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Na trzech kółkach do Wiednia

Przyjaciel to osoba potrzebna,
Wysłucha cię i pocieszy w każdych momentach,
Na koniec może mała recepta,
Na cudowne uzdrowienie każdego pacjenta,
Przyjaciel to siła w sile,
Więc nie poddaje się, nawet, gdy jest w tyle,
Na koniec może mała rehabilitacja,
Na złamane serce i ostatni masaż.
Klaudia Gadowska

Agata i Piotrek jadą razem do Wiednia
i z powrotem. Na rowerze. Blisko 1000 km.
Około 80 km dziennie. Sporo, nawet dla
doświadczonego kolarza – amatora. Planują,
że podróż będzie trwała 18 dni. Wyruszyli
19 lipca z wrocławskiego Rynku, wracają
5 sierpnia. Towarzyszy im trójka przyjaciół. Po
drodze odwiedzą między innymi Brno i Hradec
Králové, „zawiną” także do Bratysławy.
Agata od dawna marzyła o takiej podróży.
Piotrek jest pasjonatem aktywnego wypoUwielbia aktywnie spędzać czas. Z wykształ- czynku – uprawia też narciarstwo i pływanie.
cenia ﬁlozof, na co dzień zajmuje się rekrutacją Zawodowo pracuje m.in. jako doradca do
pracowników w dużej wrocławskiej ﬁrmie.
spraw ochrony środowiska.
Mają 27 i 29 lat. Przygotowując się do wyprawy, przejechali razem ok. 2 tys. kilometrów,
jeżdżąc między innymi po wrocławskich parkach. Dla Agaty, chorującej na rdzeniowy zaDo pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich nik mięśni, przygotowali wygodną przyczepzostała dołączona lista osób popierających tę kę. Piotrek prowadzi wyprawę na trókołowym
akcję, podpisały ją 272 osoby. Poniżej zamiesz- rowerze poziomym, który zapewnia komforczamy tekst skargi do RPO oraz otrzymane już tową pozycję podczas długiego podróżowania
odpowiedzi z Urzędu Miasta (Dział Zarządza- i umożliwia ciągnięcie przyczepki.
Ich wyprawa, która połączy Wrocław
nia Transportem Publicznym) oraz z MPK.
Mamy nadzieję, że lobbowanie na rzecz po- i Wiedeń „mostem” rowerowym, ma również
prawy komunikacji miejskiej przyniesie ocze- sprzyjać przekraczaniu stereotypów i barier
kiwane pozytywne skutki i poprawi naszą łącz- – tworzyć klimat dla współpracy pomiędzy pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Życzymy,
ność z pozostałymi częściami Wrocławia.
Jeszcze á propos drugiego autobusu, który by szerokie echo ich wyprawy do Wiednia pojeździ przez nasze osiedle (nr 906): czy nie mogło aktywizować ludzi i stało się dla wielu
można zaplanować jego rozkładu jazdy tak, zaczątkiem odsieczy przed poczuciem wykluaby jego przyjazdy i odjazdy spod dworca ko- czenia ze społeczności. Szerokiej drogi!
lejowego Wrocław Psie Pole były dopasowane
Więcej można przeczytać na stronie internetodo przyjazdów i odjazdów pociągów?
wej wyprawy: http://www.rowerem-sprawniej.pl.
Jerzy Szachnowski
(JH)

Komunikacja miejska w Pawłowicach?
Problemy, jakie mają mieszkańcy Pawłowic
z dojazdem do centrum Wrocławia, spowodowane są, jak zapewne wszyscy wiedzą, nieprzestrzeganiem przez przewoźnika rozkładów
jazdy, zbyt małą częstotliwością kursów oraz
złym stanem technicznym autobusów jeżdżących na tej trasie. Pawłowiczanie korzystający
z usług komunikacji miejskiej MPK (linia nr
130) doszli do przekonania, że tak dłużej być
nie powinno.
Grupa mieszkańców osiedla po wielu monitach telefonicznych i rozmowach (Urząd Miejski, MPK, Rada Osiedla Pawłowice, radny
miejski), które nie przyniosły żadnych pozytywnych skutków, postanowiła napisać skargę
do Rzecznika Praw Obywatelskich, przesyłając
kopie pisma do wiadomości: Prezydent Wrocławia, Urząd Marszałkowski, MPK, „Gazeta
Wrocławska”, gazeta osiedlowa „Pawłowice”.

„Wróć, synu, wróć…”

i ze spuszczoną głową
szedł marnotrawny syn”.

Marnotrawny syn odchodzi z rodzinnego
„Sztandarem naszym będzie Krzyż,
Jest niedziela w miesiącu czerwcu, miedomu. Błąka się po świecie. Ojciec błaga:
Co ojców wiódł do chwały.
siącu poświęconemu Najświętszemu Sercu
I nas powiedzie także wzwyż,
Pana Jezusa. Godzina 9.30 – msza św. dla
„Wróć, synu, wróć z daleka,
Gdzie buja Orzeł Biały.
dzieci.
wróć, synu, wróć, ojciec czeka”.
Zwyciężym znój i skromność dróg.
W miejsce dialogu kapłana z najmłodszyTak nam dopomóż Bóg!”.
mi uczestnikami liturgii występ Koła ŻyweDialog recytowany i śpiewany wypełnia
go Słowa i Scholi. Trema dochodzi do zeniCzy te słowa jeszcze dzisiaj coś znaczą? Czy świątynię. Wreszcie, syn okryty nędzną szatą,
tu. Wreszcie z ust Rozśpiewanych Serduszek
Aniołków wydobywają się gromkie, mocne w obecnym świecie naprawdę wiemy, co jest naj- wraca do Ojcowskiego domu.
Wita go skruszony, mówiąc:
ważniejsze, najpiękniejsze, prawdziwe? Miejmy
głosy:
nadzieję, że młode pokolenie nie zawiedzie, że
„Panie, czymże ja jestem
dochowa wierności Bogu i Ojczyźnie.
„Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych…”
przed Twoim obliczem?
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”
Prochem i niczem”.
W ciszy Kościoła rozlegają się słowa:
„Nie damy pogrześć wiary…”
„Pustą samotną drogą
„Nie damy pogrześć mowy…”
(A.M. – „Dziady, cz. III”)
z sercem ciężkim od win
ciąg dalszy str. 3
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Skarga mieszkańców Pawłowic
Mieszkańcy Pawłowic zwrócili się do
Rzecznika Praw Obywatelskich o zgłoszenie
skargi w sprawie komunikacji miejskiej w
Pawłowicach. Protest został złożony między
innymi do Prezydenta Wrocławia oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i do MPK. Poniżej przedstawiamy
tekst skargi.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SKARGA
W imieniu mieszkańców wrocławskiego
peryferyjnego osiedla Pawłowice prosimy
Pana o rozpatrzenie naszej skargi w sprawie
braku zainteresowania władz lokalnych naszymi uciążliwościami (mimo licznych monitów
mieszkańców, zgłaszanych bezpośrednio do
Rady Osiedla, do radnego Rady Miejskiej, do
Prezydenta Wrocławia oraz telefonicznie do
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji)
związanymi z komunikacją miejską i tym samym z łącznością z centrum miasta.
Odległość z osiedla Pawłowice do centrum
miasta wynosi 10 km. Pawłowiczanie, których
systematycznie przybywa, z racji rozbudowy osiedla, pracują i uczą się w różnych częściach naszego wielkiego i rozległego miasta.
Ponadto na terenie naszego osiedla nie ma ani

poczty, ani przychodni lekarskiej czy choćby
apteki. Jesteśmy po prostu zmuszeni dojeżdżać
do sąsiednich osiedli, aby załatwić podstawowe sprawy życiowe. Do naszej dyspozycji jest
tylko jeden mały autobus linii 130 jeżdżący
teoretycznie w odstępach półgodzinnych. Nie
dowozi on pasażerów do centrum miasta, a do
innego odległego peryferyjnego osiedla Polanowice. Jesteśmy więc z góry skazani na przesiadki, co jest dodatkową uciążliwością.
Sytuacja komunikacyjna Pawłowic znacznie
pogorszyła się po powodzi 1997 r. (a więc ponad 10 lat trwają utrudnienia komunikacyjne),
kiedy to zabrano nam autobus linii 102, całkowicie zlikwidowanej linii, mającej krótszą trasę, ale z większą częstotliwością kursów.
Aktualny rozkład jazdy „130” nie jest w
ogóle przestrzegany. Autobusy spóźniają się
nagminnie, „wypadają” z rozkładu jazdy, psują
się często (tabor na naszej trasie jest po prostu
muzealny). Taki stan rzeczy sprawia, że pawłowiczanie spóźniają się do pracy i do szkół,
niekiedy pieszo staraj ą się dotrzeć na sąsiednie
osiedle (2 km) do przystanku innego autobusu.
Tam mieszkańcy mają do dyspozycji trzy autobusy jadące do centrum miasta oraz dodatkowo
jeszcze nasz.
Na spotkaniu Prezydenta Miasta i urzędZałączniki: 4 listy z 272 podpisami mieszkańców
ników z mieszkańcami osiedli Zawidawia
(w tym Pawłowic) w dniu l lutego 2006 roku Pawłowic
padła ze strony zebranych propozycja wyko-

Odpowiedź Urzędu Miasta
W wyniku zlożonej skargi otrzymano odpowiedź Urzędu Miasta na zaistniały problem. Proponowane rozwiązania znajdziemy w tekście odpowiedzi.
Prezydent Wrocławia
Urząd Miejski Wrocławia
Wrocław, 8 lipca 2008 r.
WTR.DZT.I:0561-7/08
Dotyczy: skargi skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich na funkcjonowanie
komunikacji zbiorowej w rejonie osiedla
Pawłowice.
W odpowiedzi na skargę skierowaną do
Rzecznika Praw Obywatelskich przez Mieszkańców osiedla Pawłowice z dnia 9 czerwca
2008 r. informuję, co następuje:
Osiedle Pawłowice jest położone w znacznej
odległości od centrum Wrocławia, zabudowane
przede wszystkim budownictwem jednorodzinnym, poza głównymi trasami komunikacyjnymi. Czynniki te mają wpływ na ustalanie tras
i częstotliwość kursowania autobusów. Trasa
komunikacyjna, do centrum, prowadzi poprzez
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rzystania do celów komunikacji miejskiej nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Trzebnica,
przebiegającej przez nasze osiedle. Zwłaszcza
że wcześniej (w latach 70. i 80.) mieszkańcy
peryferyjnych osiedli korzystali z pociągów
PKP, które dowoziły ich do centrum miasta. Na
wspomnianym wyżej spotkaniu przedstawiciele władz miejskich obiecali, że na trasie Wrocław – Trzebnica (przez Pawłowice, Zakrzów,
Psie Pole, Sołtysowice) i z powrotem będzie
jeździł w niedalekiej przyszłości szynobus.
Niestety, sprawa ucichła i nie widać, aby cokolwiek robiono w reaktywowaniu tego połączenia kolejowego.
Opisana wyżej sytuacja bardzo denerwuje
mieszkańców Pawłowic – obywateli RP, co nie
jest obojętne dla ich zdrowia i wykonywania
obowiązków związanych z pracą i nauką. Czujemy się po prostu opuszczeni i zlekceważeni.
A w Konstytucji RP napisano o sprawiedliwości społecznej (Rozdz. I, art. 2.), o równym
traktowaniu obywateli przez władze publiczne
(Rozdz. II, art. 1), o korzystaniu samorządów
terytorialnych ze środków z budżetu państwa
(Rozdz. VII, art. 167, pkt l. i 2.), czyli z, naszych podatków (Rozdz. II, art. 84).
W obecnej trudnej i prawie beznadziejnej dla
nas sytuacji możemy liczyć tylko na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich (Rozdz.
IX, art. 208, pkt l), co niniejszym czynimy.

