ugotowane na twardo, sól pieprz
Ugotowane grzyby i jajko zemleć w maszynce,
do tego dodać utarty ser i usmażoną cebulę i keczup, wymieszać z przyprawami.
Zupa z dyni
0,5 dyni
1 cebula
2 łyżki oliwy
2 łyżki śmietany, sól, pieprz
4 szklanki rosołku lub wody, grzanki
Obraną cebulę drobno posiekać i udusić na
rozgrzanej oliwie. Dodać pokrajaną dynię, mieszając, dusić 15 minut. Gdy dynia się rozgotuje
– odstawić i zmiksować. Wymieszać ze śmietaną,
przyprawić solą i pieprzem. Podawać ze smażonymi grzankami.
Soczewica po góralsku
0,5 soczewicy
15 dag szynki
1 ząbek czosnku
1 cebula
1 łyżka mąki
1 łyżka musztardy
1 łyżka masła
Soczewicę ugotować w nieosolonej wodzie.
Usmażyć cebulę z pokrojoną szynką. Podrumienioną cebulę oprószyć mąką i rozprowadzić
szklanką wywaru z soczewicy. Doprawić roztartym czosnkiem musztardą. Ugotowaną soczewicę
wyłożyć na salaterkę, polać sosem i natychmiast
podawać.
Mięso z pigwą
60 dag wołowiny (stek)
10 dag masła
60 dag pigwy
Szklanka wody
10 dag cukru, sól, pieprz
Mięso pokrajać na kawałki i obrumienić na
maśle. Umytą pigwę pokrajać w plasterki (usunąć gniazda nasienne). Usmażone mięso włożyć
do rondla, przekładając pigwą, posypać cukrem,
dodać masło, osolić opruszyć pieprzem, podlać
wodą. Dusić w przykrytym rondlu ok. 3 godzin
na wolnym ogniu. Podawać na gorąco.
Żurek ułański
25 dag żeberek
2 dag grzybów suszonych
2 dag maki, tłuszcz
10 dag cebuli
1,5 l wywaru z warzyw
żur z żytniej mąki, sól, pieprz i majeranek.
Żeberka pokroić na kawałki, oprószyć solą i
mąką, obrumienić na tłuszczu, dodać pokrojoną
cebulę, dusić do miękkości, skrapiając wywarem.
Miękkie żeberka wyjąć, oddzielić od kości, pokroić w kostkę, połączyć z wywarem z mięsa i
grzybów, zalać żurem, zagotować. Podawać z
ziemniakami polanymi skwarkami ze słoniny.
Ryba smażona w marynacie
Śledzie, sardynki lub inne ryby posolić,
otoczyć w mące, usmażyć i zalać marynatą.
Marynata:
Olej, wino, rozmaryn, liść laurowy, czosnek,
sól, pieprz (wszystko wg uznania).
Wszystkie składniki marynaty zagotować i
gorącą zalać rybę, po 2 dniach dobre do jedzenia
(trzymać w lodówce).
(KS)
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Z Ramiszowa na Kilimandżaro…
Druga część artykułu rozpoczętego w po- bez kawałka trawy, czerwony piasek. Przed
przednim nnmerze gazety „Pawłowice”.
nami już cały czas widać Wielką, Piękną Górę
Afryki – Kilimandżaro.
Na Dach Afryki prowadzi kilka dróg, ta najNoc wcześniej spadł śnieg i przez jakiś czas
częściej uczęszczana, poza nazwą oﬁcjalną, widzieliśmy majestatyczne Kili przykryte biaprzez miejscowych określana jest jako droga łą czapą. Późnym popołudniem docieramy do
Coca-Cola. Czyli dla wszystkich, tak jak po- schroniska, odległości między poszczególnypularny napój. Ale przed wejściem na szlak mi osobami są już dość znaczne, widać – kto,
„straszy” tablica z informacjami dotyczący- w jaki sposób znosi problemy z wysokością…
mi ewentualnych problemów zdrowotnych. W schronisku jest bardzo zimno, śpimy w poFaktem jest, że co roku na Kilimandżaro giną
ludzie. Naszą wędrówkę rozpoczynamy od
wysokości 1900 m. n.p.m. W pierwszy dzień
po kilku godzinach marszu dochodzimy do
2700 m. Droga nie była trudna, prowadziła
przez dżunglę, pełną kolorowych ptaków i
śmiesznych małp. Kolejny dzień kończymy
w schronisku na wysokości 3700 m. Zmienił

się krajobraz, wychodzimy z dżungli, i od tej
chwili będziemy maszerować wśród karłowatej, wysokogórskiej roślinności. Ten dzień
jest trudniejszy, ale zgodnie z zasadą naszych
przewodników: pole, pole – wolno, wolno dochodzimy wszyscy do schroniska. Na wysokości 3700 m spędzamy dwie noce. Nazajutrz
wchodzimy na 4500 m i wracamy na nocleg niżej. Taka aklimatyzacja jest potrzebna
przed wejściem na szczyt. Część wypadków

na Kilimandżaro ma swoją przyczynę w braku aklimatyzacji. Nietrudna technicznie góra
„prowokuje” do wbiegnięcia na nią. Zlekceważenie wysokości kończy się niekiedy groźnie. „Spacer” na 4500 m większość grupy
znosi dość dobrze, chociaż niektórych zaczyna boleć głowa, inni skarżą się na ból brzucha. Po kolejnej nocy ruszamy do ostatniego
schroniska, położonego na wysokości 4700 m.
Stamtąd w nocy wchodzi się na szczyt – 5895
m. Droga nie jest łatwa – wszyscy czujemy
wysokość – idziemy wolno, bardzo wolno,
krok za krokiem… jakiekolwiek przyspieszenie powoduje zadyszkę, brak oddechu. Zmienia się przyroda, kończy się woda. Zaczyna
się pustynny krajobraz – wielkie przestrzenie
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larach, spodniach, skarpetach. Przed północą
pobudka, zabieramy plecaki i wchodzimy w
afrykańską noc, oświetloną tylko gwiazdami i
światłem naszych czołówek. Idziemy bardzo
wolno, każdy krok jest wysiłkiem. Prowadzi nas przewodnik Cyprian, którego szybko
ochrzciliśmy „Norwid”. Na pierwszym postoju tylko on będzie miał siłę rozmawiać,
reszta w półśnie ze zmęczenia odpoczywa na
skałach. Strome podejście ma nas doprowadzić do przełęczy 300 metrów pod szczytem,
potem idzie się granią aż do najwyższego
punktu. W schronisku została Kasia, nie była
w stanie ruszyć na nocną wspinaczkę, nam też
idzie się bardzo ciężko. Powyżej 5500 m Ania
zatrzymuje się, bez słowa obraca się i zaczyna
wracać. Z każdą schodzącą osobą wraca jeden z przewodników. My idziemy dalej, jest
coraz trudniej, głowa boli coraz mocniej. Po
4 godzinach marszu jedna z naszych koleżanek – Monika nagle siada, zaczyna mówić coś
do siebie. Ma halucynacje. Słabnie. Monika
musi wracać, a ja dołączam do niej, bo nie ma
we mnie sił na dalszą wspinaczkę i walkę z
„wysokościowymi” dolegliwościami. Przed
nami w górze widać przełęcz, jest tak niedaleko, ale poza naszymi ﬁzycznymi możliwościami. Wracamy kilka godzin. Schodząc, widzimy wschód słońca… takich widoków nie
zapomina się mimo wyczerpania. Po przyjściu do schroniska przewodnicy pozwalają
nam zasnąć na trochę, a potem jak najszybciej
trzeba zejść niżej. Po jakimś czasie dołącza
do nas Ewa, kolejna osoba, która zawróciła
spod przełęczy. Statystyka pokazuje, że co
trzecia osoba zdobywa Dach Afryki, tak jest
i u nas. Po jakimś czasie przewodnik zmusza
nas do opuszczenia śpiworów. Ledwo się poruszamy. I znowu wolno, wolno zaczynamy
drogę powrotną. Każda z nas przeżywa to po
swojemu. Wielka Góra zostaje za naszymi
plecami.
W drodze powrotnej – im niżej, tym słabsze
są dolegliwości „wysokościowe”. W którymś
momencie decyduję się coś zjeść, ale poza
wymiętym naleśnikiem, upakowanym w

