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Nagroda JohnaTempletona dla Polaka
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Do Matki

Zadrży ci nieraz serce, miła matko moja,
Widząc powracających i ułaskawionych,
Kląć będziesz, że tak twarda była na mnie zbroja
I tak wielkie wytrwanie w zamiarach szalonych.
Wiem, żebym ci wróceniem moim lat przysporzył;
Wszakże gdy cię spytają – czy twój syn powraca,
Mów, że się na swem szczęściu syn jak pies położył
I choć wołasz, nie idzie – oczy tylko zwraca…
Oczy zwraca ku tobie… więcej nic nie może,
Tylko spojrzeniem… tobie smutek swój tłumaczy;
Lecz woli konający – nie iść na obrożę,
Lecz woli zamiast hańby – choć czarę rozpaczy…
Przebaczże mu, o moja ty piastunko droga,
Że się tak zaprzepaścił i tak zaczeluścił;
Przebacz… bo gdyby nie to, że opuścić Boga
Trzeba by… toby ciebie pewno nie opuścił.
Juliusz Słowacki
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki,
życzymy wszystkim Matkom
radości, zdrowia, uśmiechu na twarzy
oraz sił na trudnych ścieżkach życia.
Niech Dobry Bóg otacza Was swoją opieką,
i obdarza źródłem swoich łask.
redakcja

LAUREAT

NAGRODY JOHNA TEMPLETONA

Światowej sławy ﬁzyk, kosmolog, ﬁlozof
i teolog zarazem – ks. prof. Michał Heller
– otrzymał nagrodę Johna Templetona, znacznie wyższą od Nagrody Nobla. Nagroda została przyznana w uznaniu dorobku naukowego
w zakresie analizowania początków i przyczyn Wszechświata, uniﬁkacji ogólnej teorii
względności i mechaniki kwantowej oraz metod geometrycznych w ﬁzyce relatywistycznej.
Ks. Michał Heller jest profesorem Wydziału Filozoﬁi Papieskiej Akademii Teologicznej,
pracownikiem Obserwatorium Watykańskiego,
członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii
Nauk i wielu towarzystw naukowych, między
innymi Polskiego Towarzystwa Fizycznego,

Co z placem zabaw dla dzieci?
W ubiegłym roku 28 listopada wystąpiliśmy w imieniu mieszkańców naszego osiedla
z pismem do Zarządu Zieleni Miejskiej we
Wrocławiu z zapytaniem o możliwości budowy przez Gminę Wrocław placu zabaw na
naszym pawłowickim osiedlu.
Z rozmowy przeprowadzonej w kwietniu
2008 z pracownikiem ZZM uzyskałem informację, że plac zabaw dla dzieci powstanie na
terenie planowanej przez Gminę Wrocław
większej inwestycji, jaką będzie budowa terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z elementami infrastruktury technicznej. Cała inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym
geodezyjnie AM-19 działki 74, 75 oraz części

działek 72, 73, są to tereny wokół naszego jeziora. Na obecnym etapie ZZM przygotował
konkurs na wyłonienie projektanta zagospodarowania wyżej wymienionych terenów.
28 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczącą możliwości
budowy na terenie osiedla Pawłowice między
innymi placu zabaw z udziałem środków Gminy Wrocław.
W piśmie zawarte są informacje:
1. Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach środków własnych rozpoczął przygotowania do
zagospodarowania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu zieleni przy ul. Sasankowej, wokół dawnego ciąg dalszy s. 3

Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
International Astronomical Union, European
Physical Society, International Society of General Relativity and Gravitation, International
Society for Science and Theology. Jest autorem
i współautorem ponad 50 książek ponad 300
artykułów ﬁlozoﬁcznych, teologicznych i popularnonaukowych.
Komentując nominację ks. Michała Hellera
do Nagrody Templetona, prof. dr hab. Karol
Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz profesor w Krakowskim Instytucie Fizyki, powiedział: „Unikalna pozycja ks. Michała Hellera jako kreatywnego naukowca i
reﬂeksyjnego księdza przyniosła nauce myśl o
transcendentnej tajemnicy, a religii spojrzenie
na Wszechświat szeroko otwartymi oczami nauki. Ks Michał Heller wprowadził i rozwinął
znaczący koncept teologii nauki. Z sukcesem
wskazał, że religia odizolowana od naukowego
kontekstu jest ułomna, a nauka, która odrzuca
inne niż naukowe drogi zrozumienia – ślepa”.
Ksiądz Michał Heller podczas konferencji
prasowej powiedział: „Jeśli pytamy o przyczynę Wszechświata, powinniśmy pytać o
przyczynę matematycznych praw. Robiąc to,
cofamy się do wielkiego planu Boga rozmyślającego o Wszechświecie. Pojawia się wówczas
pytanie dotyczące ostatecznej przyczynowości: >>Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?<<.
Kiedy zadajemy sobie to pytanie, nie pytamy
o przyczynę taką, jak wiele innych przyczyn.
Pytamy o korzenie wszystkich możliwych
przyczyn”.
Wywiad z ks. Michałem Hellerem
na stronie 4

Zdejmij buty

czyli bardzo ﬁlozoﬁczne przemyślenia
o CZASIE
„Ludzie myślą czasami, jak zabić czas,
a to czas ich zabija”
Alfons Allais
Zgodnie z teorią głoszoną przez naukowców
czas nie zawsze był z nami. Nawet nie było go
wcale. Nie istniał. Do życia powołali go wspomniani naukowcy, którzy doszli do wniosku, że
czas narodził się w chwili Wielkiego Wybuchu
i poczęcia Wszechświata. Było to jakieś 13,5-15 mld lat temu i tak już pozostało do dziś;
czas żyje swoim życiem obok nas. Czy aby na
pewno? To zadziwiające, jak wielki wpływ
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Matka
Dużo pięknych słów napisano o matce. Tej,
która dała nam życie, ale i odcisnęła na naszym
życiu swoje niezatarte piętno. I o tym chciałbym
napisać parę słów, bo przecież 26 maja od dawna
obchodzi się Dzień Matki. Dla mnie zawsze piękniejszy, radośniejszy i prawdziwszy od komunistycznego Dnia Kobiet. I nigdy nie zapomniałem
o tym DNIU, choć próbowano go nieco usunąć w
cień w czasach PRL-u. Przypominał nam zresztą o tym (mnie i moim dwu braciom) ojciec od
najmłodszych lat. Imieniny (nie urodziny, których nigdy ich nie obchodzono u nas w domu i w
rodzinie) i właśnie Dzień Matki to były najważniejsze święta w roku. Mama kochała kwiaty i
książki, dlatego to one najczęściej były prezentami na jej imieniny i Święto Matki. No, często też
jako dodatek były bombonierki lub perfumy. Do
dzisiaj w mojej bibliotece, którą w domu zaprojektowała mama, a ja rozbudowałem przez lata,
odnajduję książki dedykowane mamie. Budzi to
we mnie czułe wspomnienia, a niekiedy reﬂeksje
o moich i braci relacjach z mamą. Na pewno o
wiele głębszych niż relacje z ojcem (tatą), bo kiedy byliśmy mali, opiekowała się nami i wychowywała mama, z nią praktycznie byliśmy cały
dzień i noc, natomiast tato pracował na nasze
utrzymanie. Stąd więzi uczuciowe z mamą były
o wiele bardziej serdeczne i intymniejsze niż z
tatem. Ojciec nas kochał na swój sposób, ale
okazywał swoje uczucia wobec nas bardzo rzadko. Powściągliwość uczuciowa i pewien dystans
emocjonalny wpisany był w jego charakter. Wyniósł to z domu rodzinnego. Ojciec (mój dziadek)
był dość szorstki i surowy wobec swoich dzieci,
natomiast babcia aż w nadmiarze kochała je i
okazywała uczucia bezpośrednio. Tato przeniósł
ma wszechobecny czas na nasze codzienne życie. Można powiedzieć, że nasza cywilizacja
jest niewolnikiem czasu. Nasze życie jest niewolnikiem CZASU i ze względu na rolę w naszej codzienności będę go wyróżniał z wielkiej
litery. Wszędzie w pośpiechu. Na CZAS. Musisz szybciej iść, szybciej jechać, krócej stać w
porannym korku. Bo obok Ciebie idzie, jedzie,
biegnie CZAS. Nigdy się nie zatrzyma i jest to
jedyna formuła, której CZAS nigdy nie zaakceptuje nawet, jeżeli go o to poprosisz. Chyba
że to CZAS przejmie pałeczkę i zdecyduje o
zakończeniu wspólnego życia. Zaraz, zaraz.
Po tym, co napisałem a Ty przeczytałeś, już się
przestraszyłem. Przecież nie piszę rozprawy naukowej tylko dzielę się z tobą przemyśleniami!
Za Wiesławem Brudzińskim zacytuję: „żyjemy
w wielkich czasach, tylko czasu coraz mniej”
i po łyku kawy wykonam następne pociągnięcie maszynką do golenia... Znasz to: ranek,
łazienka, łyk kawy i do pracy, szkoły. Wszędzie w pośpiechu. Twoja praca to znów walka z CZASEM. Szef czeka na sprawozdanie,
które miałeś oddać wczoraj, komórka dzwoni
już siódmy raz i jeszcze ta Jola z kadr. Później
po dzieci do szkoły, szybki obiad na mieście i
kolejny mandat za przekroczenie prędkości, bo
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to na swoją rodzinę. Były jednak takie momenty w moim życiu, kiedy ojciec okazywał swoje
uczucia wobec mnie bardzo wyraźnie i wprost.
Ale to było jak gdyby od święta. Mama to mama.
Do niej się biegło, gdy działo się nam źle lub czuliśmy się skrzywdzeni lub poniżeni. Ona umiała
utulić, wytłumaczyć, uspokoić, otrzeć łzy. Zwykle nie złościła się, była opanowana, cierpliwa,
potraﬁła nawet przekonać zirytowanego ojca,
aby nie sprawił lania. Za to wszyscy ją kochaliśmy i ceniliśmy, nawet wówczas gdy nie byliśmy
już dziećmi, ale dorastającymi chłopakami i dorosłymi mężczyznami. Mój świat bez mamy byłby kaleki, nieciekawy i bezbarwny. Nie umiem

rys. Agnieszka Gil
go zresztą wyobrazić sobie bez mamy. Była ze
mną i przy mnie w najtrudniejszych momentach
mojego życia. To z nią mogłem rozmawiać o
wszystkim. Nie było takich tematów, które uznalibyśmy za tabu. Często sprawy typowo męskie
były lepiej przez mamę rozumiane niż przez tatę,
chociaż powinno być odwrotnie.
Mama, mama – to najczęściej pierwsze słowa,
jakie wypowiadamy, kiedy się uczymy mówić.
I choć ten świat, na którym żyjemy, jeszcze jest
córka nie może spóźnić się na angielski. Wieczorem biegniesz na mecz, który rozpoczął się
pół godziny temu, i śpisz godzinę krócej, bo do
północy piszesz ofertę dla klienta. Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyłeś poprosić żonę o
wypranie twojego dresu, a dzieci chcą znów w
niedzielę pograć w piłkę. Do kolegi mieszkającego na sąsiedniej ulicy nie wysłałeś e-maila. Nie masz czasu na spotkanie. Nie zdążyłeś
jeszcze zaplanować wakacji, a już żona głosem
słowika „wstrząśniętego, a nie zmieszanego”
przypomina, że Przyprztyciński zabiera rodzinę do Pcimia. Na przyjęciu opowiadasz po raz
kolejny, jak hucznie obchodziłeś swoje... ste
urodziny. 10 lat temu. Leżąc w łóżku i patrząc
w suﬁt, myślisz o tych godzinach, dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Złościsz się i
szukasz winnego, który zabrał ci tyle z twojego
życia. Wiesz? Nie to nie teściowa, która też z
nim walczy, odwiedzając częściej fryzjera i salon kosmetyczny. To CZAS. CZAS nie pozwala smakować życia. Rozkoszować się nim. Nie
daje ci szansy na wędrówkę polną drogą pełną
kałuż wody po ostatnim deszczu. Nie pozwala
poczuć zapachu przedwiośnia na polu pod lasem. Nie pozwala sfotografować ropuchy, która
siedząc na liściu łopianu, patrzy na ciebie z po-

ciągle pełen zagadek – to słowo ma+ma rozumiemy doskonale. Pokazujemy paluszkiem, kto jest
naszą mamą, mamusią, mamuśką.
Myślę, że być może trochę za sielankowo piszę
o mamie. Z czasem jednak, szczególnie wówczas,
gdy już jej zabraknie, nieco idealizujemy obraz
naszej matki. To zrozumiałe i wybaczalne. Blakną albo nawet się zacierają nasze kłótnie z mamą,
zresztą najczęściej o błahe sprawy. Ona chce
dla nas tylko dobrze. Tak uważa i tak postępuje.
My myślimy inaczej, stąd kłótnie. Najczęściej
niesprawiedliwe dla mamy. Nie zawsze chcemy
się przyznać, że to mama, a nie my miała rację i
popełniliśmy błąd. Najpierw z trudem przyznajemy się do błędu, a potem, gdy już przełamiemy
się, przepraszamy, całujemy, tulimy do siebie
– matkę, bez której nie umiemy żyć. Pewnie, że
niejeden raz sprawiliśmy jej ból i niepotrzebne
cierpienie. Ona umiała wybaczyć, zapomnieć, bo
byliśmy jej kochanymi synami czy córkami. A
oni według matki mają prawo do błędu, pomyłki,
nawet zranienia. To serce matki, które potraﬁ wyczuć czy przeczuć, dlatego próbuje nas ochronić
przed niebezpieczeństwami. Serce matki – banalne i trochę wytarte powiedzenie, a jednak prawdziwe i niepowtarzalne. Lubię wiersze i piosenki
czy pieśni o matce. Jest ich sporo. Rozczulają,
budzą nostalgię i melancholię, u niektórych wywołują łzy. Kto (może ze starszego pokolenia)
nie pamięta i nie lubi posłuchać sentymentalnych
melodii i piosenek śpiewanych przez Mieczysława Fogga („Pieśń o matce”), Violettę Villas lub
Młynarskiego czy Łazukę. Radzę poszperać i
znaleźć płytkę z piosenkami dedykowanymi matce, zrobić sobie mały koncert albo taki koncert
zaserwować swojej matce. Inaczej i na koniec:
nie zapomnijcie o Dniu Matki. To bardzo ważne
święto. Naprawdę!
Krzysztof Bauer
litowaniem i pyta: dokąd zmierzasz? Popatrz,
jak wiele ziaren piasku przesypało się przez
twoje ręce. Może czas na zmiany i odrobinę
szaleństwa? Może już czas na zdjęcie butów
i przejście bosą stopą po wilgotnej trawie, na
posmakowanie zapachu siana na łąkach. Może
już najwyższy czas zmierzyć się z CZASEM
i zrobić to, na co miałeś ochotę dwanaście lat
temu. Skleić plastikowy model statku lub samolotu. Spotkać się z daleką rodziną.
Jest 23.49 i na dzisiaj kończę bitwę z CZASEM. Jutro jest nowy dzień, więc rankiem biegnę na łąkę.
Boso
Po co się spieszyć,
na końcu znajdziesz tylko śmierć

II Rodzinny Piknik Integracyjny

Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN
7 czerwca w Lotniczych Zakładach Naukowych, ul. Kiełczowska 43
13.00
13.15
14.30
15.15 i 15.45
15.30
16.00
17.00-17.30
18.00
19.00
21.00
ponadto:
13.15-14.00

16.00-20.00
17.00

PROGRAM
otwarcie pikniku – Prezes Stowarzyszenia
występy grupy tanecznej i zespołu wokalno-muzycznego – LZN
przedstawienie teatralne „Oto Pipi”, piosenki – Szkoła Podstawowa nr 44
program muzyczny - Gimnazjum nr 2
przedstawienie teatralne „Kaszel Karola” – Szkoła Podstawowa nr 98
mecz w piłkę nożną o Puchar Prezesa – Absolwenci contra Nauczyciele
zespół taneczny - Szkoła Podstawowa nr 10
pokaz tańca towarzyskiego – Klub Tańca Towarzyskiego „Iskra”
zespół taneczny i zabawa z bębnami Klub „Alto”
muzyka i tańce
start balonu – Klub Sportów Balonowych Wrocław
taniec z ogniem – Klub „Alto”

Co z placem zabaw...
dokończenie artykułu ze strony 1

wyrobiska gliny.
2. W związku z planowanymi robotami uzyskano Decyzję o lokalizacji celu publicznego
nr 237/2004 z dnia 6.09.2002
3. Obecnie przygotowywana jest specyﬁkacja
przetargowa na wykonanie dokumentacji
projektowej
4. W 2008 roku zamierzamy uzyskać pozwolenie na budowę
5. Realizacja robót wykonawczych możliwa
będzie w następnych latach, w zależności od
posiadanych środków ﬁnansowych.

zwiedzanie szkoły, w tym pracowni: mechatronicznych,
mechanicznych i komputerowych
– badania przesiewowe postawy ciała dzieci i młodzieży – konsultacje
mierzenie ciśnienia dla dorosłych – Zakład Rehabilitacyjny Creator
– znakowanie rowerów
dmuchany zamek
sportowe potyczki rodzinne – LZN

oraz: pokaz modeli lotniczych, mała gastronomia, grill – Sala Bankietowa „Milszy” i Sakriversum, kłady, stary samochód i niespodzianka – „Stare Auto”, kiermasze wyrobów – „Przyjazny
Dom”, stoisko z zabawkami, stoiska Fundacji i Stowarzyszeń
Na imprezę zaprasza organizator we współpracy z: Fundacjami: „Przyjazny Dom” im. Stanisława
Jabłonki, „Pomaluj mi Świat” – Klub „Alto” , „Opieka i Troska”, Rada Osiedla Wrocław - Zawidawie,
Stowarzyszeniem Wrocław – Za Widawą oraz ww. szkołami i klubami
Z zakończenia pisma dowiadujemy się, że
zakres planowanych robót obejmuje wykonanie placów zabaw dla dzieci, dlatego nie planuje się na terenie osiedla Pawłowice budowy
innych tego typu obiektów.

Kolejna edycja Turnieju
„Pomagajmy sobie wzajemnie”
Impreza odbyła się w miłej i sympatycznej
atmosferze. Zwyciężyła drużyna wystawiona przez SP nr 10. Nagrody ufundowała SM
im. Bolesława Krzywoustego. Był to przede
wszystkim sprzęt sportowy taki jak: piłki do
kosza, do piłki nożnej, rakietki, jak również gry
i sprzęt plażowy.
Głównym organizatorem konkursu jest Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Policji we
Wrocławiu. Koordynatorami przebiegu eliminacji na szczeblu Komisariatu byli: mł. asp.
Krzysztof Pyrczek, sierż. Sebastian Piszko,
sierż. Krzysztof Bonisławski.
Wielki Finał odbędzie się w czerwcu w
hali Orbita.
(AM)

Rozwiązanie zagadki ze strony 19

– dwa tory przeszkód, m.in. bieg dowolnym
stylem między dwoma płotkami, bieg na
czworaka i inne,

– slalom z piłkami między słupkami,
– bieg w workach, tzw. wyścig radiowozów.