mosty Warszawskie i al. Kromera, które to
punkty stanowią ważny węzeł komunikacyjny.
Powszechnie znany jest fakt, iż te dwa newralgiczne punkty komunikacyjne są w trakcie
prac remontowych. Powoduje to utrudnienia
w ruchu, które również stanowią przyczynę
zakłóceń ruchu komunikacji miejskiej. Przez
al. Kromera przejeżdża linia autobusowa 130,
która obsługuje Mieszkańców osiedla Pawłowice. Wpływ na kursowanie linii 130 mają
powyższe prace inwestycyjne, których efektem
ma być poprawa życia Mieszkańców całego
Wrocławia.
Aby rozwiązać problemy komunikacyjne
Mieszkańców osiedla, należy wprowadzić rozwiązania systemowe. W związku z powyższym
w ramach pilotażowego programu planowane
jest uruchomienie nowej linii autobusowej w
relacji Pawłowice – Psie Pole – Litewska, która
zastąpi linię 130. Dzięki takiemu rozwiązaniu
będzie możliwe zwiększenie częstotliwości
kursowania autobusów z 30 do 15 minut oraz
poprawę ich punktualności, co znacznie skróci
czas oczekiwania na autobus i poprawi mobilność Mieszkańców osiedla Pawłowice.
Na osiedlu Pawłowice brakuje pętli autobusowej, skutkiem tego nie ma możliwości
zwiększenia ilości linii i częstotliwości kursowania autobusów. Skierowanie większej liczby

taboru w rejon osiedla Pawłowice, przy jednoczesnym braku pętli, spowodowałoby konieczność postoju co najmniej dwóch autobusów w
ciągu ul. Przedwiośnie, co spotkałoby się z niezadowoleniem Mieszkańców. Dlatego też następnym etapem, mającym poprawić sytuację
komunikacyjną, jest budowa pętli autobusowej
na osiedlu, w ciągu ul. Widawskiej. Obecnie
zostały zakończone prace projektowe, rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2009.
Ponadto mając na uwadze utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta oraz zasady opracowywania rozkładów jazdy, które są ze sobą
skorelowane, opracowywana jest koncepcja
stworzenia krótkich linii autobusowych, które
będą kursować ze zwiększoną częstotliwością
i dowozić pasażerów do dużych węzłów przesiadkowych, w tym tramwajowych. Koncepcja
ta, również obejmie osiedle Pawłowice.
W swoim piśmie poruszacie Państwo brak
kolejowego połączenia Wrocław Główny –
Trzebnica, czyli transportu publicznego, które
to zadanie nie należy do kompetencji Gminy.
W tej sprawie może się wypowiedzieć właściwy organ, którym jest Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego. Z informacji
uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wynika, iż trwają tam prace nad przywróceniem
ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Wrocław – Trzebnica.
Podjęte prace nad poprawą infrastruktury
komunikacyjnej osiedla Pawłowice wskazują,

iż nie pozostawiono Mieszkańców samych.
Jednak do realizacji wskazanych zadań, potrzebny jest czas i środki ﬁnansowe.
Odczucia Mieszkańców, odnośnie pogorszenia sytuacji osiedla, na skutek m.in. likwidacji
linii autobusowej 102, nie znajdują potwierdzenia w faktach, gdyż uruchomiona linia
130, kursuje ze zbliżoną częstotliwością jak
zlikwidowana. Linia 130 przebiega przez duży
węzeł komunikacyjny, mieszczący się przy

Odpowiedź MPK
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-316 Wrocław, ul. Bolesława Prusa 75/79
Wrocław, dnia 01.07.2008 r.
FM/ 332/1311/2008
Odpowiadając na otrzymaną skargę, wyjaśniamy, że z powodu prowadzonych w mieście
licznych remontów autobusy MPK jeżdżą tak,
jak pozwalają im na to warunki ogólnoruchowe
panujące na trasach przejazdu.
Zjawisko kongestii ruchowej w naszym mieście ma coraz większy zakres. Brak punktualności linii „130” związany jest z remontem
placu Kromera i występującymi utrudnieniami
w ruchu na ulicach

Dokończenie tekstu ze strony 1.

ul. Krzywoustego, gdzie do dyspozycji pasażeŻywię głęboką nadzieję, iż podjęte działania
rów jest 10 linii autobusowych, które kursują w poprawią znacznie sytuację Mieszkańców osiegodzinach szczytu co 2-3 minuty. Ponadto linią dla Pawłowice i poprawią komfort życia.
tą można dojechać zarówno do al. Kromera,
skąd po zakończeniu prac remontowych będą
do dyspozycji pasażerów oprócz linii autobusowych, linie tramwajowe 6 i 11, jak również
w rejon Karłowic. Zatem czas dojazdu do centrum miasta z al. Kromera, znacznie się skróci,
co odczują również Mieszkańcy osiedla.
Krzywoustego, Kasprowicza, Kamieńskiego. W związku z tym, że panujące warunki na
drogach są bardzo zmienne, nie ma możliwości dokładnego dostosowania rozkładów jazdy
komunikacji miejskiej do teraźniejszej sytuacji
ruchowej na terenie miasta.
W celu wyeliminowania lub ewentualnie
częściowej poprawy kursowania autobusów
rozkłady linii „130” systematycznie były zmieniane (również na interwencje pasażerów).
Należy pamiętać, że pojazdy komunikacji
miejskiej podlegają takim samym prawom jak
inne pojazdy samochodowe (nie są pojazdami
uprzywilejowanymi) i warunki ogólnoruchowe
mają najistotniejszy wpływ na punktualność
kursowania.
Stwierdzamy jednoznacznie, że powstałe
opóźnienia nie wynikają z zaniedbywania obowiązków służbowych przez kierowców autobusu, czy też złej ich woli.
Nie ulega wątpliwości, że powstała sytuacja
ulegnie pewnej poprawie po otwarciu dla ruchu
„Tuś się, dziecino, pierwszy raz
Do matki uśmiechnęła,
Tu się uczyłaś Boga znać,
Tuś modlić się zaczęła”.

Jakie to współczesne. Ilu ludzi młodych i
starszych odchodzi dzisiaj z domów.
Ileż ojców i matek czeka codziennie z bólem i tęsknotą. I błaga: „Wróć! Czekamy na
Dzieci tym Misterium podziękowały Najciebie. Kochamy cię”. Rodzice nie stawiają świętszemu Sercu Pana Jezusa za te wszystkie
żadnych warunków.
Proszą: „Tylko wróć…”. Są szczęśliwi, gdy
mogą powiedzieć: „Wreszcie, synu, wróciłeś.
Tak czekałem…”.
Niekiedy zdarza się, że powraca syn, córka, mąż, żona… Wtedy bliscy przyjmują ich z
otwartymi ramionami, podobnie jak Pan Bóg,
który „przygarnia, przebacza”.
A wtedy ten, kto roztrwonił majątek, miłość, zawiódł zaufanie, docenia to, co utracił
i z wiarą może powiedzieć:

obu mostów Warszawskich i udrożnieniem dla
ruchu kołowego tego ciągu komunikacyjnego.
Należy stwierdzić, że obsługę komunikacyjną Osiedla Pawłowice w najlepszym stopniu
zapewniłoby reaktywowanie połączenia kolejowego z Trzebnicy przez Pawłowice do Dworca Nadodrze i Dworca Głównego. W wyniku
takiego rozwiązania skróciłby się czas podróży
pomiędzy Osiedlem a Centrum Miasta oraz
nastąpiłaby regularność kursowania pojazdów
szynowych, które nie są zależne od warunków
ogólnoruchowych.
Pozostając z wyrazami szacunku, pragniemy
zapewnić, że przedsiębiorstwo nasze dokłada
bardzo wielu starań techniczno-organizacyjnych dla ciągłej, zauważalnej poprawy w komunikacji autobusowej.

ważne wartości w życiu człowieka i oﬁarowały mu swą miłość:
„Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze
Serce swe daję, Ty mieszkaj w nim”.
Barbara Inglot

„Ojcowski dom to istny raj,
Dar Ojca Niebieskiego.
Chociażbyś przeszedł cały kraj,
Nie znajdziesz piękniejszego”.
Dom rodzinny. Dom ojczysty. Ziemia rodzinna. Komu serce nie zabije żywiej na
dźwięk tych słów? Szczęśliwy, kto doznał błogosławionych chwil u boku ojca i matki.
„ – Tu wszystko się zaczęło…”. Znamy te
słowa Jana Pawła II. Dom jest wielkim darem Boga. To tutaj rodzą się pierwsze uczucia miłości, pierwsze więzi, znajomość Boga
i modlitwy.
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Dzieli ich
coraz mniej

Sport wyczynowy uprawiany przez osoby
niepełnosprawne ﬁzycznie w przeszłości był
swego rodzaju tematem tabu. Dziś jest to
potężna machina coraz śmielej wkraczająca
w świat zarezerwowany wcześniej tylko dla
ludzi zdrowych.
Różnice między sportem uprawianym przez
ludzi zdrowych a tym uprawianym przez niepełnosprawnych z roku na rok są coraz mniejsze.
Igrzyska Paraolimpijskie, mistrzostwa świata
czy Europy dla niepełnosprawnych sportowców
to dziś zawody organizowane z nie mniejszym
rozmachem jak ich odpowiedniki dla ludzi
zdrowych. Niepełnosprawni sportowcy trenują
w podobnych warunkach, stosują podobne plany i materiały treningowe, korzystają z podobnego sprzętu i tych samych aren co ich zdrowi
koledzy i koleżanki. Tym samym realizowane
są fundamentalne założenia i przesłanie ruchu
paraolimpijskiego, który od początku swojego
istnienia ma na celu stworzenie możliwości
współzawodnictwa osobom niepełnosprawnym
na takich samych zasadach, jak osobom pełnosprawnym. Innymi słowy – dzięki sportowi
człowiek niepełnosprawny ma dziś szansę żyć
tak samo jak każdy inny, być adoptowanym
w swoim środowisku, realizować swoje pasje,
zwiedzać świat, poznawać ludzi, bić rekordy,
wygrywać ze swoimi słabościami.
Niepełnosprawni sportowcy nigdy nie ustępowali zdrowym ambicją. Dziś coraz częściej
dorównują im także poziomem sportowym. Ba,
nawet podejmują z nimi bezpośrednią rywalizację. 22-letni lekkoatleta z RPA Oscar Pistorius w lipcu ubiegłego roku jako pierwszy w

historii niepełnosprawny sportowiec wystartował w zawodach dla pełnosprawnych. Niezorientowani kibice oglądający bieg nie byli w
stanie zauważyć różnic między Pistoriusem a
pozostałymi zawodnikami. A w gruncie rzeczy
różnice były ogromne. Oskar Pistorius urodził
się z wadą rozwojową obu nóg. Wada polegała na braku kości strzałkowych. Po 11 miesiącach życia lekarze postanowili amputować mu
obie kończyny. To zdarzenie nie było jednak
w stanie odebrać Oscarowi wrodzonego zamiłowania do sportu i rywalizacji. Już w szkole
podstawowej garnął się do różnych dyscyplin.
Grał w piłkę wodną, tenis ziemny i rugby, a
nawet uprawiał zapasy. Z czasem poświęcił
się lekkiej atletyce. Dziś jest rekordzistą wśród
niepełnosprawnych biegaczy na dystansie 100
metrów (10,91), 200 metrów (21,58) i 400 metrów (46,56). Startował na paraolimpiadzie w
Atenach przed czterema laty. Zdobył tam złoty
medal na dystansie 200 metrów i brązowy na
dystansie o połowę krótszym. Będzie jednym
z faworytów na najbliższej paraolimpiadzie w
Pekinie. To jednak już mu nie wystarczy. Wrodzona ambicja i uwielbienie rywalizacji kazały
mu ogłosić swój akces do startu na igrzyskach
olimpijskich (w sztafecie 4 x 400 metrów), a
więc zawodów dla sportowców w pełni zdrowych. Sprawa nie była jednak tak prosta, jak
mu się początkowo wydawało. Po wnikliwych
badaniach protez, na których biega Pistorius,
stwierdzono, że dają one zawodnikowi z RPA
przewagę nad w pełni sprawnymi zawodnikami i jego start w Pekinie jest nie możliwy.
Lekkoatleta odwołał się jednak od tej decyzji i
przyznano mu rację. Ale ostateczny głos należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF). Tym razem
stwierdzono, że protezy Pistoriusa mogłyby
stanowić zagrożenie dla innych zawodników
uczestniczących w biegu sztafetowym, który
jest dyscypliną kontaktową.

Fot. archiwum Z. Sutkowski

Jak sport otwiera niepełnosprawnym
okno na świat?

Natalia Partyka mimo wrodzonej niepełnosprawności jest dziś jedną z najlepszych polskich tenisistek
stołowych

Takich problemów jak południowoafrykański
lekkoatleta nie miała polska tenisistka stołowa
Natalia Partyka. Urodziła się z niewykształconą
prawą ręką. Dziś należy do najlepszych polskich
tenisistek stołowych. Oprócz wielu trofeów zdobytych w zmaganiach z niepełnosprawnymi rywalami (m.in. złoty medal na paraolimpiadzie w
Atenach w 2004 roku) ma w swoim dorobku mnóstwo sukcesów w rywalizacji z w pełni zdrowymi
sportowcami. Natalia to m.in. złota medalistka
mistrzostw Europy kadetek i dwukrotna wicemistrzyni Polski w grze pojedynczej z zawodniczkami pełnosprawnymi. Niebawem jedzie powalczyć
o swoje kolejne trofeum. Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wystąpi w turnieju drużynowym.
Jak wypadnie? Tego oczywiście nie wiadomo.
Ale pewne jest jedno – sport wyczynowy niepełnosprawnych wkroczył w nową erę.
ŁUKASZ HARAŹNY
Słowo Sportowe