plecaku przez Kasię dwa dni wcześniej, nie
mamy nic więcej. Smak tego naleśnika będę
długo pamiętać.
Nocujemy na 3700 m. Po południu dochodzą nasi znajomi, którzy zdobyli górę. Są wykończeni, ale bardzo szczęśliwi.
Na drugi dzień schodzimy do hotelu w Aruszy. Wieczorem mamy spotkać się na uroczystej kolacji, a na razie zmęczeni znikamy w naszych pokojach. Po raz pierwszy od przyjazdu
do Afryki udaje nam się zasnąć. Od półtora
tygodnia nie miałyśmy ani jednej przespanej
nocy, dlatego codziennie rano witałyśmy się
słowami: Jak ci się nie spało! A w Aruszy po
raz pierwszy zasnęłyśmy spokojnie. Wielka
góra była już za nami. Domycie się po prawie
tygodniowej wędrówce, w czasie której warunki sanitarne były, delikatnie mówiąc, niezbyt dobre, zabrało nam nieco czasu. Wieczorem na kolacji rozpoznawaliśmy się na nowo,
eleganckie osoby niezbyt przypominały naszą
grupę sprzed kilku godzin.

W Aruszy postanowiłyśmy z Anią odwiedzić polską misję franciszkańską. Tym bardziej że tylko oni mogli nam pomóc w odnalezieniu innego ważnego miejsca – cmentarza
polskich uchodźców. Nasza grupa pojechała
na zakupy, a my na poszukiwanie polskiej
misji. Nie znałyśmy dokładnie adresu, ale w
końcu po długich poszukiwaniach traﬁłyśmy
do Poli Singisi. Po misji oprowadzał nas nasz
rówieśnik, ojciec Grzegorz Bykowski. W koszulce „ciągle gadam”, uśmiechnięty, pytał o
Polskę i opowiadał o potrzebach tej misji, w
której m.in. kształci się kleryków. Na pewno
warto wspomóc tę działalność, księża w Afryce obok posługi religijnej pomagają także w
innych sprawach, budowie szkół, są nauczycielami, lekarzami.
O. Grzegorz pokazał nam, jak dojechać do
polskiego cmentarza. W środku nocy traﬁłyśmy na obrzeża jakieś wioski. Tam, daleko
od Polski, spoczywają obywatele polscy. Do
Afryki traﬁli po ewakuacji armii Andersa z
ZSRR, wtedy część cywili skierowano do
kolonii brytyjskich w Afryce. I tu zostali już
na zawsze.
Bożena

Komunikacja w miastach Europy
Co roku obserwujemy znaczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach
Wrocławia. Efektem tego jest coraz bardziej zatłoczone i zanieczyszczone miasto.
Godzinne przejazdy przez miasto minimum
dwa razy na dobę doprowadzają mieszkańców na skraj wyczerpania nerwowego.
Poruszające się tranzytem samochody ciężarowe nie tylko wzmagają ruch uliczny, ale
niszczą drogi, a właściwie to, co z nich jeszcze
pozostało. Czy ciągłe remonty dróg w takiej
sytuacji mają jakikolwiek sens? Czy naprawdę
jedynym słusznym rozwiązaniem jest likwidować skutki zamiast przyczyn?
Nie jesteśmy jedynym miastem w Europie,
w którym ruch uliczny i zanieczyszczenie miasta spalinami jest lub było problemem. Może
warto podglądnąć tych, którym się udało skorzystać z już sprawdzonych rozwiązań. Coraz
częściej słyszymy o opłatach za wjazd do wielu
europejskich miast. Każdy powie, dlaczego to
ja znowu mam ponosić koszty mieszkania w
zakorkowanym mieście. Może i racja, ale 90%
aut osobowych porusza się po mieście bez pasażerów, a jedynie z kierowcą. Może snobizm,
może wygoda, może przydałaby się za to jakaś
opłata. W zeszłym roku takie opłaty wprowadziły między innymi Londyn i Sztokholm. Za
wjazd do Londynu trzeba zapłacić 5 funtów.
Nad wszystkim czuwa automatyczny system
kamer i biada temu, kto będzie chciał uchylić
się od opłaty. W Sztokholmie wprowadzono
opłaty (ok. 1-2 euro) pomiędzy godzinami 6.30
a 18.30. W weekendy i święta za wjazd do miasta nie zapłacimy nic. Nie można zapomnieć o
Oslo, w którym system opłat za wjazd do miasta działa już od 15 lat.

ulice

Wrocławskie

Remont ul. Bora-Komorowskiego nie ma
końca (stan na 1 kwietnia 2008 r.). Mieszkańcy zaczynają już kierować zapytania
do ZDiK odnośnie do wspomnianej ulicy.
Zamieszczamy odpowiedzi na pytania
mieszkańca Pawłowic.
Benedykta Tomalik: Kto z ramienia władz
miasta odpowiada za nadzór nad tą inwestycją (imiennie)?
Ewa Mazur: Inwestorem prac w imieniu
gminy Wrocław jest Zarząd Dróg i Utrzymania
Miasta (dawniej ZDiK), inspektorem nadzoru
z ramienia ZDiUM – pani Dorota Molenda.
Szczegółową informację, przygotowaną przez
panią Molendę, a dotyczącą powodów przesunięcia terminu ukończenia prac na ul. Bora-Komorowskiego, przekazuję w załączeniu.
BT: Kto jest winny tak dużego opóźnienia
terminu zakończenia robót?
EM: Z opracowanego dokumentu wynika,
że opóźnienia w realizacji poszczególnych
etapów inwestycji były spowodowane koniecznością wielokrotnego przerabiania pro-

Efektem wprowadzenia takich działań było
zmniejszenie ruchu ulicznego o ok. 20% oraz
zmniejszenie zanieczyszczeń o ok. 9-14%. Ale
to niejedyna zaleta systemu opłat za wjazd do
miasta, to przecież dodatkowe pieniądze dla
budżetu miasta, które można przeznaczyć na
rozbudowę transportu miejskiego. Nowoczesnego i ekologicznego transportu miejskiego.
Inwestycja np. w nowoczesne autobusy gazowe czy hybrydowe szybko zwróci się zmniejszeniem emisji spalin i zanieczyszczeń. Jeżeli
mowa o pojazdach ekologicznych, to nie możemy zapominać o wrocławskich tramwajach.
Chociaż rozbudowa sieci tramwajowej jest dosyć kosztowna i nie zawsze możliwa, to może
warto pomyśleć o wykorzystaniu już istniejącej sieci torów kolejowych. Może warto przy-

wrócić dawne stacje kolejowe (Świebodzki,
Nadodrze, Mikołajów, Kuźniki, Klecina itp.)
i wprowadzić pojazdy szynowe, które wspomogą transport miejski, ułatwią mieszkańcom
szybkie poruszanie się po mieście, zmniejszą
korki w mieście i co za tym idzie – ograniczą
emisję zanieczyszczeń.
Jeśli już sprostamy takiemu wyzwaniu, to
wykorzystanie kanałów żeglugowych do transportu miejskiego będzie już tylko czystą formalnością.
Ale na razie kolejne władze miasta w swoich
kampaniach wyborczych tylko obiecują budowę obwodnicy, budowę mostu i odkorkowanie
Biskupina itp. W rzeczywistości mimo szerokiego wachlarza inwestycji i postępujących
remontów podstawowy problem ciągle sparaliżowanego komunikacyjnie Wrocławia pozostaje nierozwiązany.
(TM)