Indiańską błogosławioną jest Katarzyna
Tekakwitha.

W dniu 18.04.2008 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Inﬂanckiej 13
odbyły się eliminacje do X edycji Turnieju
pod hasłem „Pomagajmy sobie wzajemnie”
dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.
W zawodach udział wzięły drużyny mieszane
składające się z trzech dziewczynek i trzech
chłopców z 5 szkół z terenu Komisariatu Policji Wrocław Osiedle.
Konkurs miał charakter sportowo-edukacyjny, w którym dzieci poprzez zabawę i sport poznały pracę policji. Zawody obejmowały dwa
punktowane bloki tematyczne: konkurs wiedzy
i konkurs sportowy. Konkurs wiedzy składał
się ze sporządzenia portretu pamięciowego
przestępcy, zestawu pytań z wiedzy o policji i
ruchu drogowym – wiedza niezbędna do otrzymania karty rowerowej, oraz pytań dot. uzależnień oraz unikania zagrożenia. Drugi blok dot.
konkurencji sportowych obejmował:

Jerzy Szachnowski
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Fot. Bogdan Krężel

Bóg myśli matematycznie

Jak zaczął się nasz Wszechświat, czy czas
jest wieczny, czy da się pogodzić religię z nauką? – Olga Woźniak pyta kosmologa i ﬁlozofa, księdza profesora MICHAŁA HELLERA
Podróż w krainę kwarków, czarnych dziur i
geometrii nieprzemiennej? Nie czułam się zbyt
pewnie. Z jednej strony ksiądz profesor Michał
Heller uchodził za wytrawnego przewodnika, z
drugiej – ani teologia, ani wyższa matematyka nie są regionami, w których czułabym się
bezpiecznie. Odetchnęłam jednak głęboko i dla
kurażu przewertowałam najnowsze doniesienia
naukowe z kosmologii. Nie pomogło. Wzory
matematyczne wyszczerzyły się na mnie symbolami, które nic mi nie mówiły. Trudno – pomyślałam. Jeśli ja przez to przejdę, każdy da
sobie radę. I co? Okazało się, że była to jedna z najniezwyklejszych podróży. Zapraszam
– ścieżka już przetarta. Państwo, pozwolą, że
pójdę przodem. Aha, jeszcze uwaga organizacyjna: czytelników nieubezpieczonych od
następstw nieszczęśliwych wypadków uprzedzam, że część drogi przebiegać będzie przez
obszary o wysokim poziomie abstrakcji. Osoby
trudno znoszące chwilowe zaniki czasu i przestrzeni podejmują ryzyko na własną odpowiedzialność.
OLGA WOŹNIAK: Patrzę na te wzory
i widzę tylko niezrozumiałe znaczki. Może
brak mi jakiegoś zmysłu, który pozwoliłby
przez nie spojrzeć?
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Ksiądz Profesor MICHAŁ HELLER: Ja
to lubię porównywać do muzyki. Przeciętny
człowiek patrzy na nuty i nie widzi nic poza
kółeczkami i ogonkami, czasem jakiś krzyżyk
czy klucz wiolinowy. A kompozytor spojrzy w
partyturę i słyszy muzykę.
A jaką melodię wygrywają matematyczne
wzory?
– Muzykę sfer. Matematyka jest językiem
Wszechświata. Ale i czymś więcej niż językiem. Raczej muzyką niż nutami.
Czy to oznacza, że za jej pomocą możemy
rozmawiać z przyrodą?
– Przyroda jest racjonalna. Oczywiście, nie
w tym sensie, w jakim racjonalny może być
człowiek. Ale przyrodę można racjonalnie badać. Ta racjonalność jest typu matematycznego.
To przekonanie leży u podstaw każdej nauki.
Dlatego można z przyrodą prowadzić dialog,
zadawać jej pytania i oczekiwać odpowiedzi.
Odpowiada na pytania, gdy zadamy je w języku matematyki.
Skąd znamy ten język? Przychodzimy z
nim na świat czy sami go wymyśliliśmy?
– Mózg człowieka ukształtowała ewolucja.
Dziesiątki tysięcy lat dostosowywaliśmy się do
przyrody, bo to był warunek przeżycia. W efekcie matematyczność przyrody udzieliła się nam.
Ludzki mózg zyskał zdolności matematyczne.
I to w nadmiarze. By przeżyć, potrzeba znajomości mechaniki na bardzo elementarnym poziomie, żeby na przykład uchylić głowę przed

lecącym kamieniem, ale już wcale nie potrzeba
wiedzy o odległych galaktykach czy o budowie
kwarka. A mimo to umiemy ją zdobywać.
Czy wszystko, co umiemy zapisać matematycznie, gdzieś w przyrodzie istnieje?
– Tak zwani platonicy matematyczni twierdzą, że byty matematyczne nie istnieją w sposób materialny, ale że są bardziej realne niż
sama materia. Wszystkie rzeczy materialne są
tylko cieniami, a naprawdę istnieje matematyka. Jak w metaforze o jaskini Platona, w której
ludzie siedzą tyłem do wejścia i widzą na ścianach tylko tańczące w blasku ogniska cienie
tego, co naprawdę dzieje się za ich plecami.
Są też uczeni – jak choćby Lee Smolin – którzy uważają, że poza naszym światem istnieją
inne...
...światy równoległe?
– Tak. I wszystko, co sobie możemy wyobrazić, stało się lub stanie w jakimś innym świecie. Ale tego nie da się naukowo sprawdzić.
Nie odmawiam jednak takim teoriom pewnej
wartości, bo one pobudzają wyobraźnię i ciekawość.
Spytam więc inaczej: czy wszystkie teorie
matematyczne znajdują praktyczne zastosowanie? Czy to tylko sztuka dla sztuki?
– W XIX wieku Sophus Lie stworzył tak
zwane teorie grup. Wtedy panowało przekonanie, że grupy matematyczne nigdy się do niczego nie przydadzą, że to jedynie jakiś abstrakcyjny byt. Sto lat po ich odkryciu okazało się,
że bez teorii grup Liego – bo tak się dziś o nich
mówi – nie istniałaby mechanika kwantowa.
A może matematyka jest tylko tworem naszego umysłu i poza nim nie istnieje?
– Oczywiście są zwolennicy i tego pomysłu.
Mają mały problem z tym, że zanim w ogóle
powstali ludzie, planety już krążyły po elipsach, czyli zachowywały się matematycznie.
Wygląda więc na to, że matematyka była
zawsze. Jak Bóg.
– Dwa plus dwa było, jest i będzie równało
się cztery. Czas nie ma na to wpływu. To tylko
nasza wiedza matematyczna w czasie rośnie.
Matematyka jest wieczna. To zresztą był jeden
z argumentów Platona na istnienie wieczności. Wieczność to nie jest nieskończony czas,
Ksiądz MICHAŁ HELLER jest profesorem Wydziału Filozoﬁi Papieskiej Akademii Teologicznej, pracownikiem Obserwatorium Watykańskiego, członkiem
zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk i
wielu towarzystw naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
International Astronomical Union, European Physical Society, International Society for General Relativity and Gravitation,
International Society for Science and Theology. Jest autorem i współautorem ponad
50 książek, ponad 70 artykułów matematyczno-ﬁzycznych oraz kosmologicznych,
ponad 300 artykułów ﬁlozoﬁcznych, teologicznych i popularnonaukowych.

ale istnienie poza czasem. Poza czasem istnieje też Pan Bóg. Leibniz powiedział kiedyś, że
Bóg jest logiką. Według niego matematyka to
są myśli Pana Boga. Świat jest wynikiem Jego
rachunków. Podobnie sądził święty Augustyn.
A czy czas jest wieczny?
– Nie. Zaczął się jakieś 13 miliardów lat
temu. „Chwilę” po Wielkim Wybuchu.
Co było wcześniej?
– Poziom podstawowy ﬁzycznej rzeczywistości – tak zwany poziom Plancka. Świat był
w takim stanie zgniecenia i wysokich energii,
że nie było ani czasu, ani przestrzeni.
Nie umiem sobie tego wyobrazić.
– Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do opisanej przez Einsteina czasoprzestrzeni. By
powiedzieć, co dzieje się na poziomie Plancka, potrzebny jest bardzo wyraﬁnowany rodzaj
matematyki – być może geometria nieprzemienna.
Geometria? Taka od trójkątów i sześcianów?
– Trochę inna. Odkryto ją niedawno – jakieś
20-30 lat temu. Dzięki niej można opisywać
przestrzeń, która nie ma punktów, nie ma pojęcia lokalności, w której wszystko jest globalne.
Przestrzenie nieprzemienne stosuje się w poszukiwaniach ostatecznej teorii WszechświSta.
Co to znaczy nieprzemienne?
– 2 x 4 = 8 i 4 x 2 = 8 – zwykłe mnożenie
jest działaniem przemiennym. Można w nim
zmieniać porządek czynników. W geometrii
nieprzemiennej operuje się obiektami, których
kolejności nie da się zmieniać. Wynik zależy
od porządku wykonywania działań. Często w
popularnych książkach mówi się o dziwnych
własnościach cząstek elementarnych. Te cechy mechaniki kwantowej są właśnie efektem
nieprzemienności pewnych obiektów matematycznych, które stosuje się w mechanice kwantowej. Jeśli to podejście za pomocą geometrii
nieprzemiennej jest słuszne, to okazuje się, że
na najbardziej podstawowym, fundamentalnym
poziomie przyrody nie ma punktów. A punkt w
czasie to jest chwila. Punkt w przestrzeni to
jest dane miejsce. Na samym dnie naszej rzeczywistości tkwią zapewne jakaś przestrzeń i
czas, które jednak nie mają lokalności, coś, co
się nie składa z punktów i chwil. Ale czy można to jeszcze nazywać czasem i przestrzenią?
Te wyłaniają się potem, gdy przechodzimy do
wyższych poziomów świata.
Jak to tkwią? Myślałam, że mówimy o zamierzchłej przeszłości.
– Na początku świata istniał tylko poziom
Plancka – nie było poziomu makroskopowego.
Dopiero w trakcie ekspansji Wszechświata i
spadania temperatur tworzyły się wyższe poziomy. Dziś poziom fundamentalny wciąż jest
zamrożony na samym dole materii.
Można się do niego dostać?
– Próbuje się. Na przykład w CERN, gdzie
w akceleratorze rozpędza się i zderza elektrony, protony i inne cząstki elementarne, próbując otrzymać informacje o tym, co najbardziej
podstawowe. Ale do poziomu Plancka wciąż
bardzo, bardzo daleko.

Tam, gdzie nauka nie dawała
odpowiedzi, wpychano Pana
Boga. Gdy nauka z czasem
wypełniała jakiś obszar, Bóg
przestawał być potrzebny. To
się nazywa teologią Boga od
zapychania dziur
Brzmi to... mistycznie.
– Wszyscy wielcy uczeni (nie rzemieślnicy
naukowi!) są mistykami. Einstein powiedział
kiedyś, że uprawia ﬁzykę, by dowiedzieć się,
jaki był zamysł Boga, gdy stwarzał świat.
Einstein powiedział też, że najbardziej religijni w dzisiejszym świecie są naukowcy.
– Miał rację. Z tym że to często religijność
bezkonfesyjna. Einstein rozróżnił stopnie religijności – najwyższym była według niego religijność kosmiczna. Rozumiał przez nią kontakt
z tajemnicą świata, zachłyśnięcie się procesem
badawczym i dialog z Wszechświatem.
Odnoszę czasem wrażenie, że teologia potrzebna jest nam tam, gdzie nie starcza nauki.
– Rzeczywiście. Na początku nauki nowożytnej był nawet okres tak zwanej ﬁzykoteologii. Twórcy nowej nauki z Newtonem na
czele uważali, że odgrywają bardzo ważną rolę
teologiczną. Błąd ﬁzykoteologii polegał na
tym, że tam, gdzie nauka nie dawała wówczas
odpowiedzi, wpychano Pana Boga. Gdy nauka
z czasem wypełniała jakiś obszar, Bóg przestawał być potrzebny. To nawet w fachowym języku nazywa się teologią Boga od zapychania
dziur.
Katolicki ksiądz w świecie nauki ma łatwiej
czy trudniej?
– Zarówno zawód księdza, jak i naukowca
wymaga poświęcenia całego życia i to trochę
przeszkadza. Jednak nie widzę żadnych przeszkód doktrynalnych, by pogodzić religię z
nauką. Doktryna o stworzeniu świata bardzo
dobrze pasuje do tego, co ma na ten temat do
powiedzenia nauka. Zresztą od połowy XX
wieku dialog między nauką a religią staje się
intensywniejszy. Pod koniec lat 60. coraz bardziej zdecydowanie odchodzi pozytywistyczny
sposób postrzegania świata. Wzrasta zainteresowanie naukowców teologią. Powstaje wiele
towarzystw teologiczno-naukowych. I, co ciekawe, więcej chętnych do dialogu jest ze strony
naukowców niż teologów. Ci ostatni często nie
mają przygotowania do takich rozmów.
Czy myśli Ksiądz, że nauka wytłumaczy kiedyś religię?
– Wytłumaczenie genezy czegoś nie tłumaczy tego istoty. Jeśli neurobiologia odkryje na
przykład „ośrodek wiary” w naszym mózgu,
nie powie nic, czy to, w co wierzymy, jest
prawdziwe, czy nie. Dowiemy się tylko, dlaczego mamy potrzebę wiary. Ktoś może wytłumaczyć, dlaczego ja lubię matematykę, ale nie
powie to nic o tym, czy matematyka jest prawdziwa czy nie. Nauka jest ograniczona przez

metody, jakimi się posługuje. Bóg znajduje się
poza ich zasięgiem. Nie da się naukowo odpowiedzieć na stare pytanie Leibniza: dlaczego
istnieje raczej coś niż nic? Najprościej by było,
gdyby nic nie istniało. Jak racjonalnie wyjaśnić
racjonalizm? Dlaczego coś jest dobre albo złe?
Nie da się tego stwierdzić empirycznie. Te trzy
obszary wyznaczają jakieś granice naukowego
poznania.
I nie zniechęca Księdza to, że są jakieś granice poznania?
– Myślę, że nigdy do nich nie dojdziemy.
Każda zagadka wydarta przyrodzie rodzi sto
nowych pytań. Jeśli sobie wyobrazimy zakres
naszej wiedzy jako wnętrze koła, to w miarę
postępu nauki to koło pęcznieje, bo wiemy
coraz więcej. Na zewnątrz jest nieskończona
przestrzeń niewiadomego. Obwód koła to granica między tym, co wiemy, a czego nie wiemy
– to są pytania, które stawiamy w stronę niewiadomego. Obwód koła rośnie, w miarę jak
zdobywamy wiedzę – pytań jest coraz więcej,
ale rośnie również wnętrze koła – nasza wiedza. Nie ubywa też jednak nieskończonego
pola, które symbolizuje to, czego nie wiemy.
Zniechęcenie wobec tego, czego nie możemy
nazwać, nabiera innej perspektywy, gdy nazwiemy je pokorą. To niełatwa cnota. Powinien
mieć ją każdy naukowiec i każdy kapłan.
Tekst pochodzi
z wydania specjalnego „Przekroju”
„Przekrój Nauki” 6/07

Festyn
w Pawłowicach

31 maja 2008 (sobota) zapraszamy na festyn
osiedlowy organizowany przez Radę Osiedla
Pawłowice, Radę Paraﬁalną i Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Jana Twardowskiego. Okazji do zorganizowania festynu jest
kilka:
– odpust paraﬁalny
– święto patrona szkoły ks. Jana Twardowskiego
– Dzień Dziecka
Dla wszystkich mieszkańców osiedla i
przybyłych gości, a w szczególności naszych
pociech, przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji,
tj. walki na matach sumo, dmuchany zamek,
przejażdżki rowerami, gry i zabawy sportowe
oraz loterie fantowe.
Dodatkową atrakcją festynu będzie występ
dzieci przedszkolnych i szkolnych w programie artystycznym. W związku z organizowaną
przez Radę Rodziców loterią fantową zapraszamy wszystkich chętnych sponsorów (małych i dużych) o wzbogacenie naszej zabawy
atrakcyjnymi fantami.
Festyn rozpocznie się już od godziny 7 zawodami wędkarskimi, natomiast największe
atrakcje rozpoczną się około godz. 15, kiedy
oprócz występów dziecięcych na żywo będzie
nam przygrywał fantastyczny zespół wokalny.
Zapowiada się zabawa do białego rana.
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W obliczu współczesnych zagrożeń
trwajmy przy Chrystusie
Streszczenie wywiadu z dr. Randomirem
Malỷ z uniwersytetu w czeskich Budziejowicach, autora książki „Przeciwko człowiekowi, rodzinie i Bogu. Liberalizm, lewica,
relatywizm, masoneria”, przeprowadzonego
przez Stanisława Krajskiego.
Dr Randomir Malỷ jest adiunktem w Katedrze
Historii Kościoła i Patrystyki na Wydziale Teologicznym uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach. Przez wiele lat pracował jako sprzedawca w księgarni i archiwista w fabryce.
Podczas reżimu komunistycznego, w 1972
roku, po ukończeniu studiów historii na uniwersytecie zaczął pracować w muzeum. Jego
zdaniem władzy komunistycznej naraził się
tym, że jako pracownik naukowy muzeum chodził codziennie do kościoła na mszę świętą, co
– jak stwierdzono – było wielką bezczelnością
z jego strony, bo nie odpowiadało ideologicznym wymaganiom ustroju socjalistycznego. W
każdym następnym miejscu pracy, do którego
się zgłaszał posiadano już i nim opinię jako o
religijnym fanatyku. Skutek tego był taki, że
nie mógł uczyć w szkole, na uniwersytecie,
pracować w naukowych albo oświatowych instytucjach.
Jeszcze przed upadkiem komunizmu był zaangażowany w działalność katolickiego ruchu
zajmującego się upowszechnianiem książki katolickiej. Publikował tam swoje artykuły, za co
był prześladowany. W 1990 roku objął stanowisko redaktora naczelnego chrześcijańskiego
dziennika ukazującego się w Brnie. Wydawcą
tego dziennika była chrześcijańska partia, któ-

zagrożone. Ta praca przybliża też współczesne
ideologie, które najbardziej atakują wartości,
katolicką wiarę i moralność.
Za największe zagrożenie, jakie dzisiaj dostrzega, autor uznaje katolicki neomodernizm.
Jest on dzisiaj obecny na większości zachodnioeuropejskich uczelni teologicznych. Współczesny neomodernizm nie ukrywa, że odrzuca
dogmaty i naukę moralną Kościoła. Papieże
Jan Paweł II i Benedykt XVI przedstawiani są
przez jego reprezentantów jako zacofani dyktatorzy, którzy siłą narzucają swoje poglądy całemu Kościołowi. Najgorzej jest z etyką. Młodzi
ludzie nie widzą powodów, by zachować czystość przedmałżeńską i nie stosować środków
antykoncepcyjnych. Niektórzy z nich nawet
nie rozumieją, dlaczego aborcja jest grzechem.
Autor twierdzi, że to jest współczesna tragedia
Kościoła.
Jest przekonany jednak, że ostatnie słowo
będzie miał jak zawsze Bóg. Dlatego nie wolno nam rezygnować i popadać we frustrację.
„WIEM, KOMU UWIERZYŁEM”.