Krótkie rozważania
na temat kształcenia i wychowania młodego pokolenia
Od pewnego czasu coraz częściej zadajemy
sobie publicznie pytanie, co się dzieje z naszymi dziećmi? Dlaczego nie radzą sobie w
szkole, w środowisku rówieśniczym? Dlaczego Jasio nauczył się czytać, zanim poszedł do
szkoły, ale wciąż gryzie swojego brata, a Zosia
opanowała do perfekcji tabliczkę mnożenia,
ale kłamie, posługuje się wulgarnym językiem
i dokucza innym dzieciom wyzywając je w
poniżający sposób, kopiąc i bijąc? Dlaczego
coraz bardziej powszechna staje się przemoc
w szkole, która niejednokrotnie prowadzi do
aktów samobójczych? Gdzie leży przyczyna i
kto za nią odpowiada? Rodzice czy szkoła?
Otóż można zaryzykować twierdzenie, że
źródło tych negatywnych zachowań tkwi w
świecie dorosłych, w tym, w jaki sposób postrzegają i kreują rzeczywistość i jaki wyznają
system wartości.
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Niewątpliwie bardzo niekorzystnym środowiskiem dla dzieci jest współczesna szkoła. Pomijam tu fakt, że na skutek uprawianej
od lat selekcji negatywnej zawód nauczyciela
często wykonują osoby przypadkowe, które
nie lubią swojej pracy, nie lubią dzieci i cechują się niskim morale. Wysyłamy dzieci do
szkół, w których się kładzie nacisk na bezwzględną rywalizację, nagradza „najlepszych”
i umiejących „najwięcej”, gdzie wystawia się
stopnie za „osiągnięcia”, a nie uwzględnia się
indywidualnego tempa uczenia się. Już od
pierwszych lat edukacji przedszkolnej każde
dziecko musi być „najlepsze” w każdej dziedzinie, co rodzi frustracje i wzajemną niechęć,
która często staje się zaczątkiem późniejszej
szkoły nienawiści.
Szkoła nie uczy logicznego ani krytycznego myślenia, twórczego korzystania z intuicji,

nie wpaja uniwersalnych zasad pozwalających
godnie żyć każdemu człowiekowi (również
dziecku), zawartych w Dekalogu i stanowiących podstawę zdrowego systemu społecznego. Nie uczy wrażliwości, radości płynącej
z obcowania ze sztuką, z muzyką, z drugim
człowiekiem. Nie potraﬁ czy też nie chce przekazać wiedzy na temat tajemnicy i cudu życia.
Istotne jest to, że szkoła stała się miejscem
„bezideowym”, mimo że powszechnie uczy
się w niej religii czy etyki. Nie przekłada się to
jednak w żaden sposób na jakość relacji między dziećmi. Religia stała się jednym z wielu
przedmiotów, kolejnym punktem na szkolnej
mapie, który trzeba zaliczyć. I nic więcej.
W programach nauczania uwzględnia się
przedmioty, natomiast wyklucza takie pojęcia, jak:
ciąg dalszy str. 10

W tym roku nastąpił kolejny rejs po Bałtyku, tym razem niewielkim jachtem S/Y
Bagatela dla 5 osób.
Docelowym portem był Nynashamn, miasto
niedaleko Sztokholmu. Od samego początku nasz
wyjazd był jednak inny od poprzednich. Portem
startowym nie były Gdynia czy Gdańsk – piękne
miasta, pełne doskonałych smażalni ryb i smacznego polskiego piwa. Tym razem rozpoczęciem
rejsu były Górki Zachodnie, przy ujściu Wisły.
Jest to niewielkie miasto, w którym nawet nie ma
dużego sklepu do zrobienia zakupu prowiantu
na rejs. My na całe szczęście przywieźliśmy go
ze sobą. Zaopatrzenie czteroosobowej załogi na
7 dni rejsu zajmowało tylko 6 kartonów pełnych
smakołyków i dobrego chleba.

w skali Beauforta. Rozwijaliśmy prędkość do
5 węzłów. Przy czteroosobowej załodze podzielonej na 2 wachty każdy z nas musiał kierować
łodzią przez 4 godziny, a następnie, zwłaszcza
w nocy, udać się na spoczynek na… 4 godziny,
gdy prowadzenie jachtu obejmowała kolejna
wachta. Tak często powtarzający się sen narobił
nam trochę bałaganu w kalendarzu. Straciliśmy
porządek i nie wiedzieliśmy, jaki mamy dzień.
Na szczęście notatki w dzienniku pokładowym
pilnowały kalendarza. Na trzeci dzień żeglugi
po pustym morzu zobaczyliśmy wreszcie brzeg
wyspy Gotland. Potem tylko 20 godzin żeglugi
i wejście do mariny w Visby, która wywarła na
nas nowe wrażenie.
Zazwyczaj odwiedzaliśmy to miasto w jesieni. Było zawsze puste. Tym razem musieliśmy
szukać miejsca w marinie dla naszego jachtu.
Pełna była łodzi ze Szwecji czy Europy, a nawet USA. Był to czas, gdy żeglarze podczas
urlopu pływają po całym świecie. Marina była
dla nas miejscem odpoczynku po 3 dniach rejsu
bez postoju.
W starej części miasta Visy było mnóstwo
ludzi. W restauracji nie było łatwo znaleźć stolika. Wszystko jednak się udało. Po zwiedzeniu
miasta i odwiedzeniu zamierzonych miejsc pozostał wieczór szant, które są przecież muzyką
Załadunek na jacht trwał krótko – niecałe żeglarzy.
3 godziny. Po sprawdzeniu takielunku, silnika i
pomocy nawigacyjnych oraz zjedzeniu obiadu
ruszyliśmy w morze. Pierwszym portem miała
być Klaijpeda (Kłajpeda) na Litwie. Prognozy
pogody nie były jednak optymistyczne. Po wyjściu z kanału na morze spotkała nas wyjątkowo
kołysząca fala i wiatr z nie najlepszego kierunku. Wymagało to żeglugi ostrym bejdewindem.
Po kilku godzinach wiatr zaczął słabnąć, co w
efekcie zwiało nas na Hel. Zmęczenie po nieprzespanej nocy podróży na wybrzeże sięgnęło
zenitu. Tak więc o trzeciej w nocy weszliśmy
Następnego dnia ruszyliśmy dalej do Nynana odpoczynek do portu jachtowego na Helu.
W niedzielny poranek, wyspani i wypoczęci, shamn, miasta na przedmieściach Sztokholmu.
ruszyliśmy na miasto. W kościele spotkaliśmy Ze względu na niewielką drogę, podróż tam
przyjaciół z Wrocławia, którzy spędzali wa- trwała oczywiście krócej. Już po 20 godzinach
kacje na Helu. Po wielu rozmowach, także na żeglugi ujrzeliśmy piękny ﬁord. Przy wejściu
jachcie, znowu ruszyliśmy w morze. Ze wzglę- w ﬁordy wiatr znowu ucichł. Wystarczyło
du na słaby wiatr, z niekorzystnego kierunku, włączyć silnik i kontynuować podróż między
odłożyliśmy podróż do Kłajpedy i wyruszyli- dziesiątkami wysepek, z których się składają.
Ponieważ między wysepkami, różnych rozmiaśmy do miasta Visby.
Jest to największe miasto na wyspie Gotland rów, znacznie zmienia się głębokość wody, munależącej do Szwecji. Podróż jednak trwała sieliśmy obrać trasę wyznaczoną na mapie tak,
długo. Wiatr nas nie rozpieszczał. Kierunek aby nie uszkodzić jachtu o wystające kamienie.
był sprzyjający, jednak siła wiatru niewy- Po kilku godzinach drogi przez ﬁord nareszcie
starczająca. Jacht osiągał siłę tylko od 1 do 3 zacumowaliśmy w Nyneshamn – małym mia-

steczku, które jest miejscem postoju dla żeglarzy po ﬁordach czy kierujących się do Sztokholmu.
Dzień w marinie rozpoczęliśmy od sauny
– narodowego zwyczaju wszystkich krajów
północy. Po godzinie gorącego pobytu, w temperaturze 800C, za jedyne 10 SEK na głowę
(ok. 3 złote – taniej niż w Polsce), śniadaniu i
dobrej kawie ruszyliśmy koleją podmiejska do
Sztokholmu – stolicy Szwecji. Już kolejne odwiedziny tego miasta północy przyniosły nam
obiad w restauracji obsługiwanej przez… polaków. Jak widać, nasi rodacy znajdują miejsca
pracy w całej Europie. Mieszkają tam z całymi rodzinami, a dzieci chodzą do tamtejszych
przedszkoli czy szkół. Pomimo wielu wygód,
jakie spotykają przyjezdnych pracowników,
jednak najlepiej swoją przyszłość budować w
swoim kraju, a nie na obczyźnie.
Dzień w marinie po raz kolejny zakończyliśmy
wieczorem szant śpiewanych z przygotowanego
przez nas śpiewnika. Nie zapomnieliśmy też ich
nagrać. Śpiewy zamierzamy zastosować w ﬁlmie
z naszego pobytu na rejsie.

Następnego dnia, rozpoczętego jak zawsze
sauną, zrobiliśmy klar na jachcie i przekazaliśmy go następnej załodze. Podróż do kraju
zapewnił prom Baltivia, który zawiózł nas do
Gdańska, skąd pociągiem wróciliśmy do Wrocławia.
Ten tydzień spędzony na rejsie będziemy pamiętać z utęsknieniem do… kolejnego rejsu po
wodach mórz czy oceanów. Jest przecież wiele
miejsc, gdzie nas jeszcze nie było, i tych miejsc
nigdy nie zabraknie. Pływanie na jachcie uczy
porządku i dyscypliny, a przy okazji jest doskonałym odpoczynkiem po ciężkiej pracy na lądzie. Informacje na temat szkolenia na stopnie
żeglarskie oraz wypożyczenia jachtu można
otrzymać w Klubie Jachtowym AZS, Wybrzeże Wyspiańskiego 40, tel. (071) 328-23-25,
http://www.jkazs.wroc.pl
Ahoj (JO)
Tym bohaterem był Lidan.

Tygodniowy rejs
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Przyczyna współczesnych chorób cywilizacyjnych?
W zeszłym roku Walter Last, lekarz medycyny naturalnej, opublikował interesujący i
zarazem kontrowersyjny artykuł („Nexus”,
2007, vol. 15, nr 2), w którym jednoznacznie
stwierdza, że istotnym czynnikiem wywołującym większość współczesnych chorób
cywilizacyjnych jest system medyczny, jego
procedury oraz farmako- i chemioterapia.
Diagnostyka niejednokrotnie oparta jest na
podstawie błędnych informacji, więc nic dziwnego, że zalecone metody i środki terapeutyczne obarczone są dużym błędem i powodują
szereg skutków ubocznych. To z kolei zaburza
całkowicie funkcje organizmu i pacjenci zapadają na choroby jatrogenne, to znaczy będące
następstwem leczenia. Zalicza do nich między innymi astmę, cukrzycę, otyłość i raka.
Autor pisze, że w USA w 2001 r. odnotowano
783 936 zgonów z powodu chorób jatrogennych, a 699 697 z powodu zawału serca
i 553 251, których przyczyną był rak.
Bezpośrednią przyczyną zgonów z powodów jatrogennych były błędy medyczne, niepotrzebne zabiegi medyczne i chirurgiczne
oraz śmiertelna reakcja na leki farmakologiczne. Znamienne jest to, że w społecznościach, w
których lekarze strajkują i nie leczą, gwałtownie spada liczba zgonów.
Istotne jest również to, że mówiąc o chorobach jatrogennych jako o przyczynie tak wysokiej śmiertelności, nie wyszczególnia się
konkretnych chorób powstających na skutek
długotrwałych uszkodzeń narządów wewnętrznych w następstwie kuracji, które pacjentom
udaje się przeżyć. Chodzi tu na przykład o
skutki uboczne, jakie powoduje antybiotykoterapia, o wyjaławianie ﬂory bakteryjnej organizmu, na skutek czego traci on odporność i pojawia się drożdżyca. Wiadomo powszechnie, że
grzyby z gatunku Candida powodują zakażenia
oportunistyczne, które bardzo dobrze rozwijają
się u pacjentów z osłabioną odpornością. Działanie uboczne antybiotykoterapii obserwowano
już w latach 50. XX w., czyli w zasadzie wówczas, kiedy zaczęto je szerzej stosować. Autor
opisuje doświadczenia dra Oriana Trussa, który
zainteresował się tym problemem i doszedł do
wniosku, że drożdżaki wywołują stan osłabienia i zapadalność na różnorodne choroby,
łącznie z grzybiczym zakażeniem krwi, które
na pierwszy rzut oka trudno łączyć z kandydozą. Wylicza między innymi: zapalenie pochwy
połączone z uporczywymi bólami głowy i ostrą
depresją, schizofrenię, której objawy ustąpiły po leczeniu przeciwgrzybiczym, choroby o
podłożu autoimmunologicznym, jak przewlekły liszaj rumieniowy czy choroba Crohna,
zaburzenia miesiączkowania, nadpobudliwość
ruchową, trudności z koncentracją i uczeniem
się, stwardnienie rozsiane, a nawet autyzm. Autor artykułu pisze, że dowody na skuteczność
terapii przeciw kandydozie można znaleźć w
doniesieniach lekarzy praktyków, zarówno
zwolenników medycyny konwencjonalnej, jak
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i medycyny naturalnej. Podaje literaturę na temat skuteczności leczenia u dzieci astmy i nadpobudliwości właśnie za pomocą tej terapii.
Kandydozę wywołują zarówno antybiotyki,
jak i chemioterapeutyki, sterydy o działaniu
przeciwzapalnym oraz inne leki stosowane
przez długi czas, które niszczą lub osłabiają
naturalną ﬂorę bakteryjną jelit. Wówczas w
błyskawicznym tempie mnożą się drożdżaki i
różne pasożyty, jak i bakterie szkodliwe. Proces ten określa się jako dysbiozę (dysbakteriozę). Naturalna ﬂora bakteryjna, która zawiera
bakterie kwasu mlekowego (lacidobacterie),
ułatwia proces trawienia i absorbowania substancji odżywczych, jak i chroni przed szkodliwymi bakteriami, które mogłyby wywołać
zatrucie pokarmowe. Przy prawidłowej ﬂorze
bakteryjnej do wywołania infekcji konieczne
są miliony bakterii salmonelli, ale przy dysbiozie wystarczy ich zaledwie kilkadziesiąt.
Przy chronicznej dysbiozie dochodzi do stanu
zapalnego ścianek jelit, co powoduje wrzody,
stany zapalne wyrostka robaczkowego, złe

wchłanianie pokarmu, chorobę Crohna, erozję
błony śluzowej jelit, która z kolei przyczynia
się do różnorodnych alergii pokarmowych, artretyzmu oraz chorób autoimmunologicznych.
Dysbioza uosabia również do zakażeń innymi
patogenami niż Candida. Ich inwazja znacząco osłabia układ odpornościowy i ludzie stają
się podatni na częste i chroniczne infekcje.
Powszechną praktyką w takich przypadkach
jest antybiotykoterapia, co powoduje dalsze
nasilenie objawów. Oczywiście nie chodzi o to,
abyśmy zaprzestali leczenia antybiotykami, ale
o to, aby mieć świadomość zagrożeń, jakie ze
sobą niosą, i im przeciwdziałać. Wystarczy pamiętać o probiotykach i o tym, żeby po zażyciu
antybiotyku, a przed zjedzeniem węglowodanów wziąć dodatkowo jakiś środek grzybobójczy, chociażby zwyczajny świeży czosnek.
Związek z dysbiozą poantybiotykową ma
szereg innych groźnych chorób, między innymi o podłożu autoimmunologicznym, jak łuszczyca, liszaj rumieniowy przewlekły, zapalenie
trzustki oraz astma u dzieci. Dr W. Last uwa-