Gazowy autobus V7700, produkowany we Wrocławiu
jektu. Ponieważ uważamy, że część zmian
w projekcie była wynikiem niewłaściwego
przygotowania jego pierwotnej wersji przez
biuro projektowe, obciążyliśmy rzeczone
biuro karą ﬁnansową.
BT: Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do winnych?
EM: Po zakończeniu prac i oddaniu do ruchu
ostatniego odcinka ul. Bora-Komorowskiego
będziemy również dokładnie sprawdzać terminy realizacji konkretnych prac pod kątem
odchyleń w harmonogramie robót, w celu nałożenia na wykonawcę kary ﬁnansowej, przewidzianej umową.
BT: Kto był zleceniodawcą tej inwestycji i
dlaczego pozwolono na tak ślamazarne tempo prac?
EM: Założenia dotyczące możliwości ukończenia inwestycji na przełomie stycznia i lutego okazały się zbyt optymistyczne, gdyż
oprócz kolizji z siecią gazową napotkaliśmy na
kolejną przeszkodę (kanał deszczowy), która
ponownie wymusiła zmianę projektu. Zmiany
w projekcie i uzgodnienia z DZG przeciągnęły
się aż do końca stycznia. Wobec powyższego
ukończenie prac we wcześniej zakładanym terminie okazało się być niemożliwe.

Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące
wymaganych warunków atmosferycznych, to
fakt występowania w miarę pogodnych dni ale
w dalszym ciągu mroźnych nocy niestety ich
nie spełnia. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru, stała średnia temperatura dobowa powinna przekraczać plus 10 stopni Celsjusza, żeby
można było mówić o wykonywaniu prac drogowych zgodnie z obowiązującymi reżimami
technologicznymi. Za brak aktualnej informacji na stronie WWW mogę Pana tylko serdecznie przeprosić, oczywiście wszystkie komunikaty winny być systematycznie aktualizowane,
jeśli na danej budowie zachodzą tak istotne
zmiany. Inwestycja na ul. Bora-Komorowskiego nigdy nie była przez naszych pracowników
traktowana inaczej aniżeli pozostałe, realizowane w tym samym czasie budowy. Dlatego
bardzo nie chciałabym, aby odniósł Pan podobne wrażenie tylko na podstawie braku rzeczonego komunikatu. Zdajemy sobie sprawę z
dyskomfortu, na jaki narażeni są mieszkańcy
Zakrzowa, ale ograniczenia w ruchu i konieczność korzystania z objazdów to niestety nieodłączne elementy każdej prowadzonej budowy.
Koszty społeczne są w tym przypadku również
nieuniknione, chociaż staramy się je w miarę
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możliwości minimalizować poprzez: dzielenie
budowy na kilka etapów, elastyczne podchodzenie do propozycji mieszkańców dotyczących doprojektowania konkretnych urządzeń,
zmianę kolejności etapowania prac ze względu
na znaczenie komunikacyjne i porę roku (obecnie budowany odcinek stanowi etap 3, ale z
uwagi na priorytety komunikacyjne wcześniej
zostały zrealizowane etapy 4 i 5).
Wracając do terminu ukończenia budowy, to
niestety zaplanowane na okres przedświąteczny
układanie nawierzchni bitumicznej musieliśmy
przełożyć z uwagi na załamanie pogody. Jeśli
tylko się ustabilizuje, natychmiast do tych prac
przystąpimy. Jest to ostatni etap budowy, po nim
wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome,
zwołuje komisję dokonującą odbioru i przywraca ruch na wyremontowanym odcinku.
BT: dziękuję za odpowiedź i liczymy na
szybkie zakończenia prac.

Mobbing
Międzynarodowa Organizacja Pracy
deﬁniuje pojęcie mobbingu następująco:
mobbing to obraźliwe zachowanie poprzez
mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające
usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia.
Innymi słowy mobbing to proces przemocy i
nękania psychicznego pracownika trwający nie
krócej niż sześć miesięcy, stosowany systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu, godzący
w godność i osobowość człowieka, naruszający integralność psychiczną i ﬁzyczną.
Ze zjawiskiem mobbingu możemy mieć do
czynienia wszędzie tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą w grupie przez dłuższy czas – w
szkole, na wyższej uczelni, w miejscu pracy,
w stowarzyszeniach i wspólnotach, a także
– w rodzinie. Osoba nękana nie ma możliwości
obrony, jest narażona na ataki często zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawcy.
Działania mobbingowe wywołują lęk związany z utratą zatrudnienia oraz wpływają na
pogorszenie atmosfery i wydajności pracy w
przedsiębiorstwie. Narzędzia wykorzystywane
w praktykach mobbingowych to zwodzenie,
szykany, podstęp i intryga, kłamstwa, plotki,
oszczerstwa, zachowania sadystyczne. Celem
sprawcy jest zepsucie opinii oﬁary i zaszkodzenie jej w sposób, który pozwoli wyeliminować
ją z pozycji, jaką zajmuje.
Z orzecznictwa sądów:
Wobec rosnącej liczby pozwów, w których
pracownicy, a zwłaszcza pracownice, wywodzą swoje roszczenie z instytucji mobbingu,
celowe jest zapoznanie czytelników gazety
ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażone w związku z rozpatrywaniem jednej z
takich spraw (Wyrok SN- 2006-12-05, II PK
112/06)
Teza: Ustawowe przesłanki mobbingu określone w art. 94[3] § 2 KP muszą być spełnione
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łącznie i powinny być wykazane przez pracownika (art. 6 KC). Na pracowniku spoczywa też
ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był
rozstrój zdrowia.
Brzmienie zaś art. 94³ kodeksu pracy jest następujące:
Art. 943.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną
ocenę przydatności zawodowej, powodujące
lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od
pracodawcy odszkodowania w wysokości nie
niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie
z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2,
uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Uzasadnienie wyroku:
Wyrokiem z dnia 25 listopada 2005 r. Sąd
Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację powoda Janusza J.
od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 sierpnia 2005 r., wydanego w sprawie przeciwko
Urzędowi Miasta w D. o zadośćuczynienie za
mobbing i odszkodowanie za uszczerbek na
zdrowiu, wskazując, że powód nie wykazał
żadnej z przesłanek określonych w art. 94[3]
KP, a zachowania pracodawcy nie można
kwaliﬁkować jako mobbingu. Sąd Okręgowy
podzielił ustalenia Sądu pierwszej instancji
poczynione na podstawie zebranego materiału
dowodowego, w tym opinii biegłych neurologa
oraz kardiologa, według których brak podstaw,
by wiązać stwierdzone u powoda łagodne nadciśnienie tętnicze z jego sytuacją w miejscu
pracy i ewentualnym mobbingiem. Dochodząc
zasądzenia zadośćuczynienia, powód wskazywał, że mobbing miał polegać na szykanach,
zastraszaniu, „nękaniu pijanym zmiennikiem”,
poniżaniu oraz ośmieszaniu. W ocenie Sądu
Okręgowego przeprowadzone przez Sąd pierwszej instancji postępowanie dowodowe nie wykazało, żeby pracodawca dopuścił się nękania
powoda, nadto nie została spełniona przesłanka
rozstroju zdrowia, warunkująca przyznanie zadośćuczynienia.
Sąd Okręgowy zwrócił przy tym uwagę,
wskazując, że nie miało to wpływu na trafność
orzeczenia, iż dopuszczenie dowodu z opinii
biegłych dla ustalenia stanu zdrowia powoda i
ewentualnie jego związku z nagannym zachowaniem pracodawcy winno nastąpić dopiero
po ustaleniu, że takie naganne zachowanie
miało miejsce, nie zmienia to jednak ustalenia,