rej nie podobały się pisane przez niego artykuły. Uznali je bowiem za zbyt pobożne i antykomunistyczne. Szczególnie te przeciw aborcji i
pornograﬁi. Partia nie miała odwagi zlikwidować dziennika, więc sprzedała gazetę prywatnemu przedsiębiorcy, który niedługo potem ją
zlikwidował. To był 1994 rok. W tym czasie
Wydział Teologiczny w Czeskich Budziejowicach chciał zatrudnić historyka Kościoła. Zgłosił się więc i został przyjęty.
Jego specjalizacją jest apologia dziejów Kościoła. Podejmuje takie tematy, jak hustycyzm,
rekatolizacja w czasie baroku, rzekoma współpraca Kościoła z nazizmem. Napisał książkę
o tym, jak 500 czeskich katolickich księży
znalazło się w obozach koncentracyjnych, 60
poniosło śmierć za wiarę i ojczyznę, wszystkie
katolickie szkoły zostały zamknięte, katolickie
organizacje i prasa zawieszone. Napisał też
Na podstawie wywiadu z dnia 23 kwietnia 2008,
książkę o historii Kościoła i wiele publikacji „Nasz Dziennik”
ukazujących prawdę o inkwizycji. Twierdzi
(AM)
bowiem, że trzeba się przeciwstawiać oszukańczej propagandzie.
Jest również autorem pierwszej czeskiej
książki o masonerii napisanej z katolickiego
punktu widzenia. Informację do niej czerpał
naukowe, historyczne,
przede wszystkim z zagranicznych źródeł pibeletrystyka, komiksy, albumy.
sanych w katolickim duchu. Sprzeciwia się tu
legalizacji aborcji, eutanazji, legalizacji tzw.
Całe księgozbiory. Dojazd.
Małżeństw homoseksualnych.
Książka „Przeciwko człowiekowi, rodzinie
tel. 0-669 96 93 06
i Bogu”, która niedługo traﬁ do rąk polskielub 0-504 03 98 42
go czytelnika, opowiada przede wszystkim
o wartościach, tych, które są dziś najbardziej

Kupię książki –

Akcja obywatelska – co to i po co?
Nie inicjuje się takiej akcji z byle powodu.
Zbieranie podpisów to właściwie upublicznianie
spraw dotyczących ogółu, których konsekwencje – często daleko idące poniesie cała społeczność. To sposób organizowania się społeczności
lokalnej w celu załatwienia zbiorowego interesu
lub problemu.
Pierwsze kroki zawsze prowadzą wolontariusza do sąsiadów i znajomych.
„Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem
społeczeństwa” ws. budowy hal wysokiego
składowania na terenie byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Kiełczowskiej na starym Psim Polu
pojawiło się w oknie rady osiedlowej w styczniu
tego roku. Poza Internetem to jedyny (i daleko
niewystarczający) sposób informowania ogółu
obywateli o ważkich sprawach, planach i decyzjach Rady Miejskiej Wrocławia Psie Pole.
Po analizie zawiłego języka dokumentów
oraz map geodezyjnych okazało się, że między
Kiełczowską i Bierutowska – począwszy od
Mirkowskiej na wysokości LZN-u – planowane
jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. W
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razie realizacji nastąpi wzmożenie ruchu kołowego o około 1200 samochodów na dobę oraz
zagrożenie środowiska, co ludziom tu mieszkającym uniemożliwi bezpieczne funkcjonowanie,
w miarę spokojne życie oraz pomniejszy wartość i pogorszy stan techniczny posiadanych
nieruchomości.
Przewodniczący Rady Osiedlowej, zobligowany do konsultacji przedsięwzięcia ze społeczeństwem, uruchomił obywatelskie poczucie
obowiązku, a mieszkańcy osiedla zorganizowali akcję zbierania podpisów pod petycją. Tak
to osiedlowa społeczność zajęła stanowisko w
sprawie dotyczącej ogółu. W akcji obywatelskiej przeciw budowie hal wysokiego składowania w centrum osiedla w dniach 22-26.01.08
wzięło udział 302 respondentów i ok. 25 wolontariuszy z rodzinami.
Do dziś nie doczekaliśmy się jako obywatele żadnej informacji zwrotnej od odnośnych
władz.
Teresa Kasztelaniec-Jaworska

Nowo wybudowany

pensjonat „Alicja”
20 pokoi, kawiarenka+sala
dancingowa, pokoje 2-osobowe
z dostawką, łazienka, balkon, TV
AiW Dudek
72-500 Międzyzdroje
ul. Wesoła 3
kontakt:
tel. (091) 32 82 243, 0663 662 046

Redakcja poszukuje
akwizytora ogłoszeń
Zainteresowanych prosimy
o kontakt e-mailem:
jacek@artserwis.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKCJI
„MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR”
– WROCŁAW

stety, Pan Prezydent odmówił współpracy, tłumacząc się obowiązkami związanymi z organizacja EURO 2012 i działaniami związanymi ze
zdobywaniem poparcia dla EIT we Wrocławiu.
Pierwsza debata z mieszkańcami, na którą w zaistniałej sytuacji zapraszamy wrocławskich radnych, odbędzie się przed 31 maja.
Przewidujemy następujący przebieg spotkania
mieszkańców z radnymi:
• przedstawienie – w oparciu o rozpoczęty monitoring – problemów, które uważamy za najistotniejsze oraz możliwości, jakie widzimy
dla ich rozwiązania (na najbliższy rok oraz na
cztery lata),
• komentarz przybyłych radnych, ich uwagi i
sprostowania,
• dyskusja z udziałem mieszkańców na temat
przedstawionego planu, pytania z sali do radnych

Kampania spełeczna
Frekwencja we Wrocławiu w trakcie ostatnich
wyborów samorządowych w 2006 r. wyniosła zaW ramach kampanii społecznej, którą uznaliledwie 40%. Zadania, które będziemy wykonyśmy za najważniejsze zadanie dla koalicji Wrować we Wrocławiu w ramach Akcji Fundacji im.
cław: Wspólna Sprawa, odbędą się:
Stefana Batorego i Szkoły Liderów – „Masz
głos, masz wybór”, umożliwiają przyspieszenie • dwa konkursy: jeden dotyczący znajomości
kompetencji organów gminy Wrocław wśród
procesu formowania się aktywnego społeczeńmieszkańców i drugi, pod ogólnym hasłem
stwa obywatelskiego w naszym mieście – a więc
„Gdybym miał władze…” w czterech katewzrost poczucia lokalnego obywatelstwa.
goriach wiekowych (zostanie ogłoszony do
Wrocław: wspólna sprawa
końca miesiąca, rozstrzygnięcie zaplanowane
jest na 30 września),
W 2008 roku wszystkie zadania dla uczestników akcji „Masz głos, masz wybór” na tere- • co najmniej dwa happeningi: zapewniamy, że
ich formuła będzie zaskakująca – stawiamy
nie Wrocławia przeprowadzi koalicja Wrocław:
przy nich na kreatywność i spontaniczność
Wspólna Sprawa, złożona z 9 organizacji pozamłodych wolontariuszy – jeden we wrocławrządowych. Pod przewodnictwem Forum Młoskim Rynku, drugi w ryneczku na Psim Polu,
dych Liderów przy Instytucie Edukacji Społecz• debata dla samorządów szkolnych (gimnanej we Wrocławiu, działają:
zjum, liceum) poświęcona roli samorządu te– Fundacja Barbary Witowskiej Pomocy Dzierytorialnego i postrzeganiu go przez młodzież,
ciom i Młodzieży Pozbawionej Opieki Dorozaplanowana na 13 czerwca,
słych,
• przejażdżka pociągiem elektrycznym po tra– Fundacja Opieka i Troska,
sie na terenie miasta Wrocławia, połączona
– Fundacja Przyjazny Dom,
z happeningiem i spotkaniem z lokalnymi
– Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu,
władzami, będąca zwieńczeniem i wstępnym
– Sowiogórskie Bractwo Kolejowe,
podsumowaniem kampanii w ostatnich dniach
– Społeczeństwo Aktywne,
czerwca (wstępnie: 23 czerwca).
– Stowarzyszenie Absolwentów, Byłych Nauczycieli LZN,
Powyższe działania będzie wspomagać dystry– Stowarzyszenie „Wrocław – Za Widawą”.
bucja ulotek informujących mieszkańców zarówProﬁl działania naszych organizacji mocno no o działaniach akcji, jak i zadaniach samorządu
różni się, jednak pozwala nam to znajdować bo- gminnego oraz publikacje internetowe, m.in. na
lączki trapiące większość mieszkańców Wrocła- stronie www.maszglos.pl. Na powyższe działania
wia. W efekcie współpracy Koalicja stworzyła organizatorzy akcji „Masz głos, masz wybór”,
wspólny katalog najistotniejszych, naszym zda- 30 kwietnia br. przyznali nam środki z programu
niem, problemów do rozwiązania, w skład któ- mikrograntów dla uczestników akcji.
rego wchodzą cztery elementarne zagadnienia
Monitoring deklaracji Prezydenta
– transportu, edukacji, bezpieczeństwa oraz
Ponadto w tym miesiącu (maju) zaczynamy
peryferii miasta.
monitoring deklaracji Prezydenta, z którego raport
Spotkanie z mieszkańcami
przedstawimy w listopadzie, na debacie zamykaPonad miesiąc temu nawiązaliśmy kontakt z jącej ten rok działań. Ponieważ nie uzyskaliśmy
prezydentem Rafałem Dutkiewiczem. W trakcie listy deklarowanych priorytetów od Pana Prezydebaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie denta, opieramy go na prezydenckich obietnicach
Dolny Śląsk XXI „O roli młodych w życiu pu- przedwyborczych, informacjach pojawiających
blicznym” uzyskaliśmy publiczne potwierdzenie się w prasie, planach udostępnionych na stronie
chęci współpracowania z nami i uczestnictwa w www.wroclaw.pl, wizjach lokalnych inwestycji
organizowanych przez nas wydarzeniach. Nie- będących w trakcie realizacji, a przede wszyst-

kim tegorocznym budżecie. Koncentrujemy się
na kwestiach, które uznaliśmy za najważniejsze,
i dokonaliśmy między sobą ich podziału:
• Forum Młodych Liderów przy Instytucie
Edukacji Społecznej zajmie się kwestiami
związanymi z edukacją,
• Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu skoncentruje się na kwestiach transportowych,
• Stowarzyszenie Absolwentów, Byłych Nauczycieli LZN zbada kwestie związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz
problemem izolacji informacyjnej w naszym
mieście,
• Stowarzyszenie „Wrocław – Za Widawą”
m.in. przy jak najściślejszej współpracy z radami osiedlowymi przyjrzy się problematyce
dotyczącej peryferii miasta.
Raport naszego autorstwa przed opublikowaniem na debacie z mieszkańcami zamykającej
tegoroczną edycję akcji „Masz głos, masz wybór”, traﬁ do władz miasta, aby umożliwić im
odniesienie się do naszych wniosków i sposobów
przeprowadzania monitoringu.
Nasze cele
W naszej działalności przewidujemy miejsce
zarówno dla edukowania i poprawy świadomości obywatelskiej mieszkańców Wrocławia, jak
i otrzymywania informacji zwrotnej. Chcemy
spopularyzować zainteresowanie samorządem
lokalnym w naszym mieście i tym samym motywować rządzących do jak najlepszego wypełniania swych obowiązków.
Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć
więcej – Wrocław: Wspólna Sprawa
Wspólna – bo sprawa Moja i Twoja: mieszkańca i osoby wybranej do rządzenia.
Wspólna – bo przyjazne i dobrze rządzone
miasto to sprawa nas wszystkich.
Wspólna – bo dobro wspólne to esencja postawy obywatelskiej.
Harmonogram działań akcji
Spotkanie mieszkańców z prezydentem i podpisanie deklaracji

III-V
2008

Działanie mające na celu zainteresowanie mieszkańców sprawami
gminy

V-VIII
2008

Monitoring i stworzenie raportu

V-X
2008

Spotkania podsumowujące II rok
kadencji i upowszechnienie wyników monitoringu

X-XI
2008

W razie wszelkich pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem działań Koalicji,
Ewa Klaudia Pietkiewicz (Forum Młodych Liderów), poprzez e-mail: epietkiewicz@gmail.com
lub telefonicznie: 501 724 191.
Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest
współﬁnansowana ze środków Trust for Civil Society
In Central and Eastern Europe oraz ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe
PL2005/017-488.01.01.01.
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Już za rok matura
Matury trwają. I te pisemne z wybranego
przedmiotu, i te ustne z języka polskiego, czyli
przedstawienie przez abiturienta opracowywanego przez siebie tematu. Do końca maja,
kiedy się ów maturalny maraton zakończy.
I cóż, czy wszystko w porządku? Nie, bo
co rusz są jakieś „ale” w stosunku do różnych
przedmiotów. Język polski sprawdzany będzie
(czytanie ze zrozumieniem + własny tekst, nie
wiadomo dlaczego przez dziennikarzy nazwany esejem) według słynnego KLUCZA, który
opracowywany został przez Centralną Komisję
Maturalną. Miało go nie być, a nawet ukazał
się protest przeciwko jego stosowaniu wybitnych pedagogów (także twórczyni owego polonistycznego tekstu, wiceminister w rządzie
Jerzego Buzka – pani Ireny Dzierzkowskiej,
która dopiero po paru latach zrozumiała swój
błąd – lepiej późno niż wcale), ale będzie zastosowany PO RAZ OSTATNI, w przyszłym
roku już NIE. Czyli schematyzm, szablonowość w ocenie prac maturalnych pozbawia indywidualizmu i oryginalności wielu uczniów.
Nie wiem, jak będzie wyglądała w przyszłym
roku ocena prac maturalnych z języka polskiego i jak owe prace będą w ogóle wyglądały.
Bo obecnie tzw. tekst abiturienta na wybrany temat (z dwóch) nie sprawdza znajomości
lektur czy twórczości jakiegoś pisarza, ale
każe na podstawie przedstawionego uczniowi
fragmentu lektury odpowiedzieć na zawarte w
temacie pytanie (problem, zagadnienie). Ma
to być około 250 słów (najmniej), czyli 1,5
strony arkusza papieru kancelaryjnego. Uzyskać 30% (ze 100%) punktów, które wskazuje
ów słynny KLUCZ – to żaden problem. Jeśli
abiturient nauczył się poprawnie składniowo i
stylistycznie pisać krótkie teksty – napisze pracę maturalną z języka polskiego nawet na 70%
(punktów). Najważniejsze, aby tak było, jest
NAPISANIE PRACY NA TEMAT. Matura z
języka polskiego w obecnej postaci jest „prościutka” i „łatwiutka” w porównaniu z tą, która
obowiązywała przed reformą (nową maturą).
Tematy na obecnej maturze były proste, można
nawet powiedzieć, że INFANTYLNE (w ubiegłych latach było podobnie).
Wiele kontrowersji i zarzutów pojawiło się
wobec tematów obowiązujących na maturze z
wiedzy o społeczeństwie. No bo jeśli do analizy i oceny dano tekst publicystyczny Jacka
Żakowskiego z „Polityki”, nie może dziwić
negatywna reakcja. Bo tekst jest tendencyjny,
indoktrynujący, o wyraźnej ideologicznej wymowie. Dlaczego wybrano właśnie taki tekst i
kto go wybrał – pytali dziennikarze w różnych
pismach, radiu i telewizji. Bo przecież wszyscy
wiedzą, kim jest pan dziennikarz Jacek Żakowski, nietolerancyjny, doktrynerski, atakujący
emocjonalnie, bez podawania faktów i argumentów, niesolidny i stronniczy. Nie „tylko
w telewizji”, ale przede wszystkim w swoich
felietonach zamieszczanych w „Polityce”, skąd
wzięto artykuł do matury z wiedzy o społeczeń8

stwie (WOS-u). Oprotestowano także zadania z
matematyki, mówiono nawet o błędach. Z tego,
co wiem, ministerstwo wyjaśniło, że nie będzie
brany pod uwagę KLUCZ, bo do przyjęcia są
różne sposoby rozwiązania zadania, byleby
były prawidłowe.
Matura zawsze budziła i sądzę, że będzie budziła krytyczne głosy i opinie. Ma być wiele
rzeczy zmienionych, jak zapowiedziała pani
minister. Ale różne zapowiedzi i projekty zmian
pani minister edukacji znalazły się w koszu,
mimo ich ogłoszenia. Cechą obecnego ministra
(pani minister) edukacji jest ROZDRAŻNIANIE społeczności nauczycielskiej przedziwnymi propozycjami zmian w oświacie. Stąd
konsolidacja obydwu związków zawodowych,
czyli dogadanie się w wielu sprawach Związku Nauczycielstwa Polskiego i Solidarności
Nauczycielskiej. Będzie zakłócony przebieg
matur, bo na 27 maja zapowiedziany został i
odbędzie się strajk nauczycieli (jednodniowy).
To wtorek, ostatni tydzień matur, kiedy wiele
rzeczy trzeba zapiąć na ostatni guzik. Niewątpliwie mocno zdezorganizuje on przebieg
matur, ale i naukę w szkole, bo młodsze klasy
będą za trzy tygodnie kończyć rok szkolny.
Tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą
zmiany w przebiegu matury w przyszłym roku
szkolnym. Czasu jest niewiele, bo wiedza ta
musi być znana dyrektorom szkół średnich
praktycznie do końca czerwca, a najpóźniej
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli 1 września. Trudno odgadywać, jakie będą
losy pani minister Hall, która się już parę razy
skompromitowała. Wszelkie znaki na ziemi i
niebie mówią, że po wakacjach ktoś inny już
będzie ministrem edukacji.
Szkolnictwo (oświata), w tym matura i egzaminy po 6. klasie szkoły podstawowej i
gimnazjalne, są ostatnio mocno krytykowane.
Jak się te sprawy zmienią i zakończą – trudno
zgadnąć. Wszystko jest pod wielkim znakiem
zapytania. Także początek nowego roku szkolnego, bo ZNP już zapowiada, że jeśli rząd nie
załatwi pozytywnie spraw ﬁnansowych nauczycieli i przejścia na wcześniejszą emeryturę
– to zamiast początku roku szkolnego będzie
nauczycielski strajk.
W systemie oświaty wszystko się wiąże ze
sobą. To system naczyń połączonych: uczeń
– rodzice – nauczyciele. Jeśli nie będzie on
dobrze funkcjonował, rozregulowanie go może
się źle skończyć. Bo dokonana jeszcze za czasów premiera Buzka reforma oświaty, a wprowadzona przez rząd Leszka Millera, ciągle
nie jest stała. Pani minister Krystyna Łybacka
opóźniła o rok małą maturę i zrezygnowała z
obowiązkowej matematyki na maturze (przedmiot do wyboru), choć sama jest matematyczką. Obecny minister edukacji przywrócił matematykę jako obowiązkowy przedmiot (od 2010
roku). Wcześniej Roman Giertych ostrzegał
przed obowiązkową na maturze matematyką.
Gra trwa, żongluje się uczniami. Tylko po co.
No to… już za rok matura.
(KB)

Indie
W ubiegłym roku w listopadzie prawie
trzy tygodnie spędziłam w Indiach. Pojechałam tam wspólnie z wujem, znanym na
świecie profesorem ﬁzyki metali i wiedzy o
materiałach, Tadeuszem Massalskim, który
został zaproszony przez swoich kolegów z
Indii, aby wygłosić kilka wykładów, zakończonych przyznaniem wujowi honorowego
członkostwa IM (Indyjski Instytut Metali).
W zeszłym roku obchodzona była rocznica
deklaracji Indii jako niezależnego państwa.
To była 60 rocznica powstania ich państwa.
Wykład w Pune zorganizowano właśnie z tej
okazji, było bardzo uroczyście. Poprzednikiem wuja, rok wcześniej, był prezydent Indii, Dr H. Kalam. Zjechało się wielu znanych
ludzi nauki i techniki, wysłuchałam wielu
ciekawych opinii. Ponieważ połączyliśmy
przyjemne z pożytecznym – naukowo i turystycznie, była to dla mnie niepowtarzalna
przygoda. Zwiedziliśmy Bombai (inaczej nazywany – Mumbai), Kalkutę (teraz nazywa
się Colcata), Jamshedpur, Delhi, Pune i okolice. Kilkanaście dni wraz z 13 lotami wewnętrznymi, które odbyliśmy, to wciąż zbyt
krótko, aby poznać ten olbrzymi kraj.