ża, że główną przyczyną zarówno astmy, jak i
częstych infekcji oraz wysiękowego zapalenia
ucha jest spożywanie pasteryzowanego mleka,
czyli pozbawionego bakterii kwasu mlekowego, w połączeniu z dysbiozą spowodowaną
przyjmowaniem antybiotyków. Ta kombinacja
jest ważnym czynnikiem powodującym śmierć
łóżeczkową u niemowląt i małych dzieci. Ponieważ lekarze przepisują antybiotyki, nie bacząc na najbardziej podstawowe przeciwwskazania, a władze sanitarne nakazują pasteryzację
mleka, więc można postawić tezę, że większość
infekcji wieku dziecięcego i astma to choroby
jatrogenne.
Rozpowszechnienie się kandydozy w środowisku szpitala ma ścisły związek z dysbiozą
jako skutkiem powszechnie stosowanej antybiotykoterapii i – co oczywiste – jest również
przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus).
Podobnie jest z AIDS. Ludzie nie umierają z
powodu wirusa powodującego tę chorobę, ale
z powodu kandydozy, infekcji bakteryjnych lub
mykoplazmatycznych. Można przypuszczać,
że dysbioza i kandydoza jako efekt uboczny
antybiotykoterapii mogą być przyczyną białaczki. Predysponują także do raka, zwłaszcza
jeżeli zadziałają inne jeszcze czynniki: szok
emocjonalny, toksyczne chemikalia i zęby leczone kanałowo.
Okazuje się, że zęby leczone kanałowo są
jak bomba z opóźnionym zapłonem. Przyczyną tego są mikroby mnożące się w kanalikach
zębiny i stopniowo wypłukiwane do układu
limfatycznego. W normalnych warunkach są
one nieszkodliwe, jednak w martwych zębach
panuje środowisko beztlenowe i wówczas
bakterie te stają się zjadliwe i toksyczne. Zaobserwowano, że usunięcie zębów leczonych
kanałowo osobom chorującym na nerki i serce
zdecydowanie poprawia ich stan zdrowia.
I jeszcze zawały serca, tak powszechne
obecnie. Okazuje się, że istnieje związek między chlorowaniem wody w publicznych wodociągach i pasteryzacją mleka a przyrostem
liczby zawałów. W krajach Europy Zachodniej zaczęto chlorowanie wody około 1900 r.,
a 20 lat później zaobserwowano epidemiczny
wzrost liczby zachorowań na chorobę wieńcową i śmiertelnych przypadków zawałów serca.
Badania na zwierzętach dowiodły, że chlor powoduje miażdżycę tętnic u różnych gatunków,
między innymi kurczaków i małp.
Jak więc widać, przyczyną różnorodnych
chorób cywilizacyjnych jest zachwianie równowagi organizmu spowodowane przede
wszystkim nienaturalnymi warunkami życia.
W dużym stopniu można je przezwyciężyć,
kierując się zdrowym rozsądkiem i prowadząc
naturalny styl życia, jak i sięgając częściej do
metod leczenia oferowanych przez medycynę
naturalną.
opracowała MJS

Mój Wrocław
Nie mogę powiedzieć, że jestem wrocławianinem. Ale mogę powiedzieć też, że nim
jestem, bo większość mojego życia spędziłem w tym właśnie mieście. A więc nie z
urodzenia jestem wrocławianinem (bardziej
potocznie: wrocławiakiem), ale z wyboru.
Ukochałem to miasto, wrosłem w to miasto,
uznałem za najbliższe mojemu sercu. Tu odnalazłem swoje miejsce w życiu, tu przeżyłem swoje najpiękniejsze chwile, tutaj mijały
moje dobre, czasem złe dni. Tych złych, kiedy oglądam się wstecz, nie było zbyt wiele i
na taśmie mojej pamięci zblakły i wypłowiały. Tak zresztą bywa w życiu, szczególnie w
okresie jego schyłku, że pamiętamy dobrze
chwile piękne, momenty szczęścia, radości
– a wypychamy z pamięci te niedobre, bolesne. To chyba zrozumiałe i psychologicznie
uzasadnione albo wiążące się z cechami naszej osobowości i charakteru. Trudno orzekać, co jest bardziej słuszne. Myślę, że obie
rzeczy zachodzą na siebie, wiążą się w jakiś
nierozerwalny węzeł. Wrocław był dla mnie,
nastolatka, który mieszkał na prowincji, miastem magicznym. Wiedziałem o nim niewiele, tyle, że legło w gruzach zamienione przez
hitlerowców na twierdzę i powoli się z nich
podnosi. Miasto, które wróciło do Polski po
wiekach, jak Szczecin czy Elbląg. Znałem z
kilku pobytów na koloniach Gdańsk, który
kojarzył mi się z wolnym miastem, a w przeszłości z burzliwymi dziejami polsko-krzyżackimi. Dużo więcej o nim wiedziałem niż
o Wrocławiu. A muszę powiedzieć, że kiedy
zobaczyłem, po raz pierwszy Wrocław, w
wieku 18 lat, zrobił na mnie duże wrażenie.
Co prawda były jeszcze gdzieniegdzie ruiny,
ale wkrótce i one zniknęły i miasto sprawiało
wrażenie wielkiego, a może lepiej by powiedzieć – wielkomiejskiego, porównywalnego
z Gdańskiem czy Krakowem. Poznawałem
miasto moich studiów uniwersyteckich powoli, podziwiając je, darząc coraz większym
uczuciem, przywiązując się do niego jak do
czegoś żywego. Dziś, z perspektywy czasu
wiem, że Wrocław może oczarować, przyciągać swoją ukrytą magią, zaklętą w pięknie
Ratusza i w ogóle Starego Miasta, monumentalnością Ostrowa Tumskiego i kościołów
rozrzuconych po różnych częściach miasta.
Katedra św. Jana Chrzciciela stała się moim
ukochanym kościołem, a jej mroczność i
„dawność” przyciągała mnie jak magnes.
Kościół Marii Panny na Piasku, o olbrzymich nawach i przepięknych witrażach, cały
prześwietlony blaskiem – tajemniczym i jakby niebiańskim, przyciągał mnie i mogłem
długo w nim przebywać, bo skłaniał do reﬂeksji i zadumy. Pokochałem gmach główny
Uniwersytetu Wrocławskiego i piękno Auli
Leopoldyńskiej, ale i przepych barokowy
kościoła uniwersyteckiego. Już po niedługim
czasie Wrocław stał się dla mnie miastem,
do którego tęskniłem po długich wakacjach

i wracałem do niego z miłością i nabożeństwem, bo tylko tak to mogę dzisiaj nazwać.
Właściwie we Wrocławiu stałem się dorosłym i dojrzałym człowiekiem. To tutaj mój
umysł, moja wiedza rosły jak na drożdżach.
Godziny i dni całe spędzane w Bibliotece
Uniwersyteckiej, a nade wszystko w Ossolineum nad książkami, wzbogacały mnie, czyniły człowieka kulturalnego i inteligentnego.
To tutaj poczułem, że jestem inteligentem i
zmieniłem tak bardzo, że nie pamiętałem już
trochę zakompleksionego chłopaka z prowincji. Wrocław mnie odmienił i zmienił
nie do poznania w sensie duchowym. Moje
teatralne doświadczenia, wszystkie oglądane
przedstawienia i spektakle Teatru Polskiego,
Teatru Współczesnego, Teatru Kalambur i
Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, nauczyły mnie obcowania z wielką kulturą. Naprawdę, nie opuściłem żadnej premiery, żadnego przedstawienia – byłem fanem
teatru i opery oraz baletu. Bo to Wrocław i
jego opera nauczyła mnie miłości do muzyki
operowej i do baletu. Do dziś nie wygasła we
mnie ta pasja. Cieszę się, że Opera Wrocławska jest dzisiaj w czołówce europejskiej, że
pani Ewa Michnik tak wspaniale jej dyrektoruje. I że gmach opery wygląda na zewnątrz,
a przede wszystkim wewnątrz, tak wspaniale
i okazale.
Włodarze Wrocławia nie popisali się (poprzedni prezydent), powodując swoim skąpstwem to, że remont tego pięknego gmachu
trwał tak długo. I gdyby nie pani dyrektor
E. Michnik, która ściągała pieniądze z różnych źródeł, pewnie remont opery ślimaczyłby się do dzisiaj. Ale dość o operze, bo mogę