że brak skutku w postaci rozstroju zdrowia nie
daje podstaw do skutecznego dochodzenia zadośćuczynienia.
Powyższy wyrok zaskarżył skargą kasacyjną pełnomocnik powoda i zarzucając naruszenie prawa materialnego art. 94[3] § 1-4 KP, poprzez niewłaściwe zastosowanie, „polegające
na przyjęciu, iż działania pracodawcy dotyczące powoda nie wyczerpały znamion mobbingu
oraz że brak jest przesłanek do zasądzenia zadośćuczynienia i odszkodowania”, art. 6 KC w
związku z art. 300 KP i art. 94[3] § 4 KP, „poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na
przyjęciu, że na powodzie ciąży ciężar dowodu
w zakresie wykazania wysokości szkody, w
celu dochodzenia odszkodowania”, oraz „naruszenie przepisów postępowania mających
istotny wpływ na wynik sprawy – art. 217 § 1
i § 2 KPC w związku z art. 382 KPC, poprzez
nieprzeprowadzenie dowodu z zeznań świadków”, art. 328 § 2 KPC w związku z art. 233 §
1 KPC w ten sposób, „że w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego brak jest jakiegokolwiek
uzasadnienia, oddalenia apelacji w zakresie żądanego odszkodowania oraz kosztów procesu,
co uniemożliwia dokonanie oceny zasadności
rozumowania Sądu drugiej instancji w zakresie
roszczenia o odszkodowanie”, art. 102 KPC,
„poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na nie zwolnieniu powoda z kosztów zastępstwa prawnego za pierwszą instancję”, art. 233
§ 1 KPC, „poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, polegającej na tym, że
z opinii biegłego z zakresu kardiologii wynika,
że stan zdrowia pozwanego nie był spowodowany czynnikami związanymi ze stosowanym
mobbingiem, podczas gdy z opinii biegłego
wynika, że jest inaczej, tzn. choroba powoda
mogła wynikać ze stosowanego mobbingu”,
wniósł o jego uchylenie, jak i uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w Działdowie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi
pierwszej instancji wraz z orzeczeniem o kosztach procesu.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna podlega oddaleniu jako
nieuzasadniona /.../ Sąd Okręgowy, podzielając ustalenia dokonane przez Sąd pierwszej instancji, nie naruszył przepisów postępowania,
a w każdym razie nie można mówić o takim
naruszeniu tych przepisów, które mogło mieć
istotny wpływ na wynik sprawy. Wbrew też
wywodom skargi kasacyjnej, w toku postępowania nie doszło do przekroczenia granic
swobodnej oceny dowodów mogą mieć wpływ
– istotny – na wynik sprawy /.../ W ocenianej
sprawie zarzuty skargi kasacyjnej, w tej części,
nie mogą być uznane za zasadne. W świetle
poczynionych i wiążących ustaleń faktycznych
powód, dochodząc zadośćuczynienia pieniężnego w związku z rozstrojem zdrowia powstałym na skutek mobbingu, nie wykazał żadnej
z przesłanek określonych w art. 94[3] § 3 KP,
przedstawiając jedynie subiektywne przekonanie o słuszności swoich racji, które nie znalazło
potwierdzenia w postępowaniu dowodowym.
Wobec takich ustaleń faktycznych Sąd prawidłowo zastosował prawo materialne, dokonu-

jąc trafnej wykładni art. 94[3] KP. Zgodnie z
art. 94[3] § 1 KP pracodawca jest obowiązany
przeciwdziałać mobbingowi, który oznacza
działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
polegające na uporczywym i długotrwałym
jego nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u
niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespołu współpracowników
(art. 94[3] § 2 KP). Stosowanie przez pracodawcę mobbingu może polegać na podejmowaniu działań nawet w granicach jego ustawowych uprawnień (poprzez wydawanie poleceń)
oraz może dotyczyć wszystkich pracowników.
Ustawowe przesłanki mobbingu muszą być
spełnione łącznie, a więc działania pracodawcy
muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu
pracownika (tak w wyroku Sądu Najwyższego

Rury dla domu
POLYTEAM HURT to hurtownia materiałów wodno-kanalizacyjnych. Firma wyodrębniona została ze spółki POLYTEAM po to, by
ofertę ﬁrmy skierować nie tylko do dużych ﬁrm
wykonawczych, ale również do klientów indywidualnych i mniejszych ﬁrm wykonawczych.
Produkty, które wchodzą w skład oferty, to
przede wszystkim rury i kształtki kanalizacyjne. Znajdziemy tu zarówno materiały do stosowania w instalacjach wewnątrz budynków
(wykonane z polipropylenu w kolorze szarym),
jak i te, które zakopujemy w ziemi.

z dnia 8 grudnia 2005 r., I PK 103/05, OSNP
2006, nr 21-22, poz. 321). Powyższe okoliczności – według ogólnych reguł dowodowych
(art. 6 KC) – winny być wykazane przez pracownika, który z tego faktu wywodzi skutki
prawne. Na pracowniku też spoczywa ciężar
udowodnienia, że wynikiem nękania (mobbingu) był rozstrój zdrowia. Sąd drugiej instancji
przyjął za podstawę zaskarżonego wyroku ustalenie, że działania pozwanego pracodawcy nie
polegały na nękaniu lub zastraszaniu powoda,
a Sąd Najwyższy w stanie faktycznym sprawy
ocenę tę podziela, wskazując na marginesie,
że ocena ustaleń faktycznych w sprawach o
mobbing powinna być zobiektywizowana, podobnie jak przy ocenie naruszenia dóbr osobistych (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
26 października 2001 r., V CKN 195/01).
Lidia Kamińska
Oprócz rur i kształtek kanalizacyjnych w
hurtowni dostaniemy ciśnieniowe rury z polietylenu (niebieskie, giętkie) – na przyłącza
wodociągowe, mogą służyć też do zbudowania
instalacji do podlewania ogrodu. Do tych rur
na miejscu dobierzemy stosowne kształtki połączeniowe zaciskowe.
Polyteam sp. z o.o.
ul. Przedwiośnie 5a
51-211 Wrocław
tel. (71) 330 43 66, fax (71) 330 43 36
http://www.polyteam.pl
e-mail: polyteam@polyteam.pl

Tu zaopatrzymy się również w rury drenażowe z PVC (żółte, w zwojach), rury osłonowe
do kabli, a także elementy betonowe (studnie
kanalizacyjne, kręgi betonowe, pierścienie odciążające, szamba szczelne, oczyszczalnie biologiczne).
Te ostatnie – o zwiększonej wytrzymałości,
wykonane z pomarańczowego polipropylenu
lub PVC, po zasypaniu piaskiem i odpowiednim jego ubiciu, z powodzeniem przenoszą
obciążenia wywołane przejeżdżającym samochodem osobowym. Śmiało możemy je instalować na naszej posesji pod drogą dojazdową
albo pod parkingiem.

Oferta nasza obejmuje wyroby uznanych
producentów krajowych oraz zagranicznych,
takich jak: Proﬁl, Kaczmarek, Plastimex,
Bewa, Unidelta, Fränkische, Bauku.
POLYTEAM
HURT
ma
również
w swojej ofercie dotychczasowe produkty
POLYTEAM, jak: rury PEHD, PP i PVC (kanalizacyjne, drenażowe), studzienki kanalizacyjne, skrzynki rozsączające.

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
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Owady i człowiek
Są we Wrocławiu miejsca, które zwykle mijamy w pędzie, nie zauważając ich, ba, często
nie wiedząc o ich istnieniu! Ile razy jadąc lub
idąc ulicą Sienkiewicza, wzdłuż parkanu Ogrodu Botanicznego, myśleliśmy o tym, że tuż
przy jego bramie głównej znajduje się wejście
do jednego z ciekawszych miejsc w naszym
mieście – Muzeum Przyrodniczego?