Już po krótkim czasie pobytu w Indiach odniosłam wrażenie, że jest to kraj ogromnych
kontrastów. Pierwszym było zróżnicowanie
ekonomiczne ludzi – biedni i bogaci. Ilość
ludzi w Indiach jest naprawdę przytłaczająca. Zaraz po wylądowaniu na lotnisku widzi
się masy ludzi, niezależnie od tego, czy to
jest pora dnia czy nocy. Dla obcokrajowców
mieszkańcy Indii są bardzo życzliwi i mili,
nawet ci, którzy są niesamowicie biedni.
Często mają uśmiech na twarzy. Może częściowo dlatego, że gdy się nie ma wiele, a
wszyscy dookoła też nie mają, trzeba się pogodzić z losem W pobliżu większych miast,
z okna samolotu widać tysiące małych domków i skupisk, wąskie uliczki i dużo zieleni,
w centrach większych miast rosną wysokie
drapacze chmur, a nowe ulice są szerokie.
Już z samolotu widać niesłychane zanieczyszczenie powietrza. To prawie tak, jak w
Pekinie czy Mexico City, albo nawet gorzej.
Jednym z przykładów rozwoju przemysłu w
Indiach jest miasto Jamshedpur. Zawdzięcza ono swój rozwój i obecny postęp rodzinie magnatów Tata. Jeden z przodków Tata,
Jamshedji Tata, miał pierwsze pozwolenie na
prowadzenie samolotów w Indiach.

kraj kontrastów

Rodzina Tata zapoczątkowała obecnie dobrze
prosperujący przemysł hutniczy. Prócz stali
obecna ﬁrma Tata produkuje sprzęt przemysłowy i rolniczy oraz samochody. Kilka dni temu
czytałam artykuł o najnowszym samochodzie
Tata, o nazwie Nano – tak małym i ekonomicznym, jak sama jego nazwa. Cena odpowiada
sumie ok. $2,500. Jakością pewnie przypomina
trochę polskiego małego ﬁata dawnych czasów,
ale może niekoniecznie. W 2000 roku, ﬁrma
Tata Inc. kupiła Tetley, znaną ﬁrmę produkującą herbatę, a w roku 2007 Anglo Steel, znany
Europejski koncern stalowy. A ostatnio nawet
markę Jaguar od ﬁrmy Ford. Ludność z wyższym wykształceniem mówi biegle co najmniej
trzema językami – angielskim, hindi, który jest
językiem narodowym, oraz często także językiem lokalnym (a tych podobno jest ok. 300).
Są oni też wykształceni w większości za granicą, głównie dzięki stypendiom fundacji Tata i
pomocy przyjezdnym studentom przez zachodnie uniwersytety i instytucje. Mieszkańcy Indii,
mają ogromnie wysokie ambicje i doganiają
świat zachodni szybciej niż przypuszczamy.
Moje ogólne wrażenie z rozmów i obserwacji
jest takie, że w XXI wieku na rynku konkurencji światowej znacząco wzrosną wpływy Chin
i Indii. Chiny będą nadal zalewać świat tanią
masową produkcją, a Indie wejdą w świat jako
dostawca wszelkiego rodzaju usług na wysokim poziomie, głównie w dziedzinach, gdzie
język angielski jest ważnym instrumentem
międzynarodowej komunikacji – pozostałość
po Brytyjczykach. Dodatkową obserwacją jest
to, że ludność Indii pragnie uzyskać najlepsze
wykształcenie za granicą, ale zdobytą wiedzę
wprowadzają w życie we własnym kraju – i jest
to zjawisko spotykane wśród ludności z wielu
krajów. Ruch na drogach jest szokujący – jest

na nich dosłownie wszystko co się porusza, i
nikt nie stosuje żadnych zasad.
Aby przejechać 120 km, trzeba jechać co
najmniej pięć godzin. W większych miastach
są wyznaczone pasy jezdni, ale jeśli są dwa, to
jest obok siebie 4-5 pojazdów – małe bryczki,
trójkołowe taksówki, rowerzyści, motorowerzyści, samochody, traktory, ciężarówki, zaprzęgi z wołami, słonie i wielbłądy; po ulicach
spacerują krowy, kozy, psy – tak jakby żadne
zwierzę nie należało do nikogo, nie wiadomo
kto je karmi, kto się nimi opiekuje. (Krowy
są to święte i nietykalne zwierzęta wg hinduskiego folkloru). Często zwierzęta leżą przy
drodze, nawet przy najbardziej ruchliwej ulicy w stolicy – Delhi. Prócz zwierząt często na
chodnikach śpią biedni, dzieci się bawią tuż
przy jezdni, wszystko brudne, zakurzone, ale
uśmiech na buzi i wszędzie kobiety ubrane w
ładne kolorowe sari. Jednym z cudów świata
jest położony w pobliżu miasta Agra – grobowiec Taj Mahal.

Budowla ta jest naprawdę przecudna i ogromna.
Została zbudowana z rozkazu Emperora Shah
Jahan jako mauzoleum smutku i pamięci jego
ukochanej żony, Muntaz Mahal, która umarła
przy porodzie szesnastego dziecka. Zarówno architektura, jak i marmurowe wykonanie pozostawiają niezapomniane wrażenia. Prace budowlane
nad mauzoleum Taj zostały rozpoczęte w rok po
śmierci Muntaz, w 1632 roku, i trwały aż do 1654.
Jest on wykonany z białego marmuru, w którym
wzory ornamentalne i wersy z Koranu są wykonane z użyciem drogocennych kamieni. We wnętrzu Taj znajduje się podziemna komnata, gdzie
spoczywają Muntaz i Shah. Taj położony jest w
pobliżu rzeki Yamuna i otaczają go rozłożyste
ogrody i park. Zwiedzający szanują to wspaniałe
miejsce przez zachowanie ciszy i zdjęcie butów.
Szkoda tylko, że bardzo dobrze rozwinięty w
Agra przemysł wyrobów skórzanych powoduje
dużo zanieczyszczenia i powolne niszczenie tej
budowli, tak jak było z Nową Hutą i Krakowem.
Inną atrakcją turystów są groty Ajanta i Ellora.
Te jaskinie to są właściwie groty wydłubane w skałach przez mnichów (około 200

lat p.n.e.). Dosyć dobrze zachowane, ale też
już widać uszczerbki, jakie powoduje nasza
cywilizacja. Panuje tam spokój i cisza zapierająca dech w piersiach. Niedaleko tych grot
jest miasto, gdzie znajduje się „Taj Mahal
biedniejszego władcy” mniejsza, mniej bogata kopia oryginału, wybudowana z rozkazu
wnuka Shah Jahan. Ludzie w Indiach należą
do różnych kast. Mniej wykształceni wierzą, że
każdy przechodzi przez reinkarnację różnych
zwierząt – dopiero w tej ostatniej rodzi się jako
człowiek. Kasty jest to system, którego jeszcze

przestrzegają i który w dużym stopniu zapewnia pewną harmonię życia i funkcjonowania tej
demokracji, choć na pewno opóźnia to postęp
społeczny. Jako Polacy, mówiąc o mieszkańcach Indii, często używamy słowa: Hindusi, ale
Hindusi stanowią tylko część ludności, pozostałe części to muzułmanie, chrześcijanie, buddyści, Żydzi. Większość ludzi to wegetarianie.
Potrawy są bardzo podobne do potraw w kuchni polskiej, prócz tego, że dodają curry i paprykę; im bardziej na południe, tym więcej tych
przypraw! Jednym z olbrzymich problemów w
Indiach jest woda, a raczej brak czystej wody
do picia. Po tej podróży w Indiach mam bardzo
miłe wspomnienia, poznałam wielu ciekawych
ludzi, zwiedziłam wiele ślicznych zakątków i
jeszcze bardziej doceniam to, co mam – dobrą,
czystą wodę w kranie, czyste powietrze i stosunkowo niewielkie zagęszczenie ludności.
tekst i zdjęcia:
Gosia Malinowski
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Wstrzymał Słońce – ruszył Ziemię
„Gwiazda Mikołaja” to 90-minutowy ﬁlm
animowany, realizowany w Studiu Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej. To piąty pełnometrażowy ﬁlm studia znanego z przygód
Reksia oraz Bolka i Lolka.
Po pierwszej decyzji o wyborze bohatera – postaci znanej każdemu bez względu na kraj, a jednocześnie będącego niejako wizytówką Polski,
naszego słynnego astronoma Mikołaja Kopernika
– przystąpiono do realizacji.
W żadnym ﬁlmie realizowanym dotąd przez
bielską wytwórnię nie było jeszcze tylu rysunków.
Zwykle bajki takie jak Bolek o Lolek, trwające
około 8-9 minut, składały się z czterech, do pięciu
tysięcy rysunków. Tutaj mamy dziewięćdziesiąt
minut i pół miliona rysunków, prawie tysiąc ujęć,
podczas gdy 25 minutowe dobranocki mają ich
około 200-300. To naprawdę duża produkcja.
Z punktu widzenia animatorów praca nie należy do najłatwiejszych – postaci są realistyczne, więc trzeba niezwykle starannie opracować

każdy ruch, mający wyglądać naturalnie. Często
w tym celu animator, niczym aktor, odgrywa
przed lustrem konkretne zadanie aktorskie i obserwując samego siebie, przenosi właściwy na
gest na papier wpisując ten gest w konkretną
postać z ﬁlmu.
Na początku każde ujęcie wykonywane jest w
głównej animacji zawierającej najważniejsze fazy
ruchu. Następnie ujęcie to jest ﬁlmowane i oceniane przez reżyserów ﬁlmu. Często wprowadzane są
poprawki. Niejednokrotnie ujęcie takie jest kilkakrotnie ﬁlmowane, zanim zostanie ostatecznie zaakceptowane. Dopiero wtedy animator wykonuje
fazy pośrednie, osiągając efekt płynnego ruchu.
Następnie wszystkie rysunki ujęcia zostają skanowane. Od tego momentu wszystkie dalsze prace
są wykonywane za pomocyą komputera. Rysunki każdego ujęcia trzeba pomalować i złożyć w
całość za pomocą programu graﬁcznego – graﬁk
korzysta ze specjalnej recepty napisanej przez animatora, a następnie złożyć z dekoracją wykonaną
przez dekoratora. I tak ujęcie po ujęciu.
Film „Gwiazda Mikołaja” realizowany jest jak
każdy normalny ﬁlm fabularny – kiedy kamera pokazuje nam miasto, ono składa się z wielu
10

przedmiotów i postaci. Kiedy pokazuje nam targ
– on też musi być wiarygodny, żywy, stąd ogromna ilość postaci plastycznych, których wymaga
konkretny plener.

wersja angielska i to ona stanie się podstawą dla
tworzenia innych wersji językowych. Zrobienie
takiej wersji wymaga dodatkowej pracy, bo ruch
ust przy polskim dialogu nie odpowiada ruchowi ust w języku angielskim, a dodatkowo zdania
polskie i angielskie zazwyczaj nie mają tej samej
długości. Ze względu na to praktycznie powstaną

dwa ﬁlmy, gdyż wszystkie ujęcia dialogowe muszą być robione dwukrotnie.
„Gwiazda Mikołaja”, będąc opowieścią o dzieciństwie i młodości Mikołaja Kopernika, jest jednocześnie ﬁlmem o człowieku, któremu udało się
zrealizować marzenia, o człowieku, który potraﬁł
Znane nam kreskówki, takie jak choćby Bolek i wykorzystać swoją szansę i osiągnął sukces.
Lolek czy Reksio, chętnie kupowane były za granicą. W części wynikało to z faktu, że były to ﬁlAgnieszka Gil
my bez dialogu, więc całkowicie odpadał problem
dubbingu. Trudno jednak wyobrazić sobie ﬁlm
Tekst powstał w oparciu o rozmowę
pełnometrażowy pozbawiony dialogu. Stąd też,
z reżyserem Andrzejem Orzechowskim
aby zapewnić jak największą sprzedaż na świat,
http://www.tvs.pl/index.php?id_materialu=30
równolegle z polską wersją językową powstaje

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej jest w trakcie realizacji pełnometrażowego ﬁlmu animowanego „Gwiazda Mikołaja”, największego przedsięwzięcia ﬁlmowego
w naszej 60-letniej historii.
Film ten opowiada o dzieciństwie i młodości
Mikołaja Kopernika, ale nie jest to typowy ﬁlm
biograﬁczny. Postać znanego na całym świecie
astronoma, wielkiego odkrywcy i człowieka,
który zmienił nasz sposób patrzenia na nasze
miejsce we wszechświecie, jest dla nas znakomitym pretekstem do prezentacji bohatera, który
dorastając, nie zapomniał o swych dziecięcych
marzeniach, bohatera, który na początku, jak
każdy z nas szukał siły u innych, a dorastając,
odkrył własną „moc” i ją mądrze wykorzystał.
Wiara i nauka. Cuda i rzeczywistość. Złudy
i marzenia. A wszystko to w epoce, w której
astronomia mieszała się z astrologią, w której
alchemicy szukali ﬁlozoﬁcznego kamienia, w
niezwykłej epoce wielkich odkryć i rozkwitającego Renesansu.
W naszym ﬁlmie Mikołaj Kopernik, syn toruńskiego kupca, jest dzieckiem jak każdy z nas.
Może tylko nieco bystrzejszym i bardziej ciekawym świata. Gdy ma dziesięć lat, w jego domu
pojawia się niderlandzki astrolog Paul van de
Volder i przepowiada mu wielką przyszłość.
Chłopiec, by poznać szczegóły, zaczyna interesować się gwiazdami. Kibicuje mu w tym jego
ojciec. Po jego śmierci Mikołaj nie załamuje się.

Mikołaj Kopernik, kopia obrazu, wikipedia.pl

Gwiazda Mikołaja

Po jakimś czasie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. I tu ponownie pojawia się Paul van de Volder. Rozpoczyna
się walka o duszę Mikołaja. Z jednej strony jest
szarlatan astrolog, z drugiej Wojciech z Brudzewa i inni profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego. Młody Mikołaj poznaje tajniki nieba.
Astrologia walczy z astronomią. Z wątpliwości
i pytań rodzi się odkrycie zrazu niepewne, ale
po studiach we Włoszech niepozostawiające
żadnych wątpliwości. Zanim jednak to nastąpi
młody Mikołaj w Rzymie po raz ostatni będzie
musiał zmierzyć się ze swym antagonistą.