być posądzony o stronniczość ze względu na
swoją operową pasję. Dodam tylko, że dziś
mamy się czym chwalić i możemy każdemu cudzoziemcowi pokazać gmach opery i
wystawiane w nim przedstawienia z dumą
(nie tak dawno „Króla Rogera” i „Hagith” K.
Szymanowskiego, a obecnie „Raj utracony”
K. Pendereckiego).
Wrocław oczarował mnie swoimi mostami, ich ilością i pięknem (z podziwem po
dziś dzień patrzę na most Grunwaldzki). Nie
mogłem się nasycić urodą Odry, która w tylu
miejscach miasta płynie, kanałami i rozwidleniami. Przez cały czas studiów mieszkałem właściwie nad samą Odrą, tuż za jej wałami. I wzdłuż Odry chodziłem (na skróty)
do domu, gdzie mieszkałem przez całe 5 lat.
Teraz mieszkam też prawie nad Odrą. Wystarczy, że wyjdę ze swojego mieszkania i po
kilkunastu krokach jestem przy Odrze i mogę
podziwiać wspaniały widok na Ostrów Tumski albo iść na niego przez most Piaskowy
i Tumski. Kocham moje miasto, przebywam
w nim prawie cały rok. Do domu rodzinnego
wyjeżdżam na dłużej tylko w czasie wakacji. Wracam jednak do Wrocławia zawsze z
miłością. Jakże mocno wali mi serce, kiedy
pociąg dojeżdża do Wrocławia i widzę znane i bliskie mojemu sercu miejskie pejzaże,
domy i budowle. Wrocław zmienia się także
od strony torów kolejowych, bo w ich pobliżu buduje się nowe gmachy. Sylweta miasta
widziana z okien pociągu jest nie tylko pociągająca i piękna, ale wpisana w moje serce,
radująca oczy i każdy zmysł mojego ciała.
Wrocław to moja miłość, to moje miasto, bez
którego nie umiem żyć. Dlatego piszę o nim
z takim zachwytem i czułością.
Krzysztof Bauer
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Ostatnią wystawą prezentowaną przez
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, którą odwiedzamy, jest „Świat
roślin”.
To największa w Polsce stała wystawa botaniczna, pokazująca przedstawicieli roślin
całej Ziemi. Znajdujemy tu szeroki wachlarz
roślin – niemal pięćset gatunków.
Zwiedzanie zaczynamy od obejrzenia tablicy pokazującej rozwój rodowy roślin.
Wyraźnie widać, że wszystkie wywodzą się
od jednokomórkowych, potem kolonijnych i
wreszcie mamy glony zielenice, które z kolei
dają początek określanym dziś jako rośliny
telomowe.
Samych bakterii nie zobaczymy na wystawie, gdyż potrzebowalibyśmy mikroskopu,
ale wyraźnie widać brodawki na korzeniach
bobu, w których znajdują się bakterie mające
zdolność przyswajania azotu. Bakterie dostarczają roślinie związków azotowych, które
potraﬁą syntetyzować z azotu atmosferycznego, roślina zaś dostarcza im produktów fotosyntezy i w ten sposób żyją w symbiozie. Podobnie promieniowce współpracują z olchą.
Spójrzmy na sinice – jednokomórkowe
organizmy o nitkowatych plechach, różnokolorowe – ﬁoletowe, niebieskie, żółtawe,
zielonkawe, ale zawsze z pewną przymieszką
maskującego chloroﬁl koloru niebieskiego
– stąd ich nazwa. Sinice spotykamy w wodzie, na kamieniach, murach, pniach drzew.
W wodzie powodują jej kwitnienie, a ponieważ wiele z nich zawiera składniki szkodliwe
dla innych organizmów (powodujących np.
śnięcie ryb), kąpieliska „zaatakowane” przez
sinice zamyka się, aby nie doprowadzić u
kąpiących się do chorób skórnych lub pokarmowych. Każda z grup glonów – złociste,
zielenice, brunatnice, krasnorosty – ma swoje charakterystyczne cechy. Wśród glonów
złocistych znajdujemy okrzemki, których
pancerzyki zbudowane są z krzemionki. Ich
pokłady opadające na dno tworzą tzw. ziemię
okrzemkową, wykorzystywaną do produkcji
dynamitu, składającego się w 75% z nitrogliceryny i 25% z ziemi okrzemkowej. Odkrywca dynamitu Alfred Nobel opatentował swój
wynalazek w 1867 r., a trzy lata wcześniej,
wskutek pierwszych eksperymentów z tym
materiałem w jego pracowni nastąpiła eksplozja, w wyniku której zginęło pięć osób, w
tym młodszy brat Nobla, Emil. Mimo to Alfred Nobel nadal pracował nad swoim wynalazkiem, który okazał się prawdziwą rewolucją w budownictwie, kopalnictwie, budowie
tuneli. Dalej widzimy zielenice: gałęzatkę,
sałatę morską, skrętnicę i wiele innych. Od
nich właśnie wywodzą się rośliny telomowe. Kolejne glony to brunatnice. Najbardziej
znanym ich przedstawicielem jest morszczyn
stanowiący składnik wielu farmaceutyków,
ale i sargassum, od którego nazwę wzięło
Morze Sargassowe, należy do brunatnic. W
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obecnych na wystawie krasnorostach chloroﬁl maskuje ﬁkoerytryna, stąd czerwony kolor ich plech. Z krasnorostów pozyskuje się
agar – substancję żelującą, wykorzystywaną
z powodzeniem do produkcji słodyczy (galaretki, dżemy, ptasie mleczko), oraz podkład
do pożywek dla bakterii i kultur in vitro w
laboratoriach mikrobiologicznych i biotechnologicznych.
Przechodzimy do grzybów, które dziś traktowane są jako osobne królestwo, a niegdyś
zaliczane były do roślin. Grzyby właściwe
dzielimy na workowce i podstawczaki Jadalnym przedstawicielem workowców porównywanym smakiem i aromatem z truﬂą,
jest smardz o pofałdowanym kapeluszu i pomarszczonym trzonku. Wiele z tych grzybów,
zarówno workowców, jak i podstawczaków,
jest pasożytami zarówno roślin, jak zwierząt.
W przypadku roślin pasożyty obniżają plony, powodują uszkadzanie nasion, niektóre
są trujące. Zboża zarażone takimi grzybami
nie nadają się do spożycia. Ciekawym grzybem jest rdza zbożowa, która wymaga dwóch
żywicieli – oprócz zboża również berberysu. Plaga rdzy skończyła się, odkąd z miedz
usunięto berberysy. Grzyby są cudzożywne
– rozkładają martwą materię organiczną, niektóre z nich żyją w symbiozie z drzewami,
tworząc z ich korzeniami mikoryzę. Rośliny wskutek tego mają lepszy dostęp do soli
mineralnych i substancji powodujących ich
wzrost i rozwój rozpuszczonych w wodzie,
grzyby zaś korzystają z glukozy – produktu
fotosyntezy roślin. Do pasożytów należą też
huby, przybierające różnorakie formy – niektóre z wyglądu przypominają nawet grzyby
kapeluszowe, ale łączy je wszystkie to, że są
twarde, sztywne. Grzyby przybierają piękne
formy, warto zwrócić uwagę na gwiazdosza
frędzelkowatego czy promieniaka wilgociomierza – wyglądają na jakieś kwiatki czy
orzeszki laskowe, zupełnie niepodobne do
grzybów.
Komponenta porostów są grzyby i glony
– następna oglądana przez nas grupa. Glon
spełnia w nich funkcje asymilacyjne, grzyb
utrzymuje je w podłożu i dostarcza wody z
solami mineralnymi. Porosty są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza i jeśli w
jakiejś okolicy jest ich dużo, to sygnał, że powietrze tu jest czyste. Porosty spotykane w
miastach występują na ogół w postaci skorupkowatych nalotów na drzewach czy murach,
ale w naprawdę czystych okolicach porosty
są krzaczaste, rozgałęzione, wybujałe.
Opuszczamy gabloty z plechowcami – bez
wyodrębnionych organów takich jak liście,
korzenie itp. – a przechodzimy do roślin telomowych. Zaczynamy oglądać mszaki, gdzie
u gametoﬁtu można już wyróżnić łodyżkę,
chwytniki (odpowiednik korzenia) i cieniutkie listki. Na wystawie oglądamy zarówno
mchy właściwe – np. płonnik znany nam do-

skonale ze szkoły – jak i torfowce rosnące na
podmokłych terenach, charakteryzujące się
listkami zdolnymi do magazynowania dużej
ilości wody i stopniowo zamierającymi dolnymi częściami. Ich górna część stale rośnie,
dolna, zanurzona w wodzie, obumiera i tworzy pokłady torfu. Torf wykorzystywany jest
w medycynie (kąpiele borowinowe, preparaty – np. prof. Tołpy), w rolnictwie i ogrodnictwie, również jako paliwo (torf opałowy
i półkoks torfowy). Tuż obok znajdujemy
widłaki – ciekawe rośliny o płożącej łodydze – i skrzypowe. Najbardziej znanym nam
przedstawicielem skrzypowych jest skrzyp
polny – źródło łatwo przyswajalnej krzemionki, wykorzystywany w farmacji, używany do mieszanek ziołowych na wzmocnienie
paznokci, włosów, choć w ogrodach traktowany jako chwast. Kolejną grupą są paprocie – większość okazów znajdujących się na
wystawie to gatunki egzotyczne. Paprocie,
często o pokrojach drzewiastych, najobﬁciej
występowały w karbonie. Z nich właśnie powstały pokłady węgla kamiennego o brunatnego. Zdarza sie, że na bryłach węgla można
zaobserwować odcisk liścia paproci.
I już zbliżyliśmy się do nagozalążkowych.
Do niezwykle interesujących okazów wystawy zaliczamy pień sagowca, oraz znajdującą się w pobliżu Welwitschia mirabilis
– niezwykłą roślinę pustynną odkrytą w 1859
r. przez austriackiego botanika Friedricha
Welwitscha na pustyni Namib. Welwiczja
potraﬁ funkcjonować bez wody przez wiele
miesięcy, a jej nasiona przeżywają kilka tysięcy lat. Pień widoczny na naszej wystawie
może mieć ok. 2 tys. lat. Palowy korzeń tej
rośliny jest bardzo długi, aby dotrzeć do warstwy wodonośnej, zaś z pnia wyrastają dwa
skórzaste liście dochodzące nawet do 3 metrów, potraﬁące absorbować wodę z mgieł i
rosy. Jedyny nieszpilkowy nagozalążkowiec,
jakiego spotykamy na wystawie, to miłorząb.
Występuje najczęściej w parku, gdzie sadzi
się najczęściej osobniki męskie – to drzewo rozdzielnopłciowe. Spotkać go możemy
również w naszym Ogrodzie Botanicznym,
gdzie nasiona okryte mięsistą tkanką zbiera się starannie, gdyż zapach rozkładającej się osnówki jest obrzydliwy. Tuż obok
możemy obejrzeć rośliny szpilkowe – w
większości to okazy egzotyczne, z naszych
krajowych to tylko modrzew, jedyny zrzucający liście na zimę. W pobliżu – duża kolekcja szyszek nagozalążkowych. Tuż obok
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Wystawa – „Świat roślin”

Większość dyniowatych uprawia się do
spożycia jako warzywa, owoce niektórych
zaś, jak np. trukwy (Luffa), używane są po
wysuszeniu do celów higienicznych. Ich
splątane, twarde włókna znakomicie szorują, masują i stosowane są do peelingu. Kolejne okazy „Świata roślin” to wierzby, tamaryszek, osika, chronione prawem bagno
zwyczajne – to z własnego ogródka możemy
używać przeciw molom, rosnącego dziko nie
zrywamy! Dalej owoc kakaowca, wilczomlecze. Nieopodal różowate – nie każdy wie, że

W kolejnych gablotach oglądamy znany
nam doskonale len, pasternak, barszcz Sosnowskiego, który można spotkać również
w Polsce – uwaga, jest toksyczny i ma właściwości alergizujące! Działa zarówno na
skórę, jak i układ oddechowy, bezpieczniej
przyglądać się mu w naturze w chłodniejsze
dni i nie dotykać. Spotykamy jemiołę – roślinę pasożytniczą, której już od starożytności
przypisywano właściwości magiczne, a prymitywne plemiona w Australii i Afryce do
dziś uważają ją za symbol płodności. Jemioła jest półpasożytem – żyje w symbiozie z
drzewem, fotosyntetyzując, jednak podkrada
mu tyle wody z solami mineralnymi, że ostatecznie doprowadza je do obumarcia. Dalej
oglądamy winorośl, gencjanę, kalinę, wiciokrzew, walerianę, żmijowiec. Obok jasnotowce, macierzanka, przetacznik i zabawne
owoce drzewa kiełbasianego, które w Afryce
porównuje się do obwisłych piersi Murzynek. Dalej różne odmiany babki, tłustosz,
żabieńcowate, liliowce, czosnek, storczyki
– będące przykładem znakomitej symbiozy
grzyba i kwiatu, bez grzybów nie są w stanie
funkcjonować, dlatego warto storczyk kupić
w kwiaciarni, zaopatrzony w grzybnię, niż
wbrew prawu (jest pod ochroną!) przesadzić

go z naturalnego środowiska i pozbawić towarzystwa odpowiedniego grzyba. Obok widzimy turzyce i trawy – jedyną drewniejącą
trawą jest bambus – które różnią się tym, że
turzyce mają łodygę w przekroju trójkanciastą i pełną, a trawy okrągłą i pustą.
W kolejnych gablotach widzimy imbirowce i palmowce, oraz niezwykle atrakcyjne,
bo największe na świecie nasiono lodoicji seszelskiej. Ta palma rośnie jedynie na
dwóch wysepkach w archipelagu Seszeli, zaś
jej owoce, które unoszą się na wodzie, łowione były przez żeglarzy i sprzedawane za duże
pieniądze. Lodoicja zagrożona jest wyginięciem – samo kiełkowanie zajmuje jej około
trzech lat, nasiono dojrzewa ok. lat dziesięciu. Ma ono charakterystyczny kształt, przypominający... no właśnie, co? A jaka roślina
jako pierwsza była chroniona w Polsce? Po
czym poznać na przekroju pnia, czy drewno
jest twarde czy miękkie?
Aby się tego dowiedzieć oraz odpowiedzieć na wiele innych pytań, zapraszamy na
ul. Sienkiewicza 21, wt. – pt 9.00-15.00,
sob. – niedz. 10.00-16.00.
Wystawy mogą również oglądać niewidomi
– przewodniczka opowiada, jak wyglądają eksponaty, ma też specjalne przedmioty, których
niewidzący mogą dotykać, dlatego zapraszamy
do Muzeum Przyrodniczego każdego, kto tylko
ma czas i ochotę je odwiedzić.

fot. Agnieszka Malinowska

do nich należą również śliwa i inne drzewa
owocowe, maliny czy truskawki – i strączkowe, które kojarzą się głównie z bobem czy
fasolką, a istnieje wiele drzew strączkowych.
Jedynym spotykanym w Polsce jest robinia
akacjowa, która przybyła do nas z Ameryki
Północnej. Przy nich widać ogromne strąki
egzotycznych roślin – jeden wystarczyłby
na obiad dla całej rodziny. W gablocie obok
jest małpi kociołek, którego nazwa pochodzi
stąd, że dzięki niemu chwytano żywe małpy
– wkładano do niego jakiś przysmak, a kiedy
małpa włożyła rękę i zacisnęła ją na nim, nie
mogła się uwolnić. Ciekawostką znajdującą
się dalej jest kotewka orzecha wodnego, u
nas pozostającego pod ochroną.

fot. Agnieszka Malinowska

fot. Agnieszka Malinowska

– cis, występujący w postaci drzewa oraz
krzewu, jedna z ciekawszych roślin, ze
względu na twarde drewno stosowany jako
surowiec do produkcji łuków i kusz, mebli,
mający zastosowanie w snycerstwie. Uwaga
– cis jest trujący! Jedyną jadalną jego częścią jest czerwona otoczka nasienia, reszta
zaś – owoce, igły, kora, drewno – zawiera
truciznę.
Jeżeli ktoś przygotowuje się do egzaminu
z biologii albo ma ochotę przypomnieć sobie to, czego uczył się w szkole, z pewnością
chętnie obejrzy planszę, na której pokazano
jak powstały rośliny kwiatwe od magnoliowców począwszy, oraz przypatrzy się tablicy
ukazującej przemianę pokoleń u okrytonasiennych. Obok znajdujemy magnolię, dalej
wawrzynowce, lilie, pokrzywowe, ﬁgowce,
bukowate. Ciekawą rośliną jest szarłat, inaczej amarantus, już od trzech tysięcy lat zbierany i uprawiany przez Indian. Nie zawiera
glutenu, a jego preparowane ziarna (popping)
lub mąka znakomicie sprawdzają się w diecie alergików i niemowląt; z młodych roślin
można robić sałatki. Kolejne okazy to dyniowate – ogórki, dynia, cukinia oraz tykwa,
z która jest rośliną ozdobną i chętnie używaną do wyrobu różnych naczyń – w zależności
od kształtu.