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego jest największym i najstarszym tego
rodzaju muzeum w Polsce. Założył je w 1814
roku prof. Johann Ludwig Christan Gravenhorst – pierwszy profesor zoologii powstałego
w 1811 r. Uniwersytetu Wrocławskiego. Profe-

sor Gravenhorst, światowej sławy specjalista
w dziedzinie błonkówek, publikował zarówno
prace ściśle naukowe, ale również podręczniki,
książki popularnonaukowe oraz przewodniki
po muzeach. Między innymi z własnej, niezwykłej kolekcji okazów entomologicznych,
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ornitologicznych oraz zbiorów ryb, gadów i
muszli, sprzedanych Uniwersytetowi, utworzył
muzeum pełne eksponatów gromadzonych na
potrzeby nauki, dydaktyki i wystaw dostępnych dla ogółu. Początkowo zbierano je przy
placu Uniwersyteckim, a do obecnego budynku, specjalnie dla muzeum zbudowanego,
przeniesiono je w 1904 roku. W czasie II wojny światowej budynek został zbombardowany
i większość zgromadzonych okazów uległa
zniszczeniu – zachowało się tylko niespełna

50% zbiorów naukowych. Po wojnie przejęty
przez władze polskiego uniwersytetu budynek
wyremontowano i częściowo przebudowano.
Unowocześnianiem budynku i organizacją
pierwszych wystaw zajmowano się pod nadzorem prof. Władysława Rydzewskiego, którego
imię nosi muzeum. W 1974 roku powstał instytut pozostający w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu, do którego zostały
włączone zbiory botaniczne i zoologiczne.
W niniejszym artykule, pierwszym z cyklu
poświęconych Muzeum Przyrodniczemu Uniwersytetu Wrocławskiego, zapraszamy naszych Czytelników na jedną z czterech stałych
wystaw, zatytułowaną „Owady i człowiek”.
Wystawa ta prezentuje nam szeroki wachlarz

owadów i ich związek z człowiekiem. Poznajemy zarówno szkodniki, jak i owady pożyteczne
z punktu widzenia ludzi.
Do dobrze znanych nam szkodników należą te, które niszczą nasze meble. Ale, wbrew
powszechnemu przekonaniu to wcale nie są
korniki! Korniki żerują pod korą, na żywym

drewnie i to one żłobią misterne wzory w tkance drzewa odpowiedzialnej za przyrost pnia na
grubość. Nie do uwierzenia, ile gatunków korników może funkcjonować na jednym drzewie.
Warto to zobaczyć, a przy okazji przyjrzeć się
trzpiennikowi – niepozornemu owadowi, który potraﬁ przegryźć czteromilimetrową blachę
ołowianą.
Do najbardziej uprzykrzonych owadów należą szkodniki upraw rolnych i ogrodowych
oraz szkółek. Dobrze nam znana stonka ziemniaczana i pozostałe stonkowate, które niszczą
plantacje wikliny, mięty i innych, rzadziej hodowanych roślin. Dalej motyle bielinki – same
nie są groźne, ale ich gąsienice to prawdziwe
utrapienie upraw kapusty, brukselki czy kalaﬁora; turkucie podjadki; chrabąszcze, których
larwy uszkadzają system korzeniowy młodych
roślin, a dorosłe osobniki niszczą liście. Ze
względu na wzrastającą świadomość ekologiczną człowieka, dzięki której w przyrodzie
jest coraz czyściej, szkodniki te mają ostatnio
większą szansę na przetrwanie, odkąd nie są
systematycznie trute środkami chemicznymi,
powodującymi u larw żyjących w ziemi nawet
przez cztery lata niemożność przepoczwarzania się i rozwoju.
Kto wygryza dziurki w ziarnach fasoli? Kto
wyjada gromadzone w kuchni mąki i kasze,
orzechy czy suszone grzyby? To strąkowiec fasolowy i mklik mączny – przyjrzyjmy się im z
bliska, na wystawie znajdują się tuż obok wołka
zbożowego i żywiaka. Żywiak chlebowy, rozwijający się niegdyś głównie w słynnych wojskowych sucharach, potraﬁ obrócić w proch nie
tylko przyprawy kuchenne, ale i stare, klejone

naturalnymi klejami książki. Idźmy dalej – mijamy mrówki faraona i poznajemy wrogów tej
wystawy – słonince i mrzyki. Pierwsze, które i
w naszych domach chętnie pożywią się rzadko
używanym obuwiem, skórą kożuchów i futer
(sierścią ochoczo zajmą się mole), powygryzają dziury w skórzanej tapicerce, są zagrożeniem dla zbiorów muzeum, gdyż niszczą skóry wypchanych zwierząt. Mrzyki to amatorzy
martwych owadów – po ich uczcie z okazów
zostają jedynie skrzydełka i nóżki.
Spójrzmy na pluskwę – obniżając swą aktywność życiową, potraﬁ nawet przez kilka miesięcy czekać na żywiciela i bezbłędnie lokalizuje
go nawet z bardzo dużej odległości. Za to bezpiecznie możemy przyjrzeć się jej koleżance,
wszy odzieżowej, która, zanim Weigl wymyślił
szczepionkę przeciwko tyfusowi, była roznosicielką tej choroby. Teraz, odkąd zwiększyła się
zasadniczo dbałość o higienę, wesz odzieżowa

nie ma szans. Warto przyjrzeć się umieszczonej na wystawie tabeli chorób ludzkich przenoszonych przez owady. Okazuje się, że zwykła
mucha domowa może nas obdarzyć czerwonką
bakteryjną, cholerą, gruźlicą. Trzeba też mieć
nadzieję, że klimat się nam zbytnio nie ociepli,
inaczej nasz rodzimy komar widliszek pokaże,
na co go stać – on to bowiem w sprzyjających
warunkach jest roznosicielem zimnicy i żółtej
febry. Co prawda dzięki rozwojowi medycyny
wiele chorób można już wyleczyć, jednak muszą być one wcześnie wykryte – na przykład
śpiączka afrykańska, powodowana przez ukąszenia much tse-tse, jest uleczalna w 100%,
jednakże po czasie, kiedy organizm jest osłabiony i wymaga silniejszych leków, z większymi skutkami ubocznymi, ma się tylko ok. 65%
szans na wyleczenie.
Na wystawie zapoznamy się z historią DDT
– pierwszego środka owadobójczego, przyjrzymy się z liczebności gatunków różnych zwierząt – przodują owady, jest ich 2/3 – obejrzymy
odciski owadów w skałach oraz zatopionego w
bursztynie komara, a także przekonamy się, że
żywot motyla to wcale nie jest „jedna chwila”.
Okazuje się, że niektóre gatunki potraﬁą lecieć,
zatrzymując się tylko na odpoczynek, przez ponad cztery miesiące, pokonując przy tym trasę
ponad 3000 km.

Owady to nie tylko wrogowie człowieka – są
wśród nich i takie, które chronimy, bo służą
nam pośrednio – zapylając kwiaty jak motyle
czy trzmiele, oczyszczając środowisko z próchna, nawozu i padliny – jak jelonki i koprofagi.
Szczególnie żuki się w tym specjalizują, przy
czym ich działalność jest trojaka – sprzątają
nawóz, po czym kopią w ziemi pionowy korytarz i odchodzące od niego komory, w których
składają jajeczka. Rozwijające się z nich larwy
mają pod dostatkiem pożywienia, a gleba jest
nawieziona i przewietrzona. Jako ciekawostkę
można dodać, że są wśród chrząszczy doskonali rodzice opiekujący się potomstwem – co