Historia, która rozpoczyna się od beztroskiego dzieciństwa, ma mocny wątek sensacyjny
związany z osobą Paula van de Voldera, wątek
melodramatyczny młodzieńczej miłości Mikołaja, wreszcie rys komediowy wynikający z
właściwych ﬁlmowi rysunkowemu przerysowań
postaci i charakterów. Wszystko to nie osłabia
wartości poznawczych związanych z dochodzeniem do wielkiego odkrycia, przełomu zarówno
w astronomii, jak i w ﬁlozoﬁi. Po Koperniku nic
już nie będzie takie jak przedtem. I właśnie tego
dokonał chłopiec z Torunia, który dorastając,
miał odwagę nie przestać marzyć, miał odwagę wbrew różnym autorytetom pójść za głosem
własnej inteligencji i rozumu.
Scenariusz i reżyseria: Zdzisław Kudła
Andrzej Orzechowski
Konsultanci: Prof. dr hab.
Mieczysław Markowski (ﬁlozof)
Dr hab. Krzysztof Stopka (historyk UJ)
Jacek Szczepanik (dyrektor Planetarium
Śląskiego w Chorzowie)
Założenia plastyczne: Janusz Stanny
Opracowanie plastyczne: Zdzisław Kudła
Czas trwania: 90 minut
Film powstaje w dwóch wersjach językowych: polskiej
i angielskiej. Produkcja: Studio Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej. Film współﬁnasowany przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej
Współproducenci: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, Bank Spółdzielczy w
Skoczowie i Kino Świat

Czarno-biały zawrót głowy
Maj jest tak pięknym miesiącem, że gdy
tylko nadarza się chwila wolnego, myślimy
o wypoczynku wśród zieleni – wyjeździe w
góry czy nad wodę. Tym bardziej nasze dzieci. Spragnione słońca i zabawy na dworze
mogą w końcu – po długiej szaroburej zimie
– do woli korzystać z uroku zabaw na świeżym powietrzu. A niedługo już wakacje...
Zdarza się jednak, że kiedy już wyjedziemy
na upragniony urlop, czy nawet podczas weekendu, mamy trochę wolnego czasu, z którym nie
do końca wiadomo, co zrobić. Często szukamy
wtedy „stolikowych” gier towarzyskich. Nawet
dzieci lubią czasem, nie tylko w pochmurne
dni, posiedzieć chwilę przy stole i rozegrać
kilka „pojedynków” interesującej gry. Dobrze
byłoby, by tą grą były szachy – do tego właśnie chcę Państwa namówić. Dlaczego? Gra
w szachy jest zarówno niezwykle skutecznym środkiem wychowawczym, jak i metodą
kształcenia poprawnego, ścisłego, precyzyjnego i logicznego myślenia, czego zresztą już
dawno dowiedziono. Zanim jednak „czarno
na białym” przedstawię niezbite dowody, że w
szachy grać warto i należy, chciałbym pokrótce
omówić samą historię szachów.
Szachy narodziły się w Indiach w latach siedemdziesiątych VI wieku naszej ery. Stamtąd,
niemal natychmiast, przywędrowały do sąsied-

niej Persji, a po podbiciu Persji przez Arabów
rozprzestrzeniły się na terenach zajętych przez
Arabów i, przez obszar dzisiejszej Hiszpanii
– wówczas w znacznej części należącej do Arabów – dotarły do chrześcijańskiej Europy. Tutaj
wielką wartość szachów dostrzegli europejscy
władcy. Ogromnym miłośnikiem szachów byli
na przykład francuski monarcha Karol Wielki
(przełom VIII i IX w.) i równie wielki ich amator król angielski Jan bez Ziemi (XIII w.).
Wielkimi literami w historii szachów zapisał
się król kastylijski Alfons X Mądry (XIII w.).
Był on nie tylko zawołanym graczem, lecz również autorem imponującego rękopisu (datowanego na 1283 r.), opowiadającego „o szachach i
innych grach”. Jest to największe i najbardziej
wartościowe dzieło o grach i szachach, jakie
otrzymaliśmy w języku europejskim od pisarzy
średniowiecznych. Stanowi ono niezmiernie
ważne ogniwo łączące arabską myśl i literaturę szachową z europejską tradycją tej gry. Zawiera zbiór zakończeń partii szachowych, czyli
używając języka „branżowego” – tak zwanych
końcówek, opracowanych pod wpływem zadań
kompozycyjnych publikowanych w arabskiej
literaturze szachowej. Jest to o tyle zadziwiające, że przed Alfonsem X Mądrym autorzy
manuskryptów poświęconych szachom, pisząc
o zagadnieniach teoretycznych dotyczących gry

1301-1333 Zürich, Król Otto IV Brandenburski
grający w szachy z Manessische Liederhandschrift

w szachy, zwracali uwagę głównie na debiuty,
czyli na problemy związane z rozpoczynaniem
partii szachowych, ewentualnie na zagadnienia
gry środkowej lub też na kompozycje szachowe,
czyli na same zadania szachowe, czego efektem
były porady typu: „z danej, konkretnej pozycji, grając białym daj mata w dwóch ruchach”.
Natomiast król kastylijski jest chyba pierwszym autorem,
dokończenie na stronie 13
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Astronomia starożytnej Grecji
Astronomia jest jedną z bardziej fascynujących nauk współczesnych. Jest ona głęboko zakorzeniona w starożytności i od początku ściśle
związana z matematyką i przyrodą.
Starożytni Grecy przejęli ją od Babilończyków
i Egipcjan jako dziedzinę matematyki zajmującą się przede wszystkim ustaleniem kalendarza.
Punktem wyjścia była obserwacja zjawisk przyrody i szukanie w nich określonej regularności i
wzajemnych oddziaływań i powiązań. O ile doba
czy fazy Księżyca były naturalnymi okresami czasu, to wyznaczenie roku napotykało na spore trudności, a z drugiej strony było bardzo potrzebne.
Przede wszystkim w rolnictwie, aby regulować
czy wyznaczać terminy orki, siewu, zbioru plonów oraz innych prac i tym samym przyczyniać
się do uzyskania lepszych plonów, co z kolei zapobiegało klęsce głodu. Takie właśnie wskazówki
zawiera pochodzący z VII w. p.n.e. epos dydaktyczny Hezjoda pt.: „Prace i dni”, w którym czas
prac rolnych wyznaczany jest przez położenie
gwiazd na niebie.
Kalendarz próbowano ustalić w różny sposób:
jako system oparty na cyklu rocznym, dwuletnim,
a nawet pięćdziesięciodziewięcioletnim. Miarą
czasu była długość faz Księżyca, jednak okazało
się, że długość ta jest zmienna i trudno oczekiwać,
aby udało się ją zsynchronizować z odpowiednimi okresami klimatycznymi, a tym samym wynaleźć praktyczny kalendarz. Te trudności skłoniły
matematyków do obserwacji astronomicznych.
Podjęli je prawie wszyscy, począwszy od Talesa
z Miletu (ok. 620 – ok. 540 p.n.e.), który potraﬁł
przewidzieć zaćmienia Słońca, a skończywszy na
Hipparchu (ok. 190 – ok. 125 p.n.e.), autorze modeli ruchu Słońca i Księżyca.
Szereg ważnych odkryć astronomicznych poczynił Pitagoras (ok. 572 – ok. 497 p.n.e.). Ustalił, że Ziemia jest kulą oraz że orbita, po której
porusza się Księżyc, jest nachylona pod kątem do
równika Ziemi, a Wenus obserwowana rano jako
wschodząca gwiazda i wieczorem jako gwiazda
zachodząca jest tym samym obiektem na niebie.
Około 450 p.n.e. Oenopides odkrył kąt nachylenia
ekliptyki do równika niebieskiego, a wyznaczył
go Eratostenes z Cyreny (ok. 275 – ok. 194 p.n.e.),
który również jako pierwszy dokonał pomiaru
długości południka ziemskiego.
Filolaos z Krotony (IV w. p.n.e.) ze szkoły pitagorejczyków był pierwszym badaczem, który
twierdził, że Ziemia i inne ciała niebieskie poruszają się wokół ognistego centrum po orbitach
w kształcie koła. Centrum to jest niewidoczne,
ponieważ zasłania je jakaś planeta. Pitagorejczycy
uznawali liczbę 10 za doskonałą, więc ustalili, że
istnieje właśnie dziesięć planet.
Katalog gwiazd z omówieniem głównych konstelacji opracował Demokryt (ok. 460 – ok. 370
p.n.e.), a Eudoksos z Knidos (ok. 408 – ok. 355
p.n.e.) próbował wyjaśnić ruch planet za pomocą
geocentrycznego systemu sfer koncentrycznych.
Ponadto wysunął twierdzenie o kulistości Ziemi i
obliczył w przybliżeniu jej obwód.
Duży wpływ na dalszy rozwój astronomii miała
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geometria sferyczna. Pracował nad nią pochodzący z Aten Autolikus (ok. 330 p.n.e.), jak i Euklides (365 – 300 p.n.e.), autor traktatu na temat
matematyki astronomicznej, który określił dokładnie czas wschodu i zachodu gwiazd mających
określone położenie na niebie.
Ważne były także osiągnięcia uczonych aleksandryjskich. Arystarch(os) z Samos (ok. 320
– ok. 250 p.n.e.) próbował zmierzyć odległość
Księżyca i Słońca od Ziemi i dzięki temu wykazał,
że Słońce jest znacznie dalej położone od Ziemi w
porównaniu z Księżycem i jest znacznie od niego
większe. To odkrycie zadecydowało, że sformułował teorię heliocentryczną. Twierdził, że centrum
świata stanowi Słońce, wokół którego obiega Ziemia, a pory dnia są wynikiem obrotu Ziemi dookoła swej osi oraz że Słońce z Ziemią i planetami
znajdują się w środku nieruchomej sfery gwiazd
stałych. Błędnie natomiast określił kształt orbity
ziemskiej; uważał, że jest kołem, a nie elipsą.
Apoloniusz (ok. 263 – ok. 200 p.n.e.) – świetny
matematyk z Aleksandrii – rozwinął teorię epicyklu, która okazała się bardzo ważna dla Ptolemeusza i jego hipotez dotyczących planet. W tym
czasie Archimedes (ok. 287 – ok. 212 p.n.e.) zmierzył średnicę Słońca. Jednym z najważniejszych
astronomów starożytnej Grecji był wspomniany
już Hipparch, autor teorii rocznego ruchu Słońca
i Księżyca, który także wyznaczył odległość tych
ciał od Ziemi.

Mapa wszechświata Ptolemeusza
według Andreasa Cellariusa

Jak widać, teoria heliocentryczna pojawiała się
w myśli naukowej antyku, jednak dopiero Mikołaj Kopernik sformułował ją w taki sposób, że
zmieniła obowiązującą doktrynę geocentryczną.
Trzeba jeszcze dodać, że upowszechniła się dopiero w XVIII wieku.
Dalszy postęp, absolutnie potrzebny, aby dokonywał się postęp w astronomii, realizował się w
dziedzinie geometrii. Sferyczna geometria została
opracowana przede wszystkim przez Autolikusa z
Aten ok. 330 r. p.n.e. Autolikus napisał pracę „O
Wschodach i Zachodach”, dotyczącą obserwacji
astronomicznych.
W późniejszym okresie główne badania astronomiczne prowadzono w Aleksandrii, gdzie Euklid pracował nad geometrią sferyczną. Napisał
pracę „Zjawiska”, która stanowiła elementarne
wprowadzenie do matematyki astronomicznej i
podaje czasy wschodu i zachodu gwiazd będących w określonych położeniach na niebie.

W Aleksandrii najbardziej znanymi astronomami byli Aristarkus, Timokaris i Aristyllus, który
potraﬁł prowadzić obserwacje astronomiczne z
dokładnością do 5’. Stopień dokładności obserwacji jest podstawą rozwoju nauk astronomicznych. W Aleksandrii dokonywano wiele dokładnych obserwacji gwiazd stałych w latach 300
– 250 p.n.e., ale wyniki te uległy zniszczeniu w
pożarach, które często tam wybuchały.
W tymże okresie powstał również system
współrzędnych, za pomocą którego ustalano pozycje gwiazd na niebie. Powstał wtedy system
równikowy oraz ekliptyczny.
Innym znanym astronomem żyjącym w tych
czasach był Aristarkus, który próbował zmierzyć
odległość Księżyca i Słońca od Ziemi. Otrzymane wyniki nie były dokładne, ale wykazały,
że Słońce jest znacznie dalej położone od Ziemi
w porównaniu z Księżycem oraz że Słońce jest
znacznie większe od Księżyca. Wiedza o tym, że
Słońce jest większym ciałem od Ziemi i Księżyca, pozwoliła Aristarkusowi zaproponować heliocentryczny system układu słonecznego. Jednakże
jego teoria nie znalazła uznania u Greków, którzy
nadal tworzyli coraz bardziej złożone modele
wszechświata z Ziemią w jego centrum.
Uważa się, iż Timokaris i Aristyllus obliczyli odległość Grecji od bieguna ziemskiego oraz
odległości pomiędzy niektórymi gwiazdami. Obserwacji dokonywali za pomocą instrumentu podobnego do dioptra, wynalezionego przez Herona. Prace powyższych astronomów kontynuował
100 lat później Hipparkus. W czasie tych 100 lat
poczyniono kilka znaczących odkryć astronomicznych. Archimedes zmierzył średnicę Słońca
i podobno wybudował planetarium. Eratostenes
zmierzył wielkość Ziemi, dokładnie zmierzył kąt
ekliptyka oraz ulepszył kalendarz. Apolloniusz
matematycznie rozwinął teorię epicyklu (okrąg,
którego punkt środkowy porusza się po obwodzie
innego okręgu); teoria ta nabierze pełnego znaczenia w pracach Ptolemeusza.
Hipparkus był najważniejszym ze wszystkich
starożytnych astronomów. Dopiero w XVI wieku
Kopernik zmienił powszechnie obowiązujące poglądy na budowę wszechświata.
Hipparkus posługiwał się dużą ilością dokładnych danych astronomicznych i doskonale znał
geometrię. Dopasowywał swoje teorie do zaobserwowanych faktów. Zaproponował teorię ruchu
planet. Hipparkus wykorzystywał metody obliczeniowe starożytnych Babilończyków.
W II wieku n.e. w Aleksandrii ukazały się
wybitne prace Ptolemeusza – Almagest i Tablice Podręczne, Geograﬁa, Tetrabiblos, Optyka,
Harmonika, traktat o logice i zegarach słonecznych. Były po mistrzowsku napisane przez jeden
z najwybitniejszych umysłów wszech czasów.
Wybitność tych prac docenili współcześni Ptolemeusza.
Smutne, ale czasy starożytnego Rzymu nie
przyniosły niestety dalszych znaczących postępów w astronomii.
Autorzy artykułu: J J O’Connor and E F Robertson
Opracowanie: Małgorzata Jaszczuk-Surma
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który pisał o zagadnieniach dotyczących wspomnianych „końcówek”. Dla każdego, kto zna
się jednocześnie na matematyce i na szachach,
stanowi, to dowód, że posiadał on prawdziwy
zmysł matematyczny. Umiejętność i upodobanie do rozgrywania końcówek stanowi niezbity
dowód uzdolnień matematycznych, nawet wtedy, jeśli ktoś nie zna się na matematyce. Alfons
X Mądry był ponadto historykiem, mecenasem
i wytrwałym popularyzatorem kultury szachowej. Na swój dwór sprowadził wielu mistrzów
spośród szachistów arabskich.
Zapalonymi graczami szachowymi byli także car Iwan IV Groźny, Jan III Sobieski, Karol
XII, król szwedzki oraz cesarz niemiecki Fryderyk II Wielki, który z Wolterem – jednym z
najtęższych umysłów XVIII-wiecznej Europy
– wymieniał listy nie tylko na tematy ﬁlozoﬁczne, ale także kartki z notacjami szachowymi,
prowadząc w ten sposób grę korespondencyjnie. Świetnym graczem szachowym był również, znany bardziej z „rozgrywek” polu walki,
Napoleon Bonaparte. Podobnie jak inni dowódcy wojskowi, tacy jak Tadeusz Kościuszko,
francuski generał M.J. La Fayette czy generałowie Jarosław Dąbrowski i Walery Wróblewski i
wielu innych. Bywało, że dobrze grali w szachy
politycy, jak choćby Marat czy Robespierre. Z
wielką pasją grywał w szachy także kardynał
Richelieu oraz papież Leon XII.
Zapewne mało kto wie, że władze kościelne
w Hiszpanii uznały w 1944 roku za patronkę szachistów Teresę z Avilla – świętą żyjącą
w XVI wieku, która grała w szachy z ojcem,
krewnymi i braćmi. W swoich pismach religijnych wspomina ona o szachach, posługując się
nimi jako przenośnią podczas rozważań o moralności i wierze.
Wielkich sympatyków szachów znajdziemy oczywiście, także wśród uczonych.
Wysoko cenił szachy sir Isaac Newton oraz
niemiecki ﬁlozof i matematyk Leibniz (obydwaj „do spółki” są zresztą twórcami analizy
matematycznej). Leibniz w liście do jednego
ze swych przyjaciół pisał, że „zaprawa” umysłu
przy grze w szachy nie służy sama sobie, lecz
udoskonala umiejętność myślenia. Kiedy indziej, gdy zapytano go, do czego właściwie służą szachy, odpowiedział, że „do doskonalenia
sztuki rozumowania i inwencji – trzeba bowiem
mieć wypracowaną metodę dochodzenia do
celu wszędzie tam, gdzie musimy posłużyć się
rozumowaniem” i dodał „pomysłowość ludzi
ujawnia się w grze...”. Przy szachownicy chętnie zasiadał także jeden z najtęższych umysłów
przełomu XIX i XX wieku, francuski matematyk Jules Henri Poincarè, który jako pierwszy
sprecyzował istotę dowodów niesprzeczności
w matematyce oraz udowodnił niesprzeczność
geometrii nieuklidesowych. Umiał on z wielkim mistrzostwem wykorzystać osiągnięcia
czystej matematyki dla potrzeb matematyki stosowanej. Prace naukowe Poincarègo ukierunkowane są nie tylko na rozwój klasycznego nurtu

matematyki, ale jednocześnie wskazują drogę
rozwoju nowoczesnej matematyki. Wiele czasu poświęcał on teorii równań różniczkowych
z algebraicznymi współczynnikami. Zajmował
się także topologią, podstawami matematyki
oraz zagadnieniami rachunku prawdopodobieństwa. W roku 1906 – na kilka miesięcy przed
Einsteinem – stworzył matematyczne podstawy
szczególnej teorii względności, które zawarł w
pracy „Sur la dynamique de l’electron”. O zasługach Poncarègo dla nauki świadczy to, że w
roku 1887 został przyjęty do grona Acadèmie
des Sciences w Paryżu, a ponadto był członkiem 22 akademii nauk oraz doktorem honorowym ośmiu uniwersytetów.
Inny matematyk i astronom – Wolfgang Pauly pasjonował się układaniem zadań szachowych, z czasem stając się jednym z czołowych
w świecie problemistów. Wiemy również, że w
domu genialnego rosyjskiego chemika Dymitra
Mendelejewa zbierało się zwykle sporo amatorów gry w szachy. On sam był zresztą dobrym
szachistą, interesował się teorią gry, studiował
podręczniki i sprawozdania z pojedynków szachowych, robił notatki z rozegranych partii.
Bywało, że grał, nie męcząc się, do późnych
godzin wieczornych a potem – odświeżony wysiłkiem umysłowym przy szachownicy – zasiadał do nocnego pisania prac naukowych.
W szachy uwielbiał grać wybitny ﬁzyk,
twórca ogólnej teorii względności Albert
Einstein. Istnieje zapis słynnej partii szachowej z głośnym amerykańskim ﬁzykiem
Robertem Oppenheimerem – twórcą bomby
atomowej.
Nie tylko uczeni namiętnie grali w szachy.
Światowej sławy pisarze także nie byli wolni
od tego zbawiennego „nałogu”. Na przykład
angielski pisarz Henry Tomas Buckle w 1847
roku, notabene jako amator, pokonał w lokalnym turnieju grupę silnych, zawodowych graczy i zdobył pierwsze miejsce oraz prawo do
zmierzenia się ze światowej sławy championem Stauntonem. Jednak odrzucił nęcące propozycje rozegrania serii meczów, a jako powód
porzucenia szachów „w kąt” podał po prostu
brak czasu. Nic dziwnego – miał wówczas „na
warsztacie” ogromne dzieło pod tytułem „Historia cywilizacji w Anglii”, które miało mu
potem przynieść nieśmiertelną sławę.
W szachy uwielbiał grać wybitny myśliciel
i ﬁlozof francuski Wolter. Do miłośników szachów zaliczali się również tak znakomici pisarze jak Dante, Boccaccio, Rabelais, Walter
Scott, Dickens czy Mickiewicz. Francuski poeta i dramaturg Alfred de Musset chętnie wpadał na partyjkę szachów do Cafè de la Règence,
gdzie grywał nawet z mistrzem La Bourdonais.
Sentencją stało się zdanie wygłoszone przez
Goethego: „Szachy – to kamień probierczy
umysłu”. Pasja gry w szachy nieobca była również takim pisarzom, jak: Puszkin, Lermontow,
Tołstoj i Turgieniew. Ten ostatni – Iwan Turgieniew, autor „Szlacheckiego gniazda”, był graczem wysokiej klasy, uczestnikiem mistrzowskich turniejów i meczów rozgrywanych w
Petersburgu, Paryżu i Rzymie. Podczas pobytu