Tym artykułem kończymy cykl poświęcony Muzeum Przyrodniczemu Uniwersytetu
Wrocławskiego. Za pomoc w uzyskaniu informacji na temat wystaw i oprowadzanie po
muzeum serdecznie dziękuję dr Julii Bartkowskiej, znakomitej i nieocenionej przewodniczce.
Agnieszka Gil

Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu
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Dokończenie tekstu ze strony 4.

– świadomość,
– uczciwość,
– odpowiedzialność.
A przecież wystarczyłoby w taki sposób dobrać czytanki, opowieści, lektury i tak napisać
podręczniki, aby obracały się wokół tych pojęć.
Wówczas u dzieci, wraz z rozwojem, wyrabiałyby się zdolności do wyrażania siebie. Treści
programowe koncentrujące się wokół tych trzech
pojęć pomogłyby nauczyć się żyć bez lęku, działać bezinteresownie, rozwiązywać konﬂikty na
drodze pokojowej i – co bardzo ważne – kochać
bez stawiania warunków.
Może należałoby wprowadzić takie przedmioty, jak:
– rozumienie władzy,
– pokojowe rozwiązywanie konﬂiktów,
– związki uczuciowe i ich składowe,
– osobowość i samorealizacja,
– cialo, umysł i duch: zasady działania,
– rozwijanie twórczości,
– zadowolenie z siebie, poszanowanie dla
innych,
– tolerancja,
– różnice i podobieństwa,
– ekonomia etyczna,
– twórcza świadomość i potęga umysłu,
– świadomość i czujność,
– uczciwość i odpowiedzialność,
– jawność i przejrzystość,
– nauka i duchowość.
Niektóre z tych rzeczy są obecne w programach
szkolnych w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, ale to za mało. Chodzi o gruntowną
rewizję i reformę treści nauczania. Jednym sło-

Uwaga na jagody
Na jagodach mogą znajdować się pasożyty
pochodzące od dzikich zwierząt.
Rozwija się podobnie jak nowotwory. Potraﬁ tworzyć w narządach nacieki przypominające
zmiany nowotworowe, a nawet kilkucentymetrowe, wypełnione płynem, wymagające interwencji chirurgicznej guzy. Mogą one przez wypustki
atakować nie tylko sąsiadujące tkanki, ale dawać
odległe przerzuty. W płynie je wypełniającym
znajdują się bowiem gotowe do rozprzestrzenienia się formy inwazyjne pasożyta. Jeśli dojdzie do
pęknięcia pęcherzykowatej larwy, rozsiewają się
one w innych regionach ludzkiego ciała.
Ten dość przerażający opis dotyczy choroby
zwanej bąblowicą. Może ją spowodować zjedzenie świeżych jagód w lesie.
Rozpoznanie bąblowicy – wywołanej przez
larwy bąblowca wielołamowego (Echinococcus
multilocularis) nie jest łatwe. Choroba, która jest
początkowo niezauważalna, po pewnym czasie
– niekiedy po latach, gdy larwy tasiemca, które
wraz z owocami leśnymi (to najczęstsze źródło
zakażeń) wtargnęły do organizmu człowieka,
umiejscowią się w jego narządach miąższowych
w formie torbieli – powoduje ciężkie uszkodzenie
wątroby, płuc i mózgu. Objawy choroby są jednak
mało charakterystyczne. Na przykład pasożyt zagnieżdżony w wątrobie daje żółtaczkę, bóle oraz
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wem szkolne programy nauczania powinny być
oparte na wartościach. Obecnie w szkołach mówi
się jedynie o tolerancji rozumianej jako przyzwolenie na wszystko, łącznie z dewiacjami.
Współczesne szkoły przede wszystkim udzielają odpowiedzi, a ich podstawowym celem powinna być umiejętność stawiania pytań: co to znaczy
być uczciwym czy odpowiedzialnym? Jakie to
niesie skutki? Albo: co to znaczy 2 + 2 = 4? Jakie
są tego następstwa?
Zadaniem szkoły powinno być zachęcanie do
samodzielnego odkrywania, do zgłębiania nauki
i wspomnianych wartości, ich wykorzystania,
stosowania i twórczej krytyki. Taki model szkoły
proponuje między innymi Rudolf Steiner, autor
założeń metodycznych szkoły Waldorffa. Zgodnie z nimi jeden nauczyciel prowadzi dzieci przez
wszystkie szczeble nauczania podstawowego.
Dzieci nie przechodzą z rąk do rąk. Powstaje między nimi więź. Nauczyciel poznaje dziecko jak
własne i dzięki temu zostaje osiągnięty bardzo
wysoki poziom wzajemnego poznania i miłości,
niemożliwy w szkole tradycyjnej. Taki model
uznaje jakość relacji międzyludzkich opartych
na więzi i miłości za nie mniej ważne niż poziom
przekazywanej wiedzy.
To problem szkoły, ale w kształtowaniu systemu wartości u dzieci główną rolę odgrywają i
będą zawsze odgrywać rodzice i rodzina w rozumieniu tradycyjnym (ojciec, matka, dzieci). Dzisiaj coraz częściej krytykuje się tę instytucję i w
imię tolerancji natrętnie propaguje inne związki
międzyludzkie jako modele rodziny nowoczesnej,
jakoby lepiej przygotowanej do pełnienia roli
wychowawczej, mającej kształtować człowieka
otwartego, tolerancyjnego. Poza tym krytykuje
utratę wagi, sugerując, że mamy do czynienia z
nowotworem. Oczywiście opóźnia to prawidłowe
leczenie i zmniejsza szansę na uratowanie życia
pacjenta. Jedyną dającą nadzieję wyzdrowienia
metodą leczenia jest chirurgiczne usunięcie pasożyta wraz z otaczającymi go tkankami. Chorych,
którzy z powodu licznych guzów nie kwaliﬁkują
się do operacji, poddaje się intensywnej wielomiesięcznej, a niekiedy nawet dożywotniej chemioterapii. Jej skuteczność jest jednak niewielka i
ogranicza się zwykle do powstrzymania lub jedynie opóźnienia rozwoju choroby, bez szans na całkowite wleczenie. Śmiertelność wśród zarażonych

się również tradycyjne metody wychowawcze z
ich systemem kar i nagród, nie proponując nic w
zamian. Mówi się głośno jedynie o prawach dziecka, nie wspominając o obowiązkach. W imię poprawności politycznej nie pozwala się zła nazwać
złem, a dobra dobrem. Szerzy się relatywizm.
Poza tym w świecie globalnej informacji i pogoni za sensacją dzieci bombardowane są różnymi
wiadomościami i obrazami, na których percepcję
nie są przygotowane pod żadnym względem. Są
niedojrzałe psychicznie i mentalnie, nie posiadają wykształconego aparatu krytycznego i nie
potraﬁą dokonać selekcji informacji, ani jej sobie
„oswoić”. To niestety bardzo wypacza psychikę,
co przekłada się w prosty sposób na zachowania
agresywne czy też aspołeczne. Chrońmy więc
swoje dzieci przed nadmiarem nieodpowiednich
bodżców zewnętrznych i zastanówmy się, czy
możemy mieć wpływ na zmianę tej sytuacji.
M.J.S.
Reﬂeksja na kanwie lektury: Neale Donald
Walsh, „Rozmowy z Bogiem, Księga Druga”,
Dom Wydawniczy Limbus, Bydgoszcz

bąblownicą osób waha się od 30 do 80 procent.
Dojrzała postać bąblowca o wymiarach 2-5 mm
bytuje w jelicie cienkim psa, lisa, wilka, dingo i
kojota. Człowiek może się zarazić przez kontakt
z kałem zarażonych zwierząt. Wówczas w jego
żołądku wylęgają się onkosfery, które naczyniami
krwionośnymi dostają się do narządów wewnętrznych, gdzie następuje ich dalszy rozwój – stadium
zwane bąblowcem.
Zarażenia tą groźną chorobą możemy stosunkowo łatwo uniknąć, bardzo dokładnie myjąc leśne
owoce.
(ES)

Zatrudnię Panią w średnim wieku
w celu prowadzenia domu na Zaciszu
(boczna ul.Kochanowskiego)

gotowanie, sprzątanie, pranie,
prasowanie w pełnym wymiarze godzin
5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek)
Kontakt po 2 sierpnia, tel. 604 18 63 46 w godzinach wieczornych.

Autoryzowany przedstawiciel ﬁrmy

HEF

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.

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

TERMO-BUD

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

kontakt:
tel. (091) 32 82 243, 0663 662 046

zapraszamy od 11.00 do 23.00
ul. Litewska 14e, tel. 071 330 64 20

Menu
PRZEKĄSKI ZIMNE
Carpaccio z polędwicy - polędwica, pieczarki, oliwa, parmezan - 22 zł
Carpaccio z łososia - łosoś, seler naciowy, sos, parmezan - 20 zł
Melon z szynką parmeńską - melon, szynka, parmezan, sos balsamiko -18 zł
Sałatka Caprese - pomidor, ser mozarela, bazylia -16 zł

MIĘSA
Filet z polędwicy wieprzowej z serkiem, ziemniaki pieczone, warzywa -33 zł
Filet z polędwicy w sosie gorgonzola z frytkami i warzywami -29 zł
Filet z polędwicy z sosem papryk, makaronem tagliateile i warzywami -28 zł
Roladka z kurczaka z serem i grzybami, frytki oraz warzywa -18 zł
Żeberka BBQ i sosem pikantnym, ryżem oraz sałatką warzyw -17 zł
RYBY

PRZEKĄSKI CIEPŁE

Dorada z grilla, gnocchi, sałatka warzywna - 33 zł
Roladka z pangi faszerowana szpinakiem z ryżem, sałatka warzywna - 25 zł
Solą w sosie pomidorowym, tagliateile, sałatka warzywna - 23 zł

Bruschetta z pomidorem - bruschetta, pomidor, czosnek, oliwa -14 zł
Placki przekładane szpinakiem - placki, szpinak, sos, ser - 12 zł
Szpinak zapiekany z serkiem feta i papryką - 14 zł
Musaka - ziemniaki, bakłażan, cukinia, bolognesse, -18zł
Zupa dnia - codzienie świeża zupa

Naleśnik z kurczakiem, warzywami, serem żółtym -19 zł
Naleśnik z mięsem mielonym, fasolą, selerem naciowym i serem -20 zł
Naleśnik z gyrosem, warzywami oraz sosem -18 zł
Naleśnik z serkiem, owocami i polewą truskawkową -21 zł

SAŁATKI

DANIA Z RYŻEM

Sałatka z gorgonzolą - mix sałat, gorgonzola, orzechy -15 zł
Sałatka z serem kozim - mix sałat, ser kozi, sos -14 zł
Sałatka z tuńczykiem - mix sałat, tuńczyk, jajko przepiórcze, sos -13 zł
Sałatka ł polędwiczką - mix sałat, polędwiczka, ser hauloumi, sos -20 zł
Sałatka z kurczakiem - mix sałat, kurczak grilowany, sos -12 zł

Rizotto z grzybami w sosie ziołowym -18 zł
Rizotto z owocami morza w sosie -19 zł
Rizotto z kurczakiem, warzywami, serem -20 zł

MAKARONY
Spaghetti z owocami morza z sosem śmiatanowym -17 zł
Spaghetti z szynką i grzybami w sosie śmiatanowym -16 zł
Tagliateile z polędwiczką, sosem bolognesse na ostro -15 zł
Lasagne alla bolognese - makaron przekładany mięsem -18 zł
PIZZE
Pizza Hawajska, szynka, ananas -15 zł i
Pizza Margharitha z owocami morza - 17 zł
Pizza Zawijana z fasolą, cebulą, boczkiem i jajkiem -16 zł
Pizza ze Szpinakiem, kurczakiem i kukurydzą - 18 zł