też owady dostarczające barwników. Należą do
nich na przykład koszenila, z której otrzymujemy karmin naturalny, nadający się nie tylko do
barwienia preparatów czy tkanin, lecz nawet do
spożycia. Z kolei dzięki czerwcowi uzyskujemy szelak – naturalną żywicę używaną między
innymi do politurowania mebli, modelowania
kapeluszy, a w zegarmistrzostwie jako klej.
W ostatniej gablocie wystawy poznajemy
owady, które człowiek wykorzystuje do walki
z innymi owadami. Np. w szklarniach, posługujemy się takimi, które są pasożytami różnego
rodzaju szkodników. Jedna z maleńkich błonkówek w naturze jest wrogiem wołka zbożowego – zamiast truć wołka gazami, wypuszcza się
na niego naturalnego wroga jego larw. Używanie przeciwko sobie naturalnych wrogów jest
o wiele bardziej rozsądne niż natychmiastowe
zastosowanie chemii, gdyż chemia to kij, który
ma dwa końce – jednym niszczy szkodniki, a
drugim, jednocześnie, owady pożyteczne.
Wystawa „Owady i człowiek” to możliwość
przekonania się o obﬁtości kształtów i kolorów
wśród owadów, to również okazja do poszerzenia swojej wiedzy. W jaki sposób owady bronią
się przed drapieżnikami? Dlaczego kozioróg
dębosz nazywany jest dylematem ochroniarza? Jaka jest zależność między liczbą starych
panien w Anglii a liczbą nasion lucerny? Tego
wszystkiego dowiemy się, odwiedzając Mupieczne. Wobec tego rodzice zjadają mięso i zeum Przyrodnicze przy ul. Sienkiewicza 21,
po usunięciu negatywnych skutków trucizny w wt.-pt. 9.00-15.00, sob.-niedz. 10.00-16.00.
swoim organizmie zwracają je i już bezpieczZa pomoc w uzyskaniu informacji i zgronie karmią potomstwo.
madzenia materiałów do artykułu dziękuję dr
Do owadów wykorzystywanych przez czło- Julii Bartkowskiej, dawnemu pracownikowi
wieka bezpośrednio należą między innymi Instytutu Zoologii, obecnie przewodnikowi po
znane nam doskonale pszczoły wytwarzające muzeum.
miód i jedwabniki produkujące nici. Przędzę
Agnieszka Gil
jedwabną uzyskiwaną z kokonów larw jedwabników używano na przykład do szycia spadoRedakcja poszukuje
chronów. To niezwykle wytrzymałe włókno
akwizytora
ogłoszeń
– linka jedwabna o przekroju 1 cm potraﬁ
Zainteresowanych
prosimy
o kontakt
utrzymać ciężar ok. 4,5 tony – czyli wagę średe-mailem:
jacek@artserwis.pl
niego słonia. Człowiek chętnie wykorzystuje

zwykle kojarzy się nam raczej ze ssakami czy
ptakami, ale nie owadami. Otóż są odmiany
chrząszczy, żywiące się mięsem martwych
zwierząt. Osobniki dorosłe potraﬁą neutralizować jady trupie, które dla larw są niebez-
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Kultura

SCAT, CZYLI OD
MILIONERA
9,10 maja – 19:00

PUCYBUTA

DO

Ponownie zapraszamy mieszkańców Pawłowic
i okolic do korzystania z wielu ośrodków kulTEATR MUZYCZNY CAPITOL
tury Wrocławia.
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena

REPERTUAR – MAJ 2008

RZECZE BUDDA CHINASKI
6, 7 maja – 20:00
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
MDŁOŚĆ, MNIEZŁOŚĆ, MIŁOŚĆ
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
13, 14 maja – 20:00
OJCOM I MATKOM WBREW. PIOSENKI
FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Zbigniew Pilch – dyrygent, Janusz Musiał KURTA WEILLA
– kontrabas wiedeński, Bogdan Makal – bas, 27, 28 maja – 20:00
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
OPERA WROCŁAWSKA
7 maja – 9:00, 11:00
ul. Świdnicka 35
KONCERT SYMFONICZNY
Zbigniew Pilch – dyrygent, Janusz Musiał
– kontrabas wiedeński, Bogdan Makal – bas, CZERWONY KAPTUREK
J. Pauer
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
9 maja – 19:00
16 maja – 11:00
AKADEMIA W FILHARMONII
RĘKOPIS
Jubileusz Akademii Muzycznej im. K. R. Augustyn
Lipińskiego we Wrocławiu
21 maja – 19:00
10 maja – 18:00
HAGITH
FILHARMONIA FAMILIJNA
K. Szymanowski
Zbigniew Pilch – dyrygent, Janusz Musiał 28 maja – 19:00
– kontrabas wiedeński, Bogdan Makal – bas, WOLNY STRZELEC
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
C.M. von Weber
11 maja – 11:00
4 maja – 17:00
KONCERT SYMFONICZNY
CARMEN
Paul McCreesh, Chór Filharmonii im. W. Lu- G. Bizet
tosławskiego, Orkiestra Filharmonii im. W. 2 maja – 19:00
Lutosławskiego
CYRULIK SEWILSKI
16 maja – 19:00
G. Rossini
KONCERT SYMFONICZNY
27 maja – 11:00
Jacek Kaspszyk – dyrygent, Alexander Korin KRÓL ROGER
– fortepian, Orkiestra Filharmonii im. W. Lu- K. Szymanowski
tosławskiego
6 maja – 19:00
23 maja – 19:00
13 maja – 19:30
RECITAL FORTEPIANOWY
RAJ UTRACONY
Murray Perahia
K. Penderecki
24 maja – 18:00
9, 10, 23, 30 maja – 19:00
KONCERT PAMIĘCI KRZYSZTOFA JEZIORO ŁABĘDZIE
GÓRSKIEGO
P. Czajkowski
Valentin Uryupin – dyrygent, klarnet, Wro- 15, 16, 17 maja – 19:00
cławska Orkiestra Młodzieżowa
WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU
25 maja – 18:00
G. Verdi
KONCERT SYMFONICZNY POD PA- 18 maja – 17:00
TRONATEM KONSULA HONOROWEGO 19 maja – 11:00
BUŁGARII JANA CHOROSTKOWSKIE- NABUCCO
GO Z OKAZJI ŚWIĘTA BUŁGARSKIE- G. Verdi
GO PIŚMIENNICTWA I OŚWIATY
24 maja – 19:00
30 maja – 19:00
25 maja – 17:00
DZIEŃ DZIECKA W FILHARMONII
CYGANERIA
Gogol+Max – muzyczni klauni
G. Puccini
31 maja – 11:00, 13:00
29 maja – 19:00
RIGOLETTO
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
G. Verdi
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena
31 maja – 19:00
PRZYGODY MRÓWKI BOBO JOGO
6, 7, 13, 14 maja – 10:30
SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
16, 17 maja – 19:00
18 maja – 17:00
17 maja – 16:00
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TEATR POLSKI WROCŁAW SCENA
IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO
ul. G. Zapolskiej 3
HAMLET
16-18, 22, 23, 29 maja – 19:00
30 maja – 18:00

TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA KAMERALNA
ul. Świdnica 28
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
9, 10 maja – 19:00
MAYDAY
3 maja – 18:00
4, 6, 7, 24, 25 maja – 19:00
SMYCZ
16-18 maja – 19:00
ŚMIERĆ PODATNIKA
31 maja – 19:00
OKNO NA PARLAMENT
20, 21 maja – 19:00
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK
NA ŚWIECIE
27, 28 maja – 19:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c
SPRAWA DANTONA
4, 5, 24, 25 maja – 19:00
NIEWIARYGODNE PRZYGODY M. KOZIOŁIKIEWICZA. WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
14-16 maja – 10:00
MAŁPY. WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
17, 18 maja – 19:00
LINCZ: PANOI AOI. WACHLARZ.
SZAFA.
20, 21 maja – 19:00