w Paryżu należał do stałych gości słynnej Cafè
de la Règence, a w 1862 roku zdobył drugie
miejsce (tuż za świetnym francuskim szachistą J.A. Rivière) w turnieju zorganizowanym
przez właścicieli kawiarni Règence dla przeszło
sześćdziesięciu najlepszych w grze bywalców
lokalu. Pisarz ten cieszył się ogromnym autorytetem i popularnością w środowisku szachowym Francji i Niemiec, działając aktywnie w
ruchu klubów i stowarzyszeń szachowych.
Co przyciągało ich wszystkich: najświatlejszych monarchów, najwybitniejszych uczonych
i najsławniejszych pisarzy do gry w szachy?
Odpowiedzi na tak postawione pytanie udzielają liczni pedagodzy, a wśród nich wybitny
amerykański uczony, działacz polityczny i pedagog Benjamin Franklin. W „Morals of Chess”
(1779) – pierwszej w ogóle publikacji szachowej wydanej w Ameryce, Franklin zdecydowanie podkreślał, iż szachy nie są tylko rozrywką,
lecz przede wszystkim czynnikiem pobudzającym człowieka do rozwoju wielu cech, które są
bardzo przydatne zarówno w pracy, jak i w prywatnym, codziennym życiu. Przeszedł on do historii kultury nie tylko jako jeden z „Ojców-Założycieli” Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale
też, co nie jest powszechnie znane, jako pionier
piśmiennictwa szachowego, analizujący tę grę
od strony wychowawczej i moralnej. Zwracał
szczególnie uwagę na pozytywne – kształtujące
umysł i charakter – właściwości gry w szachy,
jak na przykład wyrabianie zdolności planowania i przewidywania, poczucia rozsądku i
rozwagi, przezorności i ostrożności, wreszcie
odpowiedzialności za swoje decyzje. Zauważał
ponadto, że szachy uczą poprawnego, ścisłego,
precyzyjnego i logicznego myślenia, ucząc dyscypliny myślenia i kształtując umysłowość mądrą i reﬂeksyjną. Pod wpływem nauk Franklina
w niektórych krajach utworzono nawet klasy, w
szkołach podstawowych w których nauka gry
w szachy była obowiązkowa. Okazało się, że to
działanie, co prawda zgodne z makiawellowską
zasadą „cel uświęca środki”, przyniosło jednak
doskonałe rezultaty. Dzieci, które systematycznie grają w szachy, znacznie szybciej rozwijają
się umysłowo, dlatego rzadziej mają kłopoty z
nauką i uczą się lepiej od swoich rówieśników.
Dlatego namawiam Państwa i dzieci do wejścia
na czarno-białe pole szachowe także w pięknej,
rozświetlonej barwami i słońcem scenerii wiosny i letnich wakacji.
Eugeniusz Sikorski
W Szkołe Podstawowej nr 39 im. Księdza
Jana Twardowskiego na Pawłowicach istnieje
kółko szachowe dla uczniów klas pierwszych.
Dzieci chętnie na nie uczęszczają, zdobywają
nawet nagrody na turniejach szachowych. Niestety, z zupełnie niejasnych powodów, w sekretariacie szkoły odmówiono nam podania szczegółowych informacji. Także w Przedszkolu nr
73 prowadzone są zajęcia dla dzieci z nauki
gry w szachy. Otrzmaliśmy tam informację, że
opiekunem obydwu kółek jest licencjonowany
trener szachowy pan Michał Moczar.
(red)
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Witryna na zakręcie
Przy ul. Krzywoustego 284 znajduje się
Rada Osiedla Psie Pole – Zawidawie. Choć
jej okno to nie wystawa z atrakcjami, można stwierdzić bez większego ryzyka, że jest to
najważniejsza witryna w Psim Polu-City.
Umieszczane są w niej ważne informacje
urzędowe dotyczące planów zagospodarowania
przestrzennego, obwieszczenia, decyzje Rady
Miejskiej Wrocławia itp., itd. W ten sposób
mieszkańcy osiedla informowani są w sprawach,
w których mocą ustaw poinformowani być muszą. Szczegółów należy szukać w Internecie.
W radzie pracuje społecznie około 20 osób z
prezydium i zarządem. Pełna nazwa rady brzmi:
Jednostka Pomocnicza Rady Miejskiej Wrocławia Rada Osiedla Psie Pole-Zawidawie.
Z nazwy formalnej i statutu nadanego uchwałą nr XIII/426/03 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 16.10 2003 wynika, że osiedle realizuje zadania miasta i ma wszelki dostęp do materiałów i
informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta. Do zadań osiedla
należy m.in. wspieranie działań lokalnych integrujących społeczność, wnioskowanie do władz
miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców,
opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji, uczestniczenie w pracach zespołów i komisji rady miejskiej. Faktycznie rada przyjmuje

wnioski mieszkańców i przekazuje je odnośnym
organom administracji terenowej, opiniuje
wnioski, m.in. o koncesje na sprzedaż alkoholu,
zasadność sprzedaży gruntów, sama wnioskuje
w sprawach istotnych dla mieszkańców.
W społecznym obiegu wśród starszego pokolenia rada osiedlowa funkcjonuje jako dawny
urząd dzielnicowy. Jedni widzieliby w radzie
osiedlowej przedstawicielstwo władzy miejskiej. Zdaniem innych rada ma również rozstrzygać spory z sąsiadami, usuwać dziury w
chodnikach, walczyć z oblodzeniem itp. Ludzie
nie wiedzą, z czym zwracać się na policję, z
czym do straży miejskiej, a z czym do rady osiedlowej. Wielu mieszkańców jest rozżalonych z
tytułu ich zdaniem małej skuteczności działań
i braku przepływu informacji. Zdeterminowani
biorą sprawy w swoje ręce i podejmują inicjatywy obywatelskie zbierania podpisów.
Jak to jest z tą władzą? – Pytamy przewodniczącego rady osiedlowej Zawidawia
Krzysztofa Płuskę
K. Płuska: To oczekiwanie wykracza poza nasze kompetencje. Opiniując warunki zabudowy,
także nie jesteśmy stroną.
Czy często i jakie sprawy wywołują pospolite ruszenie?

Muzeum Przyrodnicze
W poprzednim artykule zachęcaliśmy naszych Czytelników do odwiedzenia jednej z
wystaw Muzeum Przyrodniczego – „Owady
i człowiek”. Po obejrzeniu drobiazgów w postaci mniejszych lub nieco tylko większych
owadów warto dla odmiany zajrzeć do sali,
gdzie wielkość okazów bywa imponująca
– tym razem zapraszamy na wystawę „Układ
kostny kręgowców”.
Wystawa ta pokazuje nam budowę różnych
grup kręgowców, poczynając od ryb, przez płazy, gady, ptaki i ssaki. Patrząc na szkielety zwierząt, możemy zaobserwować przystosowanie
ich do życia w różnorakich środowiskach, do
różnego sposobu poruszania się i do spożywania
rozmaitych pokarmów.
Pierwszy szkielet, jaki spotykamy na wystawie, to szkielet kangura rudego – torbacza,
którego charakterystyczną cechą jest masywny
ogon, stanowiący zarówno narząd pozwalający
na utrzymanie równowagi w czasie skoku i lądowania, jak i dodatkowe podparcie podczas siedzenia. Ten potężny ogon potraﬁ utrzymać ciężar całego ciała kangura, podczas gdy zwierzę
opiera się na nim, a nóg używa do walki. Kangur
rudy jest roślinożerny, o czym świadczą wyraźnie jego zęby, przypominające zęby gryzoni.
Zupełnie inaczej ma się sprawa z mrówkojadem.
Oglądając jego szkielet, widzimy, że uzębienie
ma całkowicie zredukowane, posiada za to na
przednich kończynach bardzo mocno rozwinięte pazury, którymi rozkopuje mrowiska czy
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K.P: Na naszym osiedlu społeczność lokalna
trzykrotnie zorganizowała akcje obywatelskie
zbierania podpisów pod ważkimi wnioskami:
dwukrotnie o zmianę lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i raz przeciw halom wysokiego składowania. Było też zbieranie
wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy są bardzo pomocni w
naszej współpracy z Zarządem Dróg i Komunikacji (ZDiK)
Kto podejmuje się takich działań?
K.P.: Inicjatywy te podejmują starsi ludzie,
którzy w swoich środowiskach widziani są jako
liderzy, wolontariusze. Ale i oni powoli tracą
zapał. Nowych i młodych to kompletnie nie interesuje. A szkoda.
Skąd nazwa Zawidawie?
K.P : Ktoś kiedyś na poziomie podejmowania
decyzji administracyjnych nazwał tak Zgorzelisko, Zakrzów, Kłokoczyce i Psie Pole razem
wzięte i tak to funkcjonuje.
Zawidawianie narzekają, że są niedoinformowani. Kiedy doczekamy się tablicy informacyjnej z prawdziwego zdarzenia w centrum, np. w ryneczku?
K.P: Myślę, że uda nam się to jeszcze w tym
roku.
Dziękuję za rozmowę.
Teresa Kasztelaniec-Jaworska
kości długich, w których znajduję się przysmak
drapieżników – szpik.
Tuż obok znajdujemy grupę gatunków należących do rzędu syren – jak na syreny przystało
pozbawione są tylnych kończyn – redukcji uległ
tu właściwie cały pas biodrowy. Roślinożerne
syreny spokrewnione są dość blisko ze słoniami,
o czym świadczy budowa zębów służących do
rozcierania pokarmu roślinnego. Słonie należą
do grupy kopytnych – każdy z palców słonia zakończony jest kopytkiem. Niezwykle ciekawe są
zęby słonia – ma ich sześć, a najbardziej charak-

kopce termitów, wciąga drobne owady długim,
lepkim językiem i łyka bez gryzienia. Tuż obok
znajdujemy kolejnego szczerbaka: leniwca dwupalczastego, charakteryzującego się powolnym
i statycznym trybem życia. Ponieważ leniwiec
spędza czas, wisząc na gałęziach w koronach
drzew, zaczepiony pazurami, jego sierść rośnie
od brzucha w kierunku grzbietu – odwrotnie niż
u innych czworonogów.
Następną grupą są naczelne – należą do nich
małpy i człowiek. Na wystawie obejrzymy szkielety małp tzw. czwororękich – czyli posługujących się w równym stopniu czterema kończynami do chwytania gałęzi – to małpy nadrzewne.
Do małp typowo naziemnych zaliczamy pawiana
– czaszkę samicy łatwo rozpoznać po krótkich
zębach, gdyż samce charakteryzują się wielkimi
kłami, nawet do sześciu centymetrów długości.
Przyjrzyjmy się też człowiekowi – elementy
ludzkiego szkieletu są w zasadzie takie same
jak u zwierząt, występują jedynie pewne różnice
związane z wyprostowaną postawą ciała.
Do ciekawych zwierząt, pozostających w bliskości z innymi drapieżnikami, należy foka pospolita, której szkielet sąsiaduje ze szkieletami
niedźwiedzia polarnego i lamparta. Charakterystycznąa cechą, po której rozpoznajemy ssaki
drapieżne, są odpowiednio wykształcone zęby
– duże kły i ostre zęby trzonowe i przedtrzonowe
służące do odcinania kęsów i kruszenia kości. terystyczne są ciosy, które potocznie nazywa się
U wilka, tygrysa czy hien te zęby noszą nazwę kłami, choć w rzeczywistości to są odpowiednio
łamaczy – są bardzo mocne i służą do łamania przekształcone siekacze. Prawdziwe kły słonia

indyjskiego, którego imponujący szkielet możemy obejrzeć na wystawie, złożone są w magazynie, aby nie kusić ewentualnych amatorów kości
słoniowej, a także by nie utrudniać ruchu na sali
– są bowiem ogromne – tu widzimy drewnianą
makietę ciosów. Co jest ciekawe – słonie, tak
samo jak ludzie, zmieniają zęby. Przy czym nasze mleczaki służą nam krótko, a słoniom przez
połowę życia – wypadają po około trzydziestu
latach i tyleż służą im zęby stałe. Niestety, kiedy
i one się zniszczą, wówczas zwierzę skazane jest
na śmierć z niedożywienia – nikt nie wymyślił
protez zębowych dla słoni…
Przechodzimy do szkieletów z grupy ptaków.
Wyraźnie widać, że dzielą się na grzebieniowe i
bezgrzebieniowce – co nie znaczy, że te drugie
chodzą nieuczesane. Mają płaskie mostki, bez
wyrostka grzebieniowatego i należą do nielotów.
Charakteryzują się masywnymi, mocno rozwiniętymi nogami i zredukowanymi skrzydłami.
Doskonałym tego przykładem jest szkielet strusia, którego nogi przystosowane do poruszania
się biegiem potraﬁą rozwijać prędkość nawet do
70 km/h. Szkielety ptaków latających są lekkie,
puste w środku, a grzebień mostka służy jako
przyczep dla mięśni piersiowych poruszających
skrzydłami. Łatwo też odróżnić szkielety ptaków niepływających i pływających. Te pierwsze mają okrągły, krótki tułów, a kolano sięga
mniej więcej do środka ciężkości ciała ptaka.
Poruszają się dostojnie, chodząc czy brodząc z
gracją. Drugie z kolei mają tułów wydłużony, o
opływowym kształcie, co pomaga im np. doskonale nurkować, zaś do pływania służą im stopy,
których palce spięte są błoną pławną. Tu jako
przykład mamy pelikana, doskonałego pływaka,
który chodząc po lądzie, kiwa się marynarskim
krokiem.
W kolejno ustawionych gablotach widać odlewy czaszek naszych wymarłych przodków, czy
może kuzynów, których oryginały znajdują się w

Babirussa Babyrousa babyrussa
innych muzeach. Dalej są czaszki małp i innych
zwierząt, wśród których do najciekawszych niewątpliwie należy czaszka morsa z potężnymi
kłami. Następnie czaszka owcy, charakteryzująca się brakiem siekaczy w górnej szczęce
– dzięki temu owca nie jest w stanie nas ugryźć
– i czaszki świń. Kły świni domowej są dość
mocno zredukowane, gdyż w procesie selekcji
wybiera się osobniki, które nie będą mogły np.
zranić hodowcy. Zresztą żyją one zbyt krótko,
aby wyhodować duże kły. Inaczej ma się sprawa
z dzikiem – ten ma dobrze rozwinięte kły, które myśliwi nazywają szablami (dolne) i fajkami
(górne). Do interesujących należą kły babirusy,

Mors Odobenus rosmarus
które rosną pionowo do góry i zakręcają się. W
niewoli, w ogrodach zoologicznych, gdzie zwierzęta żyją dłużej, fajki babirusy potraﬁą osiągać
takie rozmiary, że trzeba je piłować, aby nie raniły skóry i nie wbijały się w czaszkę zwierząt.
Kolejnym niezwykłym okazem jest czaszka hipopotama. Jest on roślinożercą, o czym świadczą
płaskie korony zębów trzonowych. Jednak kły,
bardzo ostre, służą do walk – zarówno między
sobą, jak i w obronie terytorium. Okazuje się, że
hipopotamy, wydawałoby się łagodne, niezdarne
grubaski, niezwykle mocno bronią swojego terytorium i w ciągu roku zabijają więcej ludzi niż
krokodyle! Nawet w ogrodach zoologicznych
opiekunowie podchodzą do nich z rezerwą, bo
trudno wyczuć, kiedy poczują się zagrożone.
Kolejne szkielety widoczne z gablotach należą do ryb – poznajemy rekina kolenia, płaszczkę,
karpia i ogromnego suma. Tuż za nim czaszka
wielkiej ryby, znanej nam z opowieści Ernesta
Hemingwaya. To właśnie na włócznika polował
Santiago w noweli „Stary człowiek i morze”.
Dalej znajdujemy przykład ryby o dennym trybie życia, żabnicy, która leżąc na dnie przysypana mułem czy piaskiem, wystawia na zewnątrz
jedynie wyrostki znajdujące się na jej głowie i
od czasu do czasu porusza nimi, imitując robaki.
Wówczas jakaś rybka, mająca ochotę na obiadek
– sama staje się obiadkiem.
Przechodzimy do parzystokopytnych. Spośród nich tylko świnie i wielbłądy nie mają rogów ani poroża – pozostałe, nawet żyrafa, której imponujący szkielet należy do najwyższych
na wystawie, szczyci się malutkimi, pokrytymi
skórą różkami. Wielką atrakcją wystawy „Układ
kostny kręgowców” jest czaszka pochodząca z
wykopalisk, będąca jedną z najlepiej zachowanych czaszek Europie. Należy do tura, który był
przodkiem naszego bydła domowego, a wymarł
w czasach, kiedy nie było jeszcze ogrodów zoologicznych, jedynie książęce czy królewskie
zwierzyńce. Trzymano w nich pojedyncze sztuki
zwierząt, bez możliwości rozmnażania się, dlatego nie udało się go odtworzyć, jak miało to

miejsce w przypadku białowieskich żubrów.
Kolejne szkielety należą do waleni, morskich
ssaków. Jedne z nich posiadają ﬁszbiny – w postaci szeregu płytek rogowych na podniebieniu,
za pomocą których odcedzają z wody plankton
– inne zaś zęby, w ilości czasami niezwykłej:
od bardzo licznych, do tylko jednego. Przykładowym posiadaczem jednego zęba jest narwal
– samiec, gdyż samice są zębów pozbawione w
zupełności. Niewykluczone, że jedyny siekacz
narwala, spiralnie skręcony lewy cios, jest przyczyną legend o mitycznym jednorożcu. Obok
znajdujemy szkielety żab wodnych i trawiastych
oraz żółwi. Wbrew temu, co można obejrzeć w
kreskówkach dla dzieci, żółw nie może się wydostać ze swojej skorupy, która jest jednocześnie
jego szkieletem, jak i pancerzem służącym do
obrony przed drapieżnikami.
Jednym z najciekawszych okazów wystawy
jest szkielet anakondy, ogromnego dusiciela z
Ameryki Południowej. Długość ciała samic dochodzi nawet do 12 metrów. Wyraźnie widać, że
wbrew powszechnemu przekonaniu, iż wąż składa się z samego ogona, w rzeczywistości to tułów węża jest najdłuższy (kręgosłup składa się z
około 420 kręgów), sam ogonek jest krótki. Tuż
obok spotykamy szkielet gada spokrewnionego
z dinozaurami: krokodyla, zwierzę bardzo stare
ewolucyjnie, przystosowanemu świetnie – dzięki budowie łokci i kolan – nie tylko do pływania,
ale i do sprawnego poruszania się, nawet biegiem, po lądzie.
Kolejną ciekawostką wystawy jest ekspozycja
rogów i poroży różnych zwierząt, o najrozmaitszych kształtach, bowiem rogi służą im nie tylko
do walk czy obrony, ale i podobania się samicom. Wróćmy jeszcze na środek sali, gdzie znajduje się jedna z największych atrakcji wystawy
– szkielet jelenia olbrzymiego, z imponującym
porożem o rozpiętości ponad 3 m i wadze ok. 40
kg. Szkielet swą czarną barwę zawdzięcza temu,
że jeleń, wymarły ok. 10 tys. lat temu, utonął w
bagnach. Dzięki temu również mamy możliwość
oglądać go w całości.
Na wystawie wyraźnie widać związki zachodzące między budową szkieletów a ich funkcjonowaniem, dotyczącym tak poruszania się, jak
i odżywiania się zwierząt. Przy okazji wizyty
w muzeum można dowiedzieć się jeszcze kilku
ciekawostek – jaka jest różnica między rogami a
porożem? Dlaczego żaby, oddychając, poruszają
podgardlem, a nie rozszerzają klatki piersiowej?
Którą z ryb można nazwać amatorką podróży na
gapę?
Na te pytania najłatwiej odpowiedzieć po
zwiedzeniu wystawy „Układ kostny kręgowców” w Muzeum Przyrodniczym przy ul. Sienkiewicza 21, wt.-pt. 9.00-15.00, sob.-niedz.
10.00-16.00.
Za pomoc w uzyskaniu informacji i zgromadzeniu materiałów do artykułu dziękuję dr Julii
Bartkowskiej, dawnemu pracownikowi Instytutu
Zoologii, obecnie przewodnikowi po muzeum.
tekst: Agnieszka Gil
zdjęcia: Jerzy Maciążek
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Dobre rady naszych babć
1. Puree ziemniaczane należy zaprawiać gorącym mlekiem i stopniowo od zimnego mleka
przybiera szary kolor.
2. Aby ziemniaki przy pieczeniu w piekarniku
nie pękały, należy nakłuć każdy z nich widelcem.
3. Młode ziemniaki przed obraniem trzeba zamoczyć w occie i pozwolić, żeby wyschły (bez wycierania) wtedy nie czernieją nam ręce podczas
ich czyszczenia.
4. Surowymi ziemniakami bardzo dobrze czyści
się ściemniałą miedź, a także obrazy olejne.
5. Aby pozbyć się cierpkiego smaku aronii, należy włożyć do torebek owoce i przynajmniej dwie
doby trzymać je w zamrażarce.
6. Aby w ziarnach fasoli nie pojawiały się robaczki (larwy styrakowca fasolowego), należy po
zbiorze wysuszyć nasiona i włożyć do woreczków. Woreczki z nasionami włożyć do zamrażarki
na tydzień lub dłużej.
7. Najłatwiej obierzemy pomidora, gdy natniemy
jego spód na krzyż i po ułożeniu na sitku polejemy
wrzątkiem. Skórkę odrywamy w miejscu nacięcia
i bez kłopotu zdejmiemy z całej powierzchni.
8. Unikajmy łączenia ogórków i pomidorów. Sok