Serwujemy dania na wynos
Imprezy okolicznościowe

NALEŚNIKI

GYROS
Gyros z frytkami, sosem oraz sałatką z warzyw -14 zł
Gyros zapiekany z warzywami i serem, sałatka -15 zi
Gyros w sosie słodko-kwaśnym, ryż, oraz sałatka z warzyw -16 zł
DLA DZIECI
Pizza Hawajska -z szynką i ananasem -10 zł
Panga i grilla, frytki, warzywa gotowane -12 zł
Filet z grillowanego kurczaka, sałatka z warzyw -12 zł
Naleśnik z owocami i polewą czekoladowa -10 zł
DESERY
Thiramisu - deliktne ciastko biszkoptowo-kawowe -16 zł
Naleśnik w sosie pomarańczowym z dodatkiem koniaku i czekolady -17 zł
Puchar lodowy z owocami, polewą i bitą śmietaną -13 zł
Torcik lodowy z polewą i bitą śmiataną -16 zł
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Przepisy na każdy stół
Jak co miesiąc zapraszamy na kuchenne
wojaże. Tym razem, ze względu na rozpoczynający się zbiór warzyw, proponuję dania „wegetariańskie”. Niech siła przyrody
zagości w nas.
Fasola z zielona papryką
40 dag fasoli białej
30 dag papryki
15 dag porów
3 łyżki tłuszczu
½ szklanki śmietany
łyżka mąki
cukier, sól, pieprz
ząbek czosnku (duży)
Fasolę ugotować, pozostawić trochę wywaru, dodać roztarty czosnek. Paprykę pokroić
w paseczki z porami; udusić i dodać do fasoli.
Potrawę zasmażyć mąką, podprawić. Podawać
z ziemniakami.
–
–
–
–
–
–
–
–

Fasolka szparagowa w sosie pomidorowym
1 kg fasoli szparagowej
1 cebula
3 łyżki tłuszczu
½ szklanki przecieru pomidorowego
lub 25 dag pomidorów
– cukier, przyprawa do zup
– sól, nać pietruszki, pieprz
– łyżka mąki
Fasolkę szparagową, drobno pokrajać i ugotować. Drobno posiekaną cebulę lekko zrumienić, dodać mąkę. Podsmażyć. Dodać przecier
pomidorowy i tę zasmażkę zalać fasolką, razem chwilę poddusić cały czas mieszając dodać przyprawy. Podawać z ziemniakami.
–
–
–
–

– 3 łyżki śmietany
– cukier, sól, koper
– bułka paryska
Oczyszczone szparagi pokroić w kawałki
i ugotować w niewielkiej ilości wody z solą i
cukrem. Sporządzić zasmażkę, rozprowadzić
wywarem ze szparagów, podprawić śmietaną
lub mlekiem. Dodać groszek i szparagi. Przyprawić do smaku i wsypać posiekany koper.
Podawać z grzankami z bułki lub ryżem.
Potrawka z jaj i zielonego groszku
8 jajek
0,5 szklanki śmietany
1,5 łyżki masła
25 dag groszku (zielonego)
cukier, koper, pieprz, sól
Sporządzić jasną zasmażkę, rozprowadzić
ją wywarem z włoszczyzny, dodać śmietanę i
przyprawę. Dodać groszek (ugotowany) posiekany koper i jajka pokrajane w talarki. Podawać z ryżem lub ziemniakami purée.
–
–
–
–
–

Zupa z zielonego groszku – krem
40 dag groszku (zielonego lub z puszki)
5 szklanek wywaru z warzyw
1 łyżka masła
1,5 łyżki maki
½ szklanki śmietany
2/3 szklanki mleka
cukier, koper, sól
2 żółtka
Groszek ugotować z masłem, cukrem i solą
przetrzeć przez sito lub zmiksować. Miazgę
rozprowadzić wywarem z włoszczyzny i zagotować. Sporządzić podprawę z mąki i mleka,
wlać do zupy, powtórnie zagotować. Przyprawić do smaku. Na koniec dodać żółtka rozmieGroszek zielony z jajami
szane ze śmietaną i posiekany koper. Podawać
– 60 dag groszku
w ﬁliżankach z grzankami lub groszkiem pty– 1 łyżka masła
siowym.
– ½ łyżki maki
Frytki z patisonów
– ½ szklanki mleka
– 2 patisony
– cukier, sól, koperek
Ugotowany groszek, zaprawić zasmażką z – sól, pieprz
masła, mąki i mleka, dodać sól, cukier i kope- – olej lub smalec
Patisony obrać cienko ze skórki, przekroić
rek do smaku. Wszystko wymieszać. Podawać
na pół, wydrążyć miąższ z pestkami. Oczyszdo ziemniaków i sadzonych jajek.
czone pokroić w słupki, oprószyć lekko pieprzem, wkładać partiami na rozgrzany tłuszcz i
Groszek zielony po parysku
smażyć, silnie rumieniąc. Usmażone oprószyć
– 60 dag groszku
solą i gorące podawać do potraw z drobiu, ryb
– 2 łyżki masła
i mięsa.
– 1 łyżka mąki
– ½ szklanki śmietany lub mleka
Patison duszony
– 2 żółtka
– 1 patison
– cukier, cytryna, koper
Ugotować groszek w niewielkiej ilości wody – 20 dag cebuli
z solą i cukrem. Zaprawić surowym masłem – 4 łyżki oleju
zmieszanym z mąką, dodać śmietanę lub mleko – 3 duże ząbki czosnku
oraz wcisnąć sok z cytryny. Potrawę zaciągnąć – 8 łyżek posiekanej naci pietruszki
– sól, pieprz, imbir
żółtkami. Podawać z ryżem.
Obrany i wydrążony patison pokroić w kostkę i włożyć do podsmażonej cebuli, posolić i
Szparagi z groszkiem (zielonym)
dusić ok. 10 minut, w miarę potrzeby podlewać
i grzankami
wodą (3-4 łyżki). Uduszone warzywa przypra– 50 dag szparagów
wić do smaku solą, imbirem i pieprzem, wy– 30 dag groszku
mieszać z posiekaną pietruszką.
– 2 łyżki masła
Podawać jako dodatek do potraw.
– 1 łyżka mąki
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–
–
–
–
–
–
–
–

Pasternak smażony
½ kg pasternaku
sól, pieprz
1 cytryna
oliwa
6 łyżek estragonu (posiekany)
Oczyszczony pasternak pokroić w plasterki
wrzucić do gotującej się wody i gotować kilka minut pod przykryciem i odcedzić. Plasterki
wkładać na rozgrzany tłuszcz wcześniej oprószone pieprzem i smażyć z obu stron. Usmażone
wyłożyć na półmisek, oprószyć solą i skropić sokiem z cytryny, posypać posiekanym estragonem.
Podawać na przystawkę lub dodatek do potraw.

–
–
–
–
–

Pasternak na zimno z cytryną
– 1 kg pasternaku
– sól, pieprz
– 4 łyżki oliwy
– sok z cytryny
– 4 łyżki posiekanych grzybków marynowanych lub korniszonów
– nać pietruszki i koperku
Ugotowany i ostudzony pasternak pokroić w
słupki, oprószyć pieprzem, skropić sokiem z cytryny i oliwą oraz drobno pokrojonymi grzybkami
i zieleniną. Podawać jako dodatek do potraw.
Brokuły lub cukinia po cygańsku
¾ kg brokułów lub cukinii (młodej)
30 dag pieczarek
40 dag pomidorów
25 dag cebuli
½ szklanki oliwy
3 ząbki (duże) czosnku
listek laurowy
szałwia, sól, pieprz
posiekaną nać pietruszki
Cebulę drobno pokrojoną podrumienić, pieczarki drobno pokrojone dodać do cebuli, osolić
i razem dusić. Pomidory obrane ze skórki i pokrojone dodać do cebuli i pieczarek i razem dusić
około 20 minut. Przyprawić do smaku drobno
posiekanym czosnkiem, solą i pieprzem. Brokuły ugotować z listkiem laurowym i szałwią.
Oczyszczoną cukinię pokroić w plastry, oprószyć
pieprzem lekko obrumienić na oliwie, dodać
szczyptę szałwii i listek laurowy, poddusić. Podduszoną cukinię lub ugotowane brokuły wyłożyć
na półmisek, przykryć uduszonymi pieczarkami,
posypać nacią pietruszki. Podawać z dodatkiem
jajek gotowanych lub sadzonych albo jako dodatek do potraw mącznych.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Surówka z jarmużu w majonezie
25 dag liści jarmużu
15 dag jabłek
4 ząbki czosnku
0,5 szklanki majonezu
3 łyżki jogurtu
4 łyżki posiekanej naci pietruszki
sok z cytryny, sól, cukier
Młode oczyszczone z ogonków liście jarmużu drobno pokroić i polać majonezem zmieszanym z czosnkiem, jogurtem, sokiem z cytryny,
solą z cukrem i pietruszka oraz jabłkami utartymi na tarce jarzynowej. Wszystko dokładnie
wymieszać i podawać.
–
–
–
–
–
–
–

Życzę SMACZNEGO
K.S.

Książka na wakacje
Myślę, że wakacje są najszczęśliwszym
czasem dla dzieci i młodzieży. Bo to okres
nicnierobienia, odpoczynku i letniej laby,
mówiąc językiem nieco kolokwialnym.
Oczywiście z tym nicnierobieniem to przesada, bo w domu zawsze znajdą się jakieś
zajęcia, a lenistwo zbyt intensywne na pewno przepędzą rodzice. Wyjazdy wakacyjne
na obozy czy kolonie albo z rodzicami będą
miały swój ustalony plan, także wyznaczony
czas na jakieś sportowe czy turystyczne zajęcia i odpowiedni czas na wypoczynek. Nie bez
powodu piszę o zajęciach w czasie wakacji, bo
takie powinny się odbywać z inspiracji rodziców, którzy dbają nie tylko o ﬁzyczny rozwój
swoich dzieci, ale także o rozwój umysłowy.
W myśl platońskiej zasady, że „w zdrowym
ciele zdrowy duch”. Gimnazjony prowadzone przez Platona i jego uczniów kładły nacisk
na ćwiczenia ﬁzyczne i kształtowanie pięknej
sylwetki chłopców (sposobienie się do sztuki
rycerskiej), uprawianie sportów i równocześnie kształcenie ducha, czyli umysłu (bycia
człowiekiem mądrym, znającym się na sztuce
i kulturze). Dziś te platońskie proporcje często są naruszane, albo w jedną stronę, albo w
drugą. Z jednej strony mamy świetnie zbudowanych osiłków, którzy dbali tylko o ﬁzyczny
rozwój ciała, z drugiej bladych i chudych, często ze skoliozą nabytą od ślęczenia nad książkami czy przy komputerze.
Szkoły (na każdym poziomie nauki) nie
dbają o rozwój ﬁzyczny uczniów, stąd lekcje
wychowania ﬁzycznego to tylko przykry obowiązek dla wielu uczniów. Niewielu wyżywa
się na zajęciach sportowych, pozalekcyjnych,
bo często ich brakuje. Brak sal gimnastycznych, basenów, boisk szkolnych, basenów
to ciągła (od lat) bolączka szkół. Skończył
się rok szkolny, zacznie się za dwa miesiące
następny. Ciekawe, ile od tego nowego roku

przybędzie sal gimnastycznych? O tym się jakoś nie pisze w naszej prasie, nie mówi w radiu czy dyskutuje w telewizji. A jeśli to gdzieś
na poboczach i marginesie. Warto wić nawiązywać do osiągnięć starożytnych Greków, w
tym wypadku do ideału platońskiego wychowania i nauczania młodych. Tym bardziej że
jest to rok olimpijski, którego korzenie sięgają
do starożytności.
W czasie wakacji, kiedy będziemy śledzili
olimpijskie zmagania, a także w przerwach
uprawiania sportu czy turystycznych wycieczek trzeba pomyśleć o przeczytaniu kilku
książek. Tak, bo to zarówno my, jako rodzice,
powinniśmy dawać przykład dzieciom - do-

polszczyzny. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci
dobrze posługiwały się ojczystym językiem,
muszą sięgać albo do jednego, albo do drugiego słownika jako źródła wiedzy o polszczyźnie. Nie będę wymieniał innych słowników
czy poradników, które powinny się znaleźć w
domowej biblioteczce, bo to będzie zależało
od różnych czynników i potrzeb.
Te dwa słowniki i encyklopedia WINNY
być W KAŻDYM DOMU. Tym bardziej że w
księgarniach jest ich bardzo dużo i nie kosztują zbyt wiele. Wakacyjny czas powinniśmy
także spożytkować na czytanie i zachęcić
dzieci, aby robiły to samo. Przecież zabranie
paru książek na obóz, kolonie czy wczasy to
żaden problem. Pamiętajmy, że dni wakacyjne nie zawsze muszą być słoneczne i plażowe. Wtedy książka jest jak znalazł. Pamiętam

brze by widziały nas na co dzień z książką w
ręku, jak i zachęcać je do czytania. Poganianie
czy zmuszanie do czytania na nic się przyda,
gdy o tym mówimy, a sami nie sięgamy po
książki. To, co czynią dzieci, szczególnie w
młodym wieku – to naśladowanie dorosłych.
Widzą, obserwują, wyciągają odpowiednie
dla siebie wnioski, co warto, a czego nie warto robić, bo nie dostrzegają tego u rodziców.
Także to odnosi się do czytania, kupowania
i gromadzenia książek. Posiadanie biblioteki
domowej to rzecz konieczna, czego niestety
nie przestrzega się w wielu domach.
Dziecko powinno domagać się kupowania książek od rodziców, zakładania własnej
biblioteczki, aby mogło korzystać nie tylko
z Internetu, ale z książek stojących na półce
biblioteki własnej czy rodziców. Niejednokrotnie szybciej można znaleźć wiadomości
z jakiejś dziedziny w jakiejś książce niż w
Internecie. Stąd encyklopedia (najlepiej duża,
wielotomowa) powinna znajdować się w inteligenckim domu, obok laptopa, telewizora,
odtwarzacza CD czy DVD i radia. To konieczność, a sięganie do niej z różnych okazji winno
być drugim (a może pierwszym) przyzwyczajeniem naszych dzieci. Nie wyobrażam sobie,
aby w domowej biblioteczce nie było słownika ortograﬁcznego czy słownika poprawnej