Katolickie pisma dla dzieci i młodzieży
Narzekamy często, że trudno kupić dla naszych dzieci w kioskach Ruchu czy Kolportera jakieś ciekawe i pożyteczne, mądre pismo.
Bo rzeczywiście to, co zalega półki kiosków i
salonów wydawniczych, nadaje się bardziej na
makulaturę niż do czytania. I to zarówno pisma
dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zapominamy, że
istnieją przecież pisma katolickie, i to wydawane w sporej ilości od 1989 roku. Redaktorzy
tych czasopism poprzez słowo, obraz, czasem i
dźwięk (dołączona płyta CD) starają się kształtować pozytywne postawy społeczne młodych
czytelników, pomagając im zaspokajać potrzebę poznawania świata, jak również wyrażania
swoich uczuć: zachwytu, i ciekawości i entuzjazmu. U młodszych dokonuje się to poprzez
zabawę, u starszych w postaci dyskusji, wymiany poglądów, twórczości artystycznej.
Przykładem kształtowania postaw najmłodszych mogą być propozycje zawarte w czasopismach „JAŚ: TYGODNIK DLA NAJMŁODSZYCH” i „PROMYCZEK JUTRZENKI:
KATOLICKI MIESIĘCZNIK DLA NAJMŁODSZYCH”. „JAŚ” to pismo przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera
krótkie opowiadania dotyczące przyrody, rodziny, świąt kościelnych. Oprócz tego mały czytelnik znajdzie tu zagadki, rebusy i konkursy.
W piśmie tym znajdują się też strony do wspólnego RODZINNEGO CZYTANIA, np. mama
słowa, dziecko obrazki. Rodzice i opiekunowie
znajdują w „Jasiu” wiele propozycji zabaw ze
swoimi dziećmi, w domu i w plenerze. Każdy
numer zawiera również płytę CD z piosenkami
i opowiadaniami. Pismo „PROMYCZEK JUTRZENKI” adresowane jest do przedszkolaków, podobnie jak „Jaś”. Ma dodatkową stronę
do wycięcia i złożenia, np. świąteczne dekoracje. Stanowi ono wspaniałą pomoc dla rodziców, dziadków, wychowawców i katechetów,
którzy chcą przybliżyć najmłodszym otaczający świat przez Pismo Święte.
Dla dzieci w wieku 7-13 lat wydawnictwa
katolickie przygotowały najbogatszą ofertę
czasopism. Większość z nich to miesięczniki.
Są to: „MAŁY RYCERZYK NIEPOKALANEJ”, „MAŁY PRZEWODNIK KATOLICKI”,
„MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY”, „PROMYK
JUTRZENKI”, „DOMINIK: TYGODNIK
DLA DZIECI”, „PROMYCZEK DOBRA”
oraz „ANIOŁ STRÓŻ”. Każde z tych pism ma
swój niepowtarzalny charakter, lecz można też
wyróżnić inne cechy wspólne. Pierwszą z nich
jest chęć przybliżenia dzieciom nauki płynącej z Pisma Świętego. Wszystkie czasopisma,
w charakterystyczny dla siebie sposób, wyjaśniają pojęcia i postawy biblijne. Na przykład
w „ANIELE STRÓŻU” brat Tadeusz Ruciński
proponuje „Przyłożyć ucho do Ewangelii”,
„PROMYCZEK DOBRA” i „PROMYK JUTRZENKI” wyjaśnia „Niedzielne Ewangelie”,
a „DOMINIK” proponuje zastanowić się nad
„Myślą Ewangeliczną”. We wszystkich tych
pismach można przeczytać ciekawe opowiadania, które kierują uwagę czytelnika na po-

trzeby drugiego człowieka, uczą wrażliwości i
motywują do podjęcia pracy nad sobą, aby w
konsekwencji stawać się coraz lepszym. Inny
blok zagadnień to artykuły o otaczającej nas
przyrodzie, tej bliższej – rodzimej i tej dalszej
– egzotycznej. Są one napisane w taki sposób,
że nie tylko przybliżają życie roślin i zwierząt,
ale także uczą szacunku dla nich. Inny cykl
opowiadań w wielu tych pismach przekazuje chrześcijański model życia rodzinnego czy
szkolnego. Przez pryzmat konkretnych zdarzeń
czytelnik uczy się, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy członkami społeczności rodzinnej lub klasowej. Niektóre z pism zawierają artykuły dotyczące ważnych wydarzeń z historii
Polski opowiedzianych w formie gawędy, w innych pojawiają się wywiady z ciekawymi ludźmi (sportowcami, prezenterami telewizyjnymi,
piosenkarzami), którzy swe życie zawierzyli
Panu Bogu. Ponieważ dzieci lubią rozwiązywać krzyżówki, rebusy, łamigłówki, quizy i zagadki, nie mogło więc ich zabraknąć. Wszystkie te formy są tak pomyślane, że dzieci bawiąc
się, uczą się równocześnie. Do wielu tych pism
dołączone są plakaty ze zdjęciami zwierząt czy
wizerunkami sportowców. Ponieważ od wielu
lat znane jest uzdrawiające działanie śmiechu, dlatego wiele tych czasopism zamieszcza
żarty, żarciki, anegdoty (na przykład w „MAŁYM GOŚCIU NIEDZIELNYM” stworzono
specjalną rubrykę „Centrum Zdrowia Małego
Smutasa”). Spośród wymienionych tytułów na
szczególną uwagę zasługują „ANIOŁ STRÓŻ”
i „PROMYK JUTRZENKI”. Ciekawym pomysłem redaktorów tych pism jest stworzenie
postaci przewodnich: Anioła Stróża i Promyka
(postaci z promykiem we włosach) występujących w różnych rolach, a będących przyjacielskimi przewodnikami po świecie, ukazującymi
wzorce zachowań prowadzące do Boga. Do
„ANIOŁA STRÓŻA” dołączany jest kwartalnik dla rodziców i wychowawców „SYGNAŁY TROSKI”. Zawiera on artykuły dotyczące
wychowania dzieci, w których specjaliści pokazują, jak należy sobie radzić z zagrożeniami
współczesnego życia, jak budować relacje pełne miłości.
Z czasopism skierowanych do młodzieży
należy wymienić: „NASZA DROGA: DWUTYGODNIK MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ”,
„MIŁUJCIE SIĘ: DWUMIESIĘCZNIK SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI”, „CZEKAM. PISMO MŁODZIEŻOWEGO RUCHU
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ”. Na łamach
tych pism młodzi ludzie mogą odnaleźć artykuły poruszające następujące tematy: wolność
człowieka, dojrzała miłość, odpowiedzialny seks, chrześcijańska muzyka, ﬁlm, moda,
podróże, nowości komputerowe. Tematyka
tych pism jest zróżnicowana, bo w założeniu
wydawców krąg odbiorców ma być bardzo
szeroki. Zagadnienia te są przedstawione z
perspektywy młodego człowieka, czasami
urozmaicone dowcipnymi rysunkami i ciekawymi fotograﬁami, przeplatane humorem.

Czasopisma te przybliżają też w swoich artykułach prawdy wiary, sylwetki świętych i błogosławionych oraz naukę Kościoła. Zachęcają
również do wytrwałej pracy nad sobą i dążenia
do świętości. Wiele z nich, oprócz artykułów,
zawiera nadesłane przez czytelników świadectwa, w których dzielą się oni z innymi swoimi
problemami, upadkami i zwycięstwami nad
sobą oraz doświadczeniami wiary w codziennym życiu.
Opisane czasopisma skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców. Choć tak różne,
wszystkie mają wspólny cel: wychowanie dzieci i młodzieży do wolności rozumianej jako odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka,
związanej z wartościami, zwłaszcza z prawdą,
a w związku z tym przeciwstawienie się kulturze bezmyślnej konsumpcji, relatywizmu i dezintegracji rodziny. Dlatego powinniśmy je podsuwać do czytania naszym dzieciom. To bardzo
ważne, abyśmy wychowali zdrowych moralnie
Polaków, którzy utożsamiają się z Kościołem
katolickim i doceniają tradycję narodową.
Krzysztof Bauer

Niezwykła atrakcja
A oto coś szczególnego dla naszych Czytelników: wierszowane zadanie z jednej ze
starych książek matematycznych w postaci utworu poetyckiego.