Przepisy
Marchewka duszona z cebulą
–
–
–
–
–
–

0,5 kg marchewki
3 cebule
kilka listków świeżej szałwii
2 łyżki oleju
żółtko, kostka wywaru z jarzyn
sok z cytryny, sól, pieprz.
Posiekaną cebulę poddusić na połowie oleju.
Marchew pokrojoną w cienkie talarki dodać do
cebuli wraz z solą, pieprzem i posiekaną szałwią.
Dusić do miękkości, podlewając bulionem z kostki. Żółtko utrzeć z pozostałym olejem, rozprowadzić kilkoma łyżkami powstałego sosu i wlać do
garnka z potrawą. Wymieszać i podgrzać (nie gotować). Doprawić cukrem i sokiem z cytryny.
Marchewka duszona z jabłkami
–
–
–
–
–

0,5 kg marchwi
30 dag kwaśnych jabłek
2 łyżki oleju
sok z cytryny
kminek, cukier, sól
Marchew oskrobaną umyć, zetrzeć na tarce
o dużych otworach, osolić i dusić na oleju. Gdy
zmięknie, dodawać obrane i starte na tarce jabłka.
Przykryć i dusić jeszcze ok. 8 minut. Doprawić
solą, cukrem i sokiem z cytryny i kminkiem. Podawać do mięsa.

z surowych ogórków zawiera enzymy niszczące
witaminę C.
9. Aby nie dopuścić do pęknięcia skorupki, wystarczy nakłuć jajko z jednego końca szpilką,
włożyć do zimnej wody i powoli gotować.
10. Z pękniętego jajka nie wypłynie w czasie
gotowania białko, jeśli wlejemy do wody łyżkę
octu.
11. Przy gotowaniu jaj wsypmy do wody trochę
soli, a łatwiej będzie je obrać.
12. Jajko ugotowane na twardo po zakręceniu na
stole będzie się długo kręcić, a surowe nie.
13. Miodu nie należy podgrzewać w wysokiej
temp. ani mieszać z wrzątkiem, ponieważ traci
właściwości lecznicze.
14. Nie powinno się trzymać miodu w lodówce
(zamrożenie powoduje granulację) ani na słońcu
(promienie słoneczne powodują rozkład substancji biologicznie czynnych).
15. Miód należy przechowywać w temp. 8-120C
(bez dostępu światła).
16. Piwonie sadzi się w sierpniu.
17. Na mszyce dobre są wyciągi z tytoniu, piołunu, liści pomidora, narecznicy (paproć).
szklić na oleju i kolejno w odstępach 10 minut
– dokładać marchew, paprykę i pomidory. Osolić
dodać zmiażdżony czosnek i dusić pod przykryciem. Gdy marchew jest miękka, doprawić solą i
pieprzem, posypać natką pietruszki.
Barszcz białoruski
–
–
–
–

porcja włoszczyzny
szklanka fasoli ugotowanej (lub konserwowej)
3 buraki ugotowane
½ szklanki przecieru pomidorowego lub mała
puszka koncentratu pomidorowego
– cebula, łyżka smalcu
– ½ łyżka mąki
– 2 suszone grzyby
– sok buraczany ok. 1 szklanki (z kiszonych buraków)
– 2 ząbki czosnku, kostka rosołowa
– 2-3 łyżki posiekanego koperku
– ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz
Jarzyny utrzeć na tarce o dużych otworach
i poddusić na połowie smalcu i zalać wodą tak,
by warzywa były tylko przykryte, dodać umyte
i wcześniej namoczone grzyby oraz wszystkie
przyprawy. Gotować pod przykryciem. Gdy warzywa będą miękkie, dodać fasolkę, sok buraczany, przecier pomidorowy, kostkę rosołową oraz
zmiażdżony z solą czosnek. Resztę smalcu stopić,
wsypać mąkę i smażyć, aż nabierze złotego koloru. Zasmażką zagęścić zupę. Przed podaniem
posypać koperkiem.

18. Kwiaty do skalnego ogrodu to: ubiorek, szarotka smagliczka, opuncja, wilczomlecz, ﬂoksy
niskie, goździk alpejski kropkowany, wawrzynem główkowaty, delosperia, bergenia, molki,
goryczka bezłodygowa, macierzanka.
19. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczu to: A, D,
E, K.
20. Przyprawy, które można dodawać do ryb, to:
bazylia, cebula, chrzan, curry, cząber, estragon,
goździki, gorczyca, jałowiec, kolendra, koper
włoski, lubczyk, melisa, papryka, pietruszka, rozmaryn, seler, szałwia, tymianek, ziele angielskie.
21. Przyprawa do pierników: goździki, cynamon,
kolendra, ziele angielskie.
22. Przyprawy do grzybów: ocet winny, cukier,
sól, chrzan, ziele angielskie, pieprz, gorczyca, cynamon, goździki, liść laurowy, czosnek, papryka.
23. Chrzan z jabłkami. Słoik chrzanu, 2 winne
jabłka utrzeć, wymieszać z chrzanem, majonezem, śmietaną i odrobiną cukru.
24. Chrzan z jajkami. 2-3 korzenie chrzanu zetrzeć na drobnej tarce, 2 jajka ugotowane na twardo, posiekać, utrzeć ze śmietaną i wszystko wymieszać. Przyprawić solą, cukrem i octem.
(KS)
Buraki zetrzeć na tarce, zmieszać z musem cebulowo-jabłkowym, zalać gotującą wodą. Po kilku
godzinach przecedzić (można nie cedzić), a wywar doprawić solą, cukrem i pieprzem, a potem
oddzielnie okrasić przesmażonym boczkiem i
posypać szczypiorkiem.
Kapuśniak z kapusty kwaszonej „litewski”
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1,5 l wywaru z mięsa i warzyw
40 dag kapusty
1-2 cebule
2-3 łyżki tłuszczu
1-2 łyżki mąki
10-12 wiśni z konﬁtur
2 łyżki koncentratu pomidorowego
15 dag kiełbasy wędzonej
sól, pieprz i przyprawa do zup
Kapustę zalać wrzącym wywarem i gotować.
Cebulę pokrojoną w kostkę podsmażyć, dodać
mąkę, lekko zrumienić, połączyć z kapustą, wiśniami, koncentratem pomidorowym i pokrojoną
w plasterki kiełbasą. Chwilę pogotować i doprawić do smaku.
Kapuśniak z kapusty włoskiej po watykańsku

1,7 l wody
50 dag kapusty
25 dag kury
marchew, pietruszka, kawałek selera
½ groszku świeżego
2 dag migdałów
2 jajka, tłuszcz
Marchew duszona z papryką
Barszcz chłopski z ziemniakami
łyżka keczupu
natka pietruszki, sól, pieprz, bazylia, gałka
– 0,5 kg marchwi
– 1 kg buraków ugotowanych
muszkatołowa i przyprawa do zup
– 3 pomidory
– po 3 cebule i kwaśne jabłka
Kapustę pokroić w paseczki, zalać częścią
– 4 strąki papryki
– zakwas lub koncentrat buraczany
wody, ugotować. Warzywa umyć, obrać, opłukać
– cebula, ząbek czosnku
– 75 dag ziemniaków
i pokroić w paseczki, dodać do mięsa pod koniec
– 2 łyżki oleju
– 10 dag wędzonego boczku lub słoniny
gotowania z groszkiem. Migdały sparzyć, obrać
– 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz – pęczek szczypiorku
ze skórki, zetrzeć. Surowe jajka wymieszać z
Marchew pokroić w słomkę. Z pomidorów – cukier, sól, pieprz
zdjąć skórkę, pokroić na kawałki. Oczyszczoną
Cebulę i obrane jabłka pokroić w grubą kost- migdałami i keczupem oraz przyprawami. Na papaprykę pokroić w kostkę. Pokrojoną cebulę ze- kę, rozgotować w szklance wody i zmiksować. telni rozgrzać tłuszcz, wlać masę jajeczną, sma16

–
–
–
–
–
–
–
–
–

żyć, nie mieszając. Potem zdjąć z patelni, pokroić
w paseczki razem z mięsem obranym z kości. Połączyć z kapustą, pozostałymi warzywami, chwilę
pogotować, doprawić do smaku.
Kluski zbójeckie
–
–
–
–
–
–

2 ziemniaki ugotowane
cebula, łyżka tłuszczu
2 jajka
3 łyżki mąki
łyżka tartej bułki
natka pietruszki, sól, pieprz
Ugotowane ziemniaki zemleć w maszynce z
usmażoną cebulą. Wszystkie składniki, to znaczy
zmielone ziemniaki z cebulą oraz mąkę, jajka,
bułkę tartą i przyprawy, dokładnie wymieszać i
metalową łyżką kłaść na wrząca wodę małe kluseczki i gotować.
Potrawa z fasoli
Cielęcinę lub wieprzowinę (chudą) pokroić
w cieniutkie paseczki, oprószyć mąką i partiami
smażyć na mocno rozgrzanym tłuszczu. Por, marchewkę, pietruszkę, cebulę pokrojoną w cieniutki
makaronik udusić. Ugotowaną fasolkę (3 szklanki) włożyć do garnka, a do tego dodać uduszone
warzywa i usmażone mięso, wszystko podlać bulionem i chwilę dusić. Do tego dodać trochę przecieru pomidorowego, wina oraz przyprawy: sól,
pieprz, listki szałwii.
Chrzan
– 3 łezki utartego chrzanu
– 2 jajka ugotowane na twardo
– sok z cytryny do smaku
– łyżka majonezu
– sól, cukier oraz gęsta śmietana (łyżkę)
Utarty chrzan polać odrobiną wrzątku i wymieszać. Jajka utrzeć na tarce dodać do chrzanu, sok
z cytryny, sól, pieprz oraz majonez i śmietanę.
Wszystko wymieszać.
Sałatka babci Róży

Mięso, uduszoną cebulę i jajko przekręcić
3 ogórki kiszone
przez maszynkę. Wszystkie składniki dokładnie
mały słoik grzybów marynowanych
wymieszać i podsmażyć. Tym farszem nadziewać
3 jajka ugotowane na twardo
naleśniki. Gotowe naleśniki polać sosem pomido1 szklanka majonezu
2 łyżeczki musztardy
rowym.
1 łyżka natki pietruszki, pieprz, sól
Strogonoff
Wszystkie składniki pokroić, wymieszać i sałatka gotowa.
– 0,5 kg polędwicy wołowej
– 2 szt. cebuli
Sałatka z kukurydzy „YELLOW”
– 3 łyżki masła
– 1 puszka kukurydzy konserwowej
– 2 łyżki mąki
– 3 jajka na twardo
– 20 dag pieczarek
– 20 dag żółtego ostrego sera
– ½ l bulionu
– 3 ząbki czosnku
– ½ szklanki gęstej śmietany
– mały słoik majonezu, pieprz, sól
– 2 łyżki przecieru pomidorowego
Włożyć do salaterki kukurydzę, utarty na gru- – 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
bej tarce ser, jajka pokrojone w kostkę, roztarty – sól, pieprz
czosnek. Wszystkie składniki wymieszać, polać
Mięso kroimy w paseczki, oprószamy mąką,
podsmażamy i wyjmujemy z patelni. Na tym
majonezem i sałatka gotowa.
samym tłuszczu rumienimy pokrojoną w kostkę
Sałatka ziemniaczana „kwietniowa”
cebulę i paseczki pieczarek (lub innych grzybów).
– 5 średnich ziemniaków ugotowanych i pokro- Mięso, cebulę i grzyby zalewamy bulionem i dusimy razem, aż mięso będzie zupełnie miękkie.
jonych w kostkę
Doprawiam przecierem pomidorowym, śmietaną,
– pęczek rzodkiewek pokrojonych w krążki
solą, pieprzem. Podajemy z kaszą, ryżem, kluska– ½ pęczka szczypioru drobno pokrojonego
– 2 jajka ugotowane na twardo pokrojone w kostkę mi, ziemniakami.
– 10 dag żółtego sera utartego na grubej tarce
W następnym numerze „Pawłowic” zaWszystkie składniki wymieszać z 4 łyżkami
majonezu zmieszanego z łyżką śmietany, pie- mieszczę przepisy na coś słodkiego. Życzę
smacznego.
przem i solą.
–
–
–
–
–
–

Sałatka ryżowa „Kolorowa”

(KS)

– 1 szklanka ugotowanego ryżu
– 4 jajka ugotowane na twardo i pokrojone w
kostkę
– 10 papryk konserwowych pokrojonych w paseczki
– 1 cebule i ząbek czosnku drobno pokroić
– 3 łyżki posiekanego szczypiorku
– ½ szklanki gęstej śmietany i majonezu zmieszanego z musztardą, solą i pieprzem.
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać i
sałatka gotowa.

– ugotowaną lub usmażoną rybę słodkowodną
Farsz do naleśników
(bez ości)
– 4 ziemniaki ugotowane
– gotowane mięso, cebula, czosnek, natka pie– 3 buraczki ugotowane lub marynowane
truszki, jajko ugotowane na twardo, pieprz

Moje obserwacje językowe

„Wie pan…”, „wie pani…”
Jak już wspomniałam w poprzednim artykule
(„Pawłowice” nr 17, z lutego 2008), pewne formy językowe (wyrażenia, zwroty, frazy) znikają z polszczyzny chyba bezpowrotnie. Żal, bo
przecież są to słowa podnoszące kulturę naszego
języka, jego standard. Tym razem mam na myśli wyrażenia „Proszę pana…”, „proszę pani…”.
Obecnie prawie w ogóle niestosowane w żywej
mowie. I tu znowu muszę zaznaczyć – niestosowane przez inteligencję. Zamiast tych wyrażeń,
powszechnie używa się zwrotów: „wie pan…”,
„wie pani…”. Przykłady: „– Wie pani, ja nie bardzo wiem… To znaczy, wie pani…” (zwrot został
użyty przez pewnego profesora w dłuższej wypowiedzi kilka, a może nawet kilkanaście razy).
– „Wie pan, ja nie mogę tego wykonać!”. Czy
nie lepiej brzmiałoby: „Proszę pana, ja nie mogę

tego wykonać”.
Co prawda, może jeszcze sporadycznie słychać te wyrażenia w dialogach osób starszych,
np. – Proszę pana, dzielnicowy wie, do kogo ten
teren należy (starsza pani z Wrocławia), ale są to
obecnie rzadkie przypadki. A zdarza się też błędne użycie tego związku, np. „Proszę panią, to nie
było tak”.
Właśnie wyrażenia „proszę pani” nie należy
mylić z zestawieniem wyrazów „proszę panią”,
np. „Proszę pani, ja chcę odpowiadać”, ale: „Proszę panią o tę książkę”. „Proszę panią o przesłanie wiadomości”. A więc użycie form „pani”,
„panią” zależy w tej sytuacji od kontekstu zdaniowego. „Proszę pana”, „proszę pani”, „proszę
państwa” to formuły grzecznościowe zwracania
się do kogoś, z kim się nie jest na „ty”. A przed

laty mówiło się też „proszę ojca”, „proszę mamy
(„Mały słownik języka polskiego”, podobnie:
„Nowy słownik poprawnej polszczyzny”). Słownik frazeologiczny wymienia jeszcze używanie
tych wyrażeń jako „zwrotów wtrącających, wciągających do dyskusji, np. „– Weźmy pod uwagę,
proszę cię (proszę ciebie), takie zjawisko…”.
Wprawdzie „Słownik języka polskiego” podaje wyrazy „wie pan”, „wiesz”, „wiesz co” jako
zwroty potoczne rozpoczynające jakąś wypowiedź, ale w ostatnich latach właśnie te potoczne zwroty zdominowały teksty mówione osób
występujących oﬁcjalnie i takich, co do których
oczekiwałoby się większej staranności mówienia.
Nie pozwólmy, aby nasz język ubożał, aby
znikały wyrażenia, które czynią go piękniejszym,
szlachetniejszym.
Barbara Inglot
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Kultura

OTELLO (superwidowisko)
G. Verdi
13-15, 20, 21 czerwca – 22:00
Maj i czerwiec są miesiącami wielu wolnych
dni. Zapraszamy do korzystania z ośrodków JEZIORO ŁABĘDZIE
17-19 czerwca – 19:00
kultury Wrocławia.