Rzekł Twardowski raz do żaka:
„Niech umowa stanie taka:
Gdy przebiegniesz most ten cały,
Zdwoję twoje kapitały.
Ty zaś potem mi w nagrodę
Po 8 groszy rzucaj w wodę!”
Żaczek chętnie przez most leci
Raz i drugi, w końcu trzeci...
Nagle woła: „Jakaś zdrada!
Ani grosza nie posiadam!”
Czy obliczysz (wnet zobaczę),
Ile groszy miał ten żaczek?
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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Pociąg
– Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka.
Konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy
– śpiewały wagoniki.
Kolorowy pociąg jechał doliną między wzgórzami. Pędził, nie zważając na nic. Wciąż do
przodu, przed siebie. Mijał małe domki na wsi,
duże domy w mieście, żółte pola, zielone lasy,
mosty. Tyle ciekawych rzeczy. Ale wagoniki nie
miały czasu tego oglądać. Spieszyły się. Przed
nimi był cel, do którego trzeba było jak najszybciej dotrzeć.
– Mu-si-my się spie-szyć – sapała Lokomotywa.
– A po-co? A po-co? – naśladował ją wagonik,
który jechał na końcu. Dobrze, że inne go nie
słyszały. Wszystkie były przekonane, że muszą
dojechać jak najszybciej.
– U-uuu! – zatrąbiła Lokomotywa. – U-waa-gaa! Czerwone światło na semaforze.
– Puff. Stoimy.
I cały pociąg zatrzymał się w szczerym polu.
Przed nim widać było tylko ostre czerwone
światło semafora.
– Dlaczego? Dlaczego? – pytały wagoniki.
– Spóźnimy się – niepokoił się pierwszy z
nich.
– No cóż? – sapnęła Lokomotywa. – Nic na to
nie poradzimy. Musimy poczekać.
Nie, wagoniki zdecydowanie nie lubiły czekać. Wierciły się na torach. Skrzypiały kołami.
Szeptały zaniepokojone:
– Nie możemy czekać. Musimy jak najszybciej dojechać do celu. Nie mamy czasu.
– Skoro nas zatrzymali, to znaczy, że mamy
czas – powiedział ostatni z wagoników. – W
końcu kiedyś nas przepuszczą i dojedziemy tam,
gdzie mamy dojechać.
– Kiedyś? – oburzył się ten z przodu pociągu.
– Ja muszę być pierwszy! A cały pociąg musi
dojechać jak najszybciej!
– U-uuu – odezwała się Lokomotywa. – Coś
słyszę.
– My też! My też! – zawtórowały wagoniki.
Po chwili obok nich przemknął wspaniały,
błyszczący pociąg ekspresowy. Wagonikom
zrobiło się nieswojo. Poczuły się takie ...małe
i nic nieznaczące. Ale potem czerwone światło
zgasło i pociąg ruszył. W miarę, jak nabierał
tempa, wagoniki weselały. Lokomotywa już tak
nie pędziła, więc miały czas, aby przyjrzeć się
domom, lasom, polom. Nie zauważyły co prawda sarny, która na chwilę wyszła z lasu, ale to
byłaby już przesada. Przecież musiały jechać na
tyle szybko, aby na czas dotrzeć do celu.
– U-uu! U-uu! – trąbiła Lokomotywa, mijając
kolejną stację.
– Jestem pierwszy, jestem pierwszy – przechwalał się wagonik, który był na samym przodzie.
– To niesprawiedliwe – naburmuszył się ostatni z wagoników. – Ja też chcę być pierwszy.
– A nie-e – z niemiłym uśmieszkiem powiedział ten z przodu. – Tylko ja mogę być pierwszy. Jestem najlepszy – dodał jeszcze. Rzeczy-

wiście, przez całą drogę to on jako pierwszy
przybywał na kolejne stacje. Ale czy był najlepszy? Wyglądał tak samo jak inne wagoniki.
Jeździł z tą samą prędkością. Tak samo turkotały
na szynach jego koła.
– U-uuu – zatrąbiła Lokomotywa. – Zbliżamy
się do kolejnej stacji.
– Będę pierwszy! Będę pierwszy! – krzyczał
początkowy wagonik.
– Puff, puff – wysapała lokomotywa, wjeżdżając na peron. – Jesteśmy – zapiszczała, a potem głośno zapowiedziała:
– Uwaga! Uwaga! Wagonik numer 1 – pierwsze miejsce! Wagonik numer 2 – drugie! Wagonik numer 3 – trzecie? U-uuu.
– I znowu to samo – pomyślał ostatni. – Znowu jestem na szarym końcu.
Na stacji rozległy się hałasy:
– Zgrzyt. Stuk. Stuk.
Młotki, śrubokręty i inne narzędzia uwijały
się przy pociągu.
– Co się dzieje? Co się dzieje? – szeptały między sobą wagoniki.
– Uspokójcie się – powiedział Pierwszy.
– Muszą nas przygotować do dalszej drogi.
– Do mnie, do mnie – zawołał jeszcze. – Tutaj, tutaj. Sprawdźcie tutaj. Coś mi skrzypi za
lewym kołem.
Narzędzia pospiesznie zbliżyły do niego.
Pierwszy był bardzo zadowolony:
– Tak. Tak. ...I jeszcze tutaj. I ...tutaj – instruował. – Muszę być najlepszy!
– Iiii – zapiszczało.
– Szuruuu – zaszurało.
I puściło! Lokomotywa odjechała, a wagoniki
zostały same.
– Co się stało? Co się stało? – zaniepokoiły
się. – Czemu nie ma Lokomotywy? Jak my dalej
pojedziemy?
– To nic – uspokajał Pierwszy, pusząc się na
peronie. – Teraz ja będę prowadził.
– Nie możesz – zahuczał ten z tyłu. – Nie
masz silnika.

– Wielkie mi co – krzyknął Pierwszy. – Może
mi zainstalują.
Ale nic takiego się nie stało. Narzędzia zrobiły swoje i opuściły przód pociągu. Pierwszy
wagonik został sam. Młotki i śrubokręty, a także
pozostałe narzędzia przemieściły się na koniec.
Po chwili z tamtej strony pojawiła się też Lokomotywa.
– Puff. Puff.
A potem było słychać wielki:
– Stuk!
I jeszcze:
– Zgrzyt!
Wagoniki, jeden przez drugiego, pytały:
– Co się dzieje? Co się dzieje?
Pierwszy próbował dojrzeć, co się stało na
końcu. Tak się wychylił, że o mało co, a wypadłby z torów. A potem narzędzia zniknęły. Nastała
cisza. I tylko małe:
– Puff – oznajmiło, że pociąg rusza.
– U-u – nieśmiało zatrąbiła Lokomotywa.
– Ruszamy!
Pierwszy wagonik poczuł, jak coś szarpnęło
go do tyłu i niespodziewanie pociągnęło.
– Nie w tę stronę! – krzyknął. – Nie w tę stronę jedziemy!
– O-o! O-o! – zdołały tylko powiedzieć wagoniki.
– Teraz ja jestem pierwszy – ucieszył się ten
ostatni, który niespodziewanie znalazł się z przodu pociągu. – Nic na to nie poradzisz – zawołał
do Pierwszego. – Zmienił się kierunek jazdy.
– Ale nie martw się – krzyknął jeszcze. – Przecież i tak wszyscy razem dojedziemy do celu.
Pociąg jechał dalej, a wagoniki zgodnie śpiewały:
– Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka.
Konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy.
– U-uuu – podsumowała Lokomotywa.
Katarzyna Budyś

Agnieszka Gil

Redakcja: Dorota Stępień, Anna Małaczyńska, Jerzy Szachnowski, Agnieszka Gil, Jacek Orzechowski (redaktor naczelny); Korekta:
Dariusz Tokarz; Wydawca: Mediacom sp. z o.o.; Druk: Ultima-druk sp. z o.o.; Kontakt: Wrocław, ul. Przedwiośnie 73, ul. Krokusowa 44,
ul. Jeziorowa 27; e-mail: jacek@artserwis.pl
16