REPERTUAR – CZERWIEC 2008 TEATR POLSKI WROCŁAW
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
FILHARMONIA FAMILIJNA
Dzień Dziecka w Filharmonii
Jacek Kaspszyk – dyrygent, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
4 czerwca – 9:00, 11:00, 19:00
KONCERT KAMERALNY
Jaap ter Lindem – dyrygent
6 czerwca – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Jerzy Swoboda – dyrygent, Maria Machowska
– skrzypce, Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
13 czerwca – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Zakończenie sezonu 2007/2008
Jacek Kaspszyk – dyrygent, Justus Frantz
– fortepian, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
15 czerwca – 18:00
IV FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ
Muzyczne Obrazy z Hollywood
Mariusz Smolij – dyrygent
22 czerwca – 18:00
IV FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ
Trylogia
Krzesimir Dębski – dyrygent
24 czerwca – 19:00
IV FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ
Przedwojenna i powojenna muzyka ﬁlmowa
Jan Walczyński – dyrygent
26 czerwca – 19:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
ul. G. Zapolskiej 3
GALAPAGOS WROCŁAWSKI TEATR
PANTOMIMY
5, 6 czerwca – 12:00
7, 8 czerwca – 19:00
HAMLET
18, 19, 21 czerwca – 19:00
22 czerwca – 18:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA KAMERALNA
ul. Świdnica 28
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
1, 7, 8 czerwca – 19:00
MAYDAY
11 czerwca – 11:00
12, 15 czerwca – 12:00
KLUB 1212 GALA
16 czerwca – 18:00
SMYCZ
18, 19, 21,22 czerwca – 19:00
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK
NA ŚWIECIE
24,25 czerwca – 19:00
OKNO NA PARLAMENT
27-29 czerwca – 19:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

Pawłowicka siatka

Pomysł na modernizację pola do siatkówki plażowej nad jeziorem padł 2 lata temu. Stare pole
było w opłakanym stanie. Koło jeziora była trawa,
dwa słupki na siatkę i utwardzona resztka piasku.
Był on sypany lata temu, niewiele ludzi pamięta
te czasy. Tak więc 2 lata temu pomysł odnowienia boiska nabrał rozpędu. Pawłowicka młodzież
oczyściła teren, poszerzyła boisko z pomocą „zaprzyjaźnionej koparki” i w porozumieniu z radą
osiedla wykonała wymagane prace, które miały
być zapłatą za dostarczenie świeżego piasku. Na
obietnicy niestety się skończyło.
W tym roku młodzież z osiedla powtórzyła
plewienie trawy, likwidację chwastów, niewielkie
poszerzenie boiska. Własnymi siłami zorganizowała środki pieniężne od mieszkańców osiedla
na przywiezienie 20 ton piasku. Zamówiła piasek
rzeczny, właściwy na podłoże boiska. Po transporcie wystarczyło tylko rozgarnąć piasek, wygrabić
i cieszyć się pięknym widokiem i wspaniałą grą w
siatkówkę na wykonanym boisku.
Dużym problemem są również samochody
wjeżdżające na teren łąki przed jeziorem. Niszczą
trawę i tworzą koleiny. Łańcuch blokujący wjazd,
założony przez poprzednią sekcję wędkarską p.
Kaparnika został ukradziony. Aby zablokować
wjazd została stworzona zapora z elementów betonowych rozrzuconych nad jeziorem.
Pracy przy boisku nie wykonywali wyłącznie
mieszkańcy osiedla. Byli wśród nich Krzysztof
Wnęk, Marcin Pomorski i Tomek Śnieżek. W pracach pomagało 2 kolegów z Zakrzowa i 2 osoby z
Kłodzka mieszkające we Wrocławiu (przepraszamy, jeżeli kogoś pominęliśmy, zamieścimy sprostowanie). Teren jeziora jest piękny i przyciąga do
pracy pobliskich mieszkańców. Osoby te zaczynają dbać o nasze osiedle jak o swoje.
Oczywiście boisko nie jest jedyną rzeczą, o
którą siatkarze zadbali. Zadzwonili do p. Ryszarda Lewickiego w sprawie uszkodzonej drabinki
na pomoście jeziora. Sprawa została szczęśliwie
załatwiona. Zdewastowany element, może w celu
kradzieży, został naprawiony więc teraz należy
czekać na piękne lato i wspaniałą kąpiel we własnej wodzie osiedla. O piękno Pawłowic musza
dbać mieszkańcy, bo kto ma to zrobić?
(red)

CZĄSTKI ELEMENTARNE
7, 8 czerwca – 19:00
PEWNIEN MAŁY DZIEŃ
12-15 czerwca – 20:00
3-6, 10, 11 czerwca – 10:30
SPRAWA DANTONA
7,8 czerwca – 16:00
PIONTA SEZONU – POKAZ SZKOŁY 25-28 czerwca – 19:00
BALETOWEJ
18 czerwca – 14:00
SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
Autoryzowany przedstawiciel
20, 21 czerwca – 19:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena
CIAŁO
3, 4 czerwca – 20:00
OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35
KOT W BUTACH (balet)
B. Pawłowski
1 czerwca – 12:00
1, 3 czerwca – 17:00
3, 4 czerwca – 11:00
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HEF

ﬁrmy

oferuje oszczędne i ekologiczne kotły
centralnego ogrzewania z Lublińca
Sprzedaż, montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
optymalne rozwiązania w zakresie doboru kotłów
do powierzchni i kubatury, rozruch zerowy,
Oocieplenia budynków, tynki strukturalne, usługi budowlane.

TERMO-BUD

uL. Słoneczna 87, 55-090 Długołęka
tel. 668-047-748, 508-290-551
e-mail termo.bud@op.pl

Zagadka
Urodziła się w 1656 roku. Jej matka, Indianka z plemienia Algonquin, była chrześcijanką, która została pojmana przez Irokezów
i uratowana przed niewolą przez ojca naszej bohaterki – również
Irokeza – któremu później także urodziła syna.
Kiedy nasza bohaterka miała około dwóch lat, jej rodzice i brat
zachorowali na ospę i zmarli, jej natomiast ospa pozostawiła blizny
na twarzy oraz poważnie uszkodziła wzrok. Wszystko to spowodowało, że przyszła błogosławiona była bardzo nieśmiałą dziewczynką.
Po raz pierwszy zetknęła się z chrześcijaństwem w wieku 11 lat,
ale chrzest przyjęła dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Żyła w
środowisku bardzo wrogo nastawionym do wiary chrześcijańskiej i
w związku z tym musiała znosić liczne prześladowania.
Poświęciła całe swe życie uczeniu dzieci modlitwy, jak również
opiece nad chorymi i starcami. Zmarła w Kahnawake nad rzeką
Św. Wawrzyńca 17 kwietnia 1680 roku, w Wielką Środę o godzinie
trzeciej po południu, mając zaledwie 24 lata. Po piętnastu minutach
po jej śmierci – na oczach dwóch jezuitów i wszystkich tubylców
którzy byli w stanie zmieścić się w jej pokoju – szpetne blizny na
jej twarzy zniknęły bez śladu.
W Kahnawake, gdzie zmarła, do dnia dzisiejszego mają miejsce
liczne cuda.
Nazywana jest Lilią Mohawków i należy zaznaczyć, że była pierwszą indiańską błogosławioną z terenów Kanady i USA.
Aby dowiedzieć się, jak nazywała się bohaterka naszej zagadki,
wystarczy rozwiązać dalej widoczną łamigłówkę.
Swaty (I etap)
Każdą parę takich samych cyfr należy połączyć linią ciągłą.
Wszystkie linie powinny biec białymi korytarzami i przechodzić
przez białe kwadraty. Dwie różne linie ciągłe nie mogą się przecinać, biec wspólnymi korytarzami czy przechodzić przez ten sam
kwadrat. Poza tym przez każdy biały kwadrat musi przechodzić jedna linia.

Swaty (II etap)
Po rozwiązaniu swatów linię ciągłą łączącą obie jedynki należy
przenieść na widoczny dalej diagram z literami. Przeniesiona linia
ciągła ma przechodzić identycznie przez te same białe kwadraty i te
same białe korytarze, co w rozwiązaniu z I etapu.

Litery, które znalazły się na linii łączącej obie jedynki, należy czytać wzdłuż linii zaczynającej się od jedynki po lewej stronie i wpisywać je w kolejności czytania do kratek znajdujących się poniżej.
Utworzą one imię i nazwisko indiańskiej błogosławionej.

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce czasopismo wydawane specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej.
Zapraszamy na naszą stronę: www.swiatmatematyki.pl

Wiosenne sadzenie
Zbliża się czas sadzenia roślin cebulkowych. W celu przypomnienia
podam kilka rad dotyczących tych roślin:
MIECZYKI: dobrze rosną w miejscu słonecznym, osłoniętym od
wiatrów, na którym nie były uprawiane przez kilka poprzednich lat. Na
glebie ciężkiej, podmokłej mieczyki źle rosną i łatwo podlegają chorobom. Najlepiej miejsce przygotować i jesienią dodając kompost i torf, a
następnie głęboko przekopać. Można też nawozić nawozem mineralnym
wieloskładnikowym takim jak Azofoska, ﬂora itp., w ilości 30 g/m2. sadzenie bulw przypada na drugiej połowie kwietnia i na początku maja.
Bulwy duże o obwodzie 14 i więcej centymetrów sadzi się na głębokości
10-12 cm. Gdy rośliny wytworzą 3-4 liście, wysiewa się nawóz azotowy
(np. saletrę amonową) w ilości 20 g/m2 następnie zasila się po kilku tygodniach a trzecie na początku kwietnia, nawozić nawozem wieloskładnikowym. Podlewanie jest szczególnie ważne w okresie tworzenia kwiatostanów. Odmiany wczesne mieczyków wykopuje się w połowie, a późne
– w końcu września. Oczyszczone bulwy mieczyków przechowuje się w
ciemnym pomieszczeniu w temp. 8-100C.
Zbiór i przechowywanie cebul narcyzów:
Wykopywanie cebul narcyzów przypada w końcu czerwca i na początku lipca, gdy liście są już zwiędnięte i zaczynają zasychać. Resztki liści
ucina się, nie wolno uszkodzić piętki przez oderwanie korzeni. Wykopanych cebul nie można pozostawić na słońcu, ale trzeba je podsuszyć,
umieszczając w przewiewnym pomieszczeniu. Cebule latem przechowuje
się w temp. 17 do 200C. Ułożone cienką warstwą w ażurowym pojemniku.
Najbardziej odpowiednim terminem sadzenia cebul jest koniec sierpnia i
początek września. Narcyzy mogą rosnąć na tym samym miejscu przez
kilka lat. Na glebach lekkich, piaszczystych narcyzy słabo rosną.
DALIE do gruntu sadzi się w połowie maja. Dalie dobrze rosną na
każdej glebie byle nie podmokłej i bardzo ciężkiej. Po pierwszych przymrozkach należy wykopać karpy dalii.
HIACYNTY dobrze rosną w miejscach zacisznych, osłoniętych od
silnych wiatrów, na glebach lekkich, próchnicznych i dostatecznie wilgotnych. Najlepszym terminem sadzenia cebul jest połowa września.
Cebule hiacyntów mogą rosnąć kilka lat na jednym miejscu, ale lepiej
wykopywać cebule co roku, a przynajmniej, co 2 lata w końcu czerwca
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i po wysuszeniu i oczyszczeniu, przechowywać
w temp. 17-200C.
LILIE: cebule lilii wykopuje się od połowy
września do początku października, zwykle po
2-3 latach uprawy na tym samym miejscu. Wykopywanie cebul musi być ostrożne żeby nie
uszkodzić korzeni. Cebule zaraz po wykopaniu
posadzić na nowym miejscu. W celu odstraszenia nornic od lilii można posadzić cesarską koronę, zapach jej odstrasza nornice.
TULIPANY: dobrze rosną prawie na każdej
glebie za wyjątkiem piasków, bardzo ciężkich
zlewnych glin. Cebule tulipanów sadzi się w
drugiej połowie września i na początku października, gdy gleba nie jest już zbyt nagrzana,
a jednocześnie zapewnia silny rozwój korzeni
przed nastaniem mrozów. Głębokość sadzenia
zależy od wielkości cebul. W czasie wyrastania
pąków kwiatowych powinno się rośliny dokarmiać nawozem wieloskładnikowym wysiewając
30 g na 1 m2. Cebule wcześnie kwitnących roślin

Wywrotka
Pewnego dnia, kiedy Martynka była już w
przedszkolu, tatuś w pracy, a mama wyszła po
zakupy, powolutku otworzyło się wieko od kosza z zabawkami. Najpierw zobaczyć można
było tylko paluszki, które ktoś oparł na brzegu
kosza, a zaraz potem ukazała się wesoła twarz
Pajaca.
- Nie ma nikogo! – zawołał i wyskoczył na
podłogę – hej, chodźcie wszyscy!
Za Pajacem wygramolił się pluszowy Piesek,
wyleciał mały Helikopter, wysypały się Klocki.
Po chwili wszystkie zabawki wyszły z kosza i
rozglądały się ciekawie po pokoju.
- Ojej, jak cicho i pusto – powiedział Pajac
– zabawmy się! – zawołał – zapraszam wszystkich!
Cale towarzystwo ze śmiechem zabrało się
do zabawy – Piłka skakała wysoko, aż pod suﬁt,
gumowy Krokodyl zaprosił do tańca dwie śliczne Lalki z loczkami. Helikopter latał wysoko
nad ich głowami i warcząc śmigiełkiem wołał:
- Jak miło! Jak wesoło!
A do tańca przygrywała futrzana Małpka z
gitarą. Pajac klaskał w ręce, Lale śmiały się i
kręciły w kółeczko, aż im furkotały kwieciste
sukienki.
Wszyscy bawili się wspaniale i nikt nie zauważył, że w koszu na zabawki ktoś został. Mała
Wywrotka siedziała w kąciku i przez dziurkę
spoglądała na roześmiane zabawki. „Jakie wesołe” – myślała – „i jakie piękne!”. Z zazdrością
patrzyła na sukieneczki Lalek i ich kokardy we
włosach.
Jedna z Lalek tańczyła z Pajacem, druga bawiła się z Pieskiem. „Jakie one kolorowe” – myślała smutna Wywrotka. Nie miała takich ładnych ubranek – była przecież małym autkiem.
Jej kółka były czarne, a kabina dla kierowcy
czerwona. Była dość kanciasta i nie potraﬁła
tańczyć. Patrzyła więc ze smutkiem na bawiące

można wykopywać już w połowie czerwca późnych w pierwszych dniach lipca. Po ostrożnym
wykopaniu cebule umieszcza się w ażurowej
skrzynce w ciepłym i przewiewnym miejscu. Po
oczyszczeniu przez całe lato przechowuje się je
w dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w temp.
200C. Gorący strych i wilgotna piwnica nie nadają się na przechowywanie tulipanów.
SZAFIRKI: dobrze rosną na każdej glebie,
byle niezbyt sucha i jałowa, a miejsce słoneczne lub półcień. Najlepszym terminem sadzenia
cebul jest druga połowa września lub początek
października. Co kilka lat, zwykle w połowie
czerwca, wykopuje się cebule, czyści i przechowuje do jesieni w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
CZERWONA KOMOSA (lebioda): prawdopodobnie skutecznie odstrasza gryzonie takie
jak: krety i nornice.
(KS)
Dalia, Dalie Georginia – Dahlia

się zabawki i nawet troszkę popłakiwała. „Nikt
mnie nie lubi” – myślała. „Nawet nie zauważyli,
że nie bawię się z nimi” i ocierała łezki kapiące
jej z reﬂektorków.
Zabawki tańczyły i śmiały się w najlepsze,
gdy nagle zegar zaczął bić: bim bam bom!
- Ojej, która godzina? – zapytał Pajac poważniejąc nagle.
- Nie wiem – odparł Piesek – nie znam się na
zegarku, ale myślę, że niedługo ze sklepu może
wrócić mama!
- Hej, wracajmy, wracajmy! – wołał Pajac i
machał w powietrzu rękami – szybko za mną,
do kosza! – i ruszył pędem przed siebie. Za nim
poszły Lalki i Krokodyl, pomalutku leciał Helikopterek. Wszyscy byli już zmęczeni tańcami
i skokami. Piłka potoczyła się wolno w stronę
kosza z zabawkami.

Patryk Lisoń
Pajac, jako że był najwyższy, otworzył wieko
i pomagał zmęczonym zabawkom wspinać się
do góry. Lalki, w nieco pogniecionych sukieneczkach i z potarganymi loczkami, usadowiły
się w rogu kosza i westchnęły, że nie mają już na
nic siły. Helikopter złożył śmigła i z ulgą ułożył
się pomiędzy Pieskiem a Krokodylem.
- Hej, a gdzie są Klocki? – zapytał Pajac –
dlaczego nie wróciły na miejsce?
Okazało się, że Klocki tak bardzo zmęczyły
się skakaniem i zabawą, że nie mają siły nawet
na to, aby dojść do kosza.
- Nie ma mowy – powiedział niebieski Klocek – nie ruszymy się stąd.

- Właśnie – dodał Klocek czerwony – jesteśmy malutkie i nie damy rady dojść na miejsce!
- Co to będzie? Co to będzie? – złapał się za
głowę Pajac – zaraz wróci mama i kiedy zobaczy klocki porozrzucane po podłodze pomyśli,
że to Martynka zostawiła taki bałagan! Proszę
was, spróbujcie chociaż!
Jednak Klocki leżały zupełnie bez sił i już
nawet nie odpowiadały. Pajac był zrozpaczony.
Próbował nosić Klocki po kolei, jednak było
ich tyle, że nie dałby rady zanim wróci mama.
Bardzo smutny usiadł na podłodze i myślał, że
jest tylko małym zabawkowym Pajacem, który
nie potraﬁ sobie poradzić z takim wielkim kłopotem.
Kiedy tak siedział, usłyszał nagle cichutkie
trąbienie – tuuu, tuuu... Rozejrzał się z zaciekawieniem. Trąbienie dochodziło z kącika z
zabawkami. Podszedł tam zaintrygowany i podniósł wieko kosza.
- Nareszcie – powiedziała Wywrotka – właśnie chciałam cię prosić, abyś pomógł mi wyjść
na podłogę.
Po chwili Pajac już układał na zielonych pleckach Wywrotki zmęczone Klocki. Zawieźli kolorowy ładunek do kącika z zabawkami i wysypali do kosza. Klocki poprzytulały się do siebie
i zasnęły słodko, a Pajac z Wywrotką objechali
jeszcze raz cały pokój Martynki, aby sprawdzić,
czy wszystko jest w porządku i czy jakaś zabawka nie zawieruszyła się pod szafą lub łóżkiem.
Na szczęście każdy był już na swoim miejscu.
Wywrotka pomyślała, że gdyby była śliczną
lalką w kolorowej sukience, albo miękkim pluszakiem, nie dałaby rady pomóc zmęczonym
zabawkom. Teraz okazało się, że jej kanciaste,
twarde plecki, może nie są najpiękniejsze, ale
znakomicie nadają się w sam raz do przewożenia Klocków.
Wywrotka popatrzyła na wesołą twarz Pajaca,
a on spojrzał w jej reﬂektorki i uśmiechnęli się
do siebie.
Agnieszka Gil
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