swoje wyjazdy z rodzicami na wczasy. Zawsze
w walizce musiało być miejsce na książki. Te
własne lub pożyczone z biblioteki. Nawet na
plaży czytaliśmy czy na kocu rozłożonym na
trawie. A pewne lato, które spędzaliśmy nad
morzem, było deszczowe i zimne. Znaleźliśmy sposób, aby zapełnić sobie czas nie czym
innym jak czytaniem. Znaleźliśmy miejscową
bibliotekę i wypożyczyliśmy z niej książki,
czytając z zacięciem i zainteresowaniem to,
co zawierały. I nie przejmowaliśmy się tym,
że na dworze lało, czy wiał zimny wiatr. Jakoś nie ciągnęło nas do oglądania telewizji,
czasem słuchaliśmy radia. Nie przyjechaliśmy
co prawda opaleni, ale na swój sposób wypoczęci i zadowoleni. Był z nami wtedy mały,
chodzący do podstawówki, mój bratanek, a
wnuczek rodziców. I on, przyzwyczajony do
czytania książek od małego dziecka, nie nudził się – czytał z przejęciem wypożyczone
książki, opowiadał nam przy posiłkach o ich
treści i bohaterach.
Tak więc książki potrzebne są (a nawet
konieczne) w czasie wakacji. Oczywiście do
czytania, ich lektury. Nie powinniśmy o tym
zapominać. I nasze książkowe pasje przenosić
na dzieci. Uczyć je czytać przy każdej okazji.
Także w czasie wakacji.
Krzysztof Bauer
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Integracja sensoryczna
Aby rozumieć świat i skutecznie się w nim
poruszać, odpowiednio reagując na dużą
ilość napływających bodźców, trzeba mieć
możliwość prawidłowo je odbierać.
Postrzeganie świata odbywa sie poprzez narządy zmysłów – smaku, węchu, słuchu, dotyku
i równowagi – a dokładniej mówiąc przez ich
wspólne funkcjonowanie. Wszystkie te narządy tworzą układ zmysłów. Zmysły, dzięki receptorom (sensorom), wrażliwym na konkretne
bodźce, pozwalają nam przyswajać informacje
o otaczającym świecie i przekazują je do kory
mózgowej. Mózg scala informacje otrzymane
przez układ zmysłów, przetwarza je i dzięki temu się uczy. Żeby obraz rzeczywistości
przekazywany do mózgu był spójny, wszystkie wiadomości przekazywane do niego przez
układ nerwowy muszą być ze sobą prawidłowo
zintegrowane. Proces takiego łączenia nazywamy integracją sensoryczną. Rozpoczyna się ona
już w życiu płodowym i najbardziej intesywna
jest od narodzin do mniej więcej końca życia
przedszkolnego. W tym czasie dziecko poprzez
informacje przekazywane do mózgu, który je
przetwarza, potraﬁ osiągnąć dojrzałość pozwalającą mu na umiejętność kontaktowania się z
otoczeniem oraz na podjęcie nauki w szkole.
Na początku niezwykle ważne jest istnienie
odruchów bezwarunkowych (ssanie, odruch
obronny Moro, odruch chwytania, szukania,
„chodzenia”), przy czym wytwarzają się nowe
połączenia bodźca i reakcji. Mózg jest stymulowany i dzięki temu może następować dalszy
rozwój psychomotoryczny organizmu. Niemowlę wzięte na ręce przez matkę i czujące zapach jej mleka automatycznie obraca głowę w
stronę piersi, której dotknęło policzkiem – widać tu wyraźnie integrację informacji docierających do dziecka za pomocą zmysłu węchu i dotyku. Z czasem, wskutek kolejnych bodźców i
łączenia się neuronów, układ nerwowy rozwija
się coraz bardziej i człowiek jest w stanie korzystać z układu narządów zmysłów, co pozwala
na wykonywanie bardziej złożonych czynności,
na przykład sięganie po jakiś przedmiot, nie patrząc na niego ani na własną rękę; przy zabawie
piłką wiedza, gdzie stoi drugi gracz, śledzenie
toru rzuconej piłki i złapanie jej itd.
Czasami jednak współpraca narządów zmysłów nie jest wystarczająca, ich reakcja na
bodźce bywa niedstateczna lub zbyt mocna,
co sprawia, że integracja sensoryczna nie przebiega prawidłowo. Bywa, że dzieci nie lubią
dotykania ich skóry, ocierania się tkaniny o
ciało. Niektóre nie lubią, kiedy się je bierze na
ręce, nosi, później mają problemy z zabawami
ruchowymi, wspinaniem się po drabinkach.
Inne z kolei mają problemy z zasypianiem, wybudza je nawet dźwięk, który dla innych jest
niemal niesłyszalny, nie lubią hałasu, zatykają
uszy lub płaczą słysząc pewne dźwięki. Inne
ze względu na nadwrażliwość w obrębie jamy
ustnej mają trudności z jedzeniem. Zdarza się,
że dziecko jest podwrażliwe – słabsze bodźce
nie docierają do niego, co sprawia, że szuka
silniejszych wrażeń – jest gwałtowne, bawi się
bardzo aktywnie, skacze, kręci się itp.
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Kiedyś naukowcy sądzili, że dziecko rodzi
się z mózgiem dojrzałym ﬁzycznie i jeśli urodzi
się z niedorozwojem ﬁzycznym lub psychicznym, to nic nie można na to poradzić. Okazuje
się jednak, że można i powinno się reagować
jak najwcześniej, a skutek może być nieoczekiwanie dobry.
Aby mózg dziecka funkcjonował prawidłowo, musi otrzymywać bodźce płynące na równi
z wszystkich narządów zmysłów. Wyjątkowo
ważne jest to w pierwszych trzech latach życia
dziecka, zaś bez tego komórki mózgu niepobudzane impulsami z zewnątrz zaczynają umierać
– neurony nie zaangażowane do pracy do dziesiątego roku życia mogą być systematycznie
eliminowane. Dlatego niezwykle ważne jest,
aby zwracać uwagę już na pierwsze sygnały zaburzeń sensorycznych płynące od dzieci.
Nieprawidłowości we współdziałaniu narządów zmysłów mogą być początkową przyczyną
późniejszych problemów – opóźnienia w rozwoju mowy, niemożności nauczenia się podstawowych czynności takich jak samodzielne
ubieranie się; kłopotów z koordynacją ruchów;
nadpobudliwości ruchowej; kiepskiej sprawności manualnej, co z kolei może się przełożyć na
trudności w nauce – kłopoty z czytaniem, pisaniem, nawet zwykłym wycinaniem z papieru.
Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej
mogą być różne. Począwszy od niedojrzałości

Dobrze jest, jeśli rodzice wespół z lekarzem
w miarę szybko zorientują się, że dziecko może
mieć kłopoty z integracją sensoryczną. Jeśli się
to nie uda, nawet ze starszakiem warto popracować, aby mu pomóc.
Po czym poznać, czy dziecko ma kłopoty z
integracją sensoryczną? Jeśli któryś z układów
zmysłów funkcjonuje nieprawidłowo, pojawiają się chrakterystyczne trudności, wśród
których najczęściej występujące to: nadwrażliwość lub podwrażliwość na dotyk, zwiększenie lub zmniejszenie napięcia mięśniowego,
problemy z opanowaniem różnych umiejętności ruchowych, nadwrażliwość na dźwięki i
światło. Aby postawić prawidłową diagnozę,
potrzebny jest specjalista, który potraﬁ ocenić
rozwój i umiejętności dziecka – może to być
rehabilitant, logopeda, psycholog, mający doświadczenie. Do rzetelnej oceny potrzebne są
też obserwacje prowadzone przez rodziców
i nauczycieli. Zwykle dzieci, u których integracja sensoryczna nie przebiega prawidłowo,
mają problemy z koncentracją, z samoobsługą
– ubieraniem się, myciem, jedzeniem, trzymaniem sztućców; nie lubią rysować, lepić z
plasteliny, wycinać, bawić się w gry zręcznościowe; z trudem czytają, piszą niestarannie,
nieprawidłowo trzymając długopis; źle reagują
na niektóre, szczególnie głośne dźwięki, zatykają uszy. Często charakteryzują się niskim
poczuciem własnej wartości. Jeśli rodzice zauważą kilka z wymienionych cech, mogą podejrzewać, że może dziecko może mieć trudno-

układu nerwowego u wcześniaków, uszkodzeń
lub niedotlenienia okołoporodowego i uwarunkowań genetycznych, po brak lub zbyt małą stymulację w wieku niemowlęcym i dziecięcym. Dzieci
z sierocińców lub te, którym rodzice nie zapewnili odpowiedniej porcji przytulania, noszenia, kołysania (a to wszystko ma wielki wpływ na pobudzanie przez dotyk i zmianę pozycji), często nie
rozwijają się prawidłowo. Również brak ruchu
może być przyczyną zaburzeń – zarówno u niemowlęcia unieruchomionego w szynie z powodu
dysplazji stawów biodrowych, jak i u kilkulatków
unieruchomionych przed telewizorem czy komputerem. Z braku ruchu może wyniknąć problem
z czuciem własnego ciała, złą motoryką, utrzymywaniem równowagi, a także – co istotne dla
nauki w szkole – kłopoty z tzw. małą motoryką,
czyli sprawnością ręczną – problemy z rysowaniem po śladzie, posługiwaniem się nożyczkami,
pisaniem, co przekłada się na kolejne trudności
z przyswajaniem wiedzy szkolnej.

ści w sferze integracji sensorycznej.
Najlepiej i najbezpieczniej zdiagnozować i
ocenić problemy, a następnie przeprowadzić
terapię u specjalisty posiadającego certyﬁkat
terapeuty integracji sensorycznej, aby mieć
pewność, że dziecko nie ucierpi wskutek źle
prowadzonej terapii (lista specjalistów znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej http://www.integracjasensoryczna.org.pl).
Terapia to przede wszystkim zabawa – nie
przypadkowa, lecz ukierunkowana, ale dla dzieci zwykle atrakcyjna. Polega głównie na zajęciach ruchowych – turlaniu, skakaniu, zwisaniu
na drabinkach, zabawie z piłkami, na sprzęcie
dostarczającym stymulacji układu przedsionkowego (związanego z grawitacją, ruchem i
przyśpieszeniem), co usprawnia koordynację
ruchową. Terapeuta kieruje zabawą w taki sposób, żeby była najkorzystniejsza dla potrzeb i
możliwości dziecka. W przypadku niemowlę-

cia oswaja się je stopniowo z nowymi odczuciami, doświadczeniami, głównie przez masaż,
przytulanie, zabawę przedmiotami o różnych
fakturach, kształtach. Jeśli chodzi o dzieci starsze, mające problemy z nauką, to i one nie są tu
uczone pisania, ale mają zajęcia służące rozwojowi i współpracy narządów zmysłów poprzez
ćwiczenia ruchowe, wzmacnianie sprawności
manualnej – ćwiczy się władanie tułowiem,
co wspomaga panowanie nad osią ciała, a co
za tym idzie kontrolę oczu, sprawność ruchów
dłoni i w rezultacie polepszanie umiejętności
czytania, malowania, wycinania.
Podstawową sprawą w przypadku omawianych zaburzeń, jest uświadomienie sobie – rodzicom – na czym polegają problemy dziecka,
że nie wynikają one z niechęci do nauki, lenistwa, niezorganizowania, lecz na przeszkodzie
stoi niemożność wykonania prawidłowo pewnych czynności, w wyniku czego dziecko nie

ma jak przyswoić nowych umiejętności. Dzieci
ze słabą zdolnością planowania i wykonywania niećwiczonych ruchów często po prostu nie
wiedzą, jak je wykonać. Tak jak synek, któremu mama zawsze zapinała guziki, nie potraﬁ
samodzielnie wykonać tego zadania. Zanim
więc zażądamy od dziecka, aby wykonało jakąś czynność, upewnijmy się, że jest w stanie to
zrobić, pozwólmy mu się do tego przygotować
– a proces ten zaczyna się już od narodzin.
Rodzice, którzy chcą pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej, powinni
zwrócić uwagę również na otoczenie, w którym ono nacodzień funkcjonuje. Jeśli dziecko
jest nadpobudliwe, mocno reaguje na wszelkie
bodźce, jego pokój powinien być urządzony
w sposób jak najmniej rozpraszający – puste
ściany, brak telewizora czy innych urządzeń
odwracających uwagę w czasie, kiedy dziecko
powinno się skupić (np. przy odrabianiu lek-

cji). Niektóre dzieci podświadomie próbują się
wyciszyć, szukając w mieszkaniu kryjówek
(ciemna łazienka, domek z koca i krzeseł itp.).
Jeżeli dziecko wyraźnie reaguje na hałas, ma
trudności z zasypianiem, należy zapewnić mu
wieczorem spokój, wyłączyć radio, mówić
półgłosem, przyciemnić światło, aby nadmiar
bodźców go nie pobudzał. Z kolei dziecku,
które potrzebuje większej aktywności ﬁzycznej, należy tak zorganizować pokój (drabinki,
drążek do podciągania, materac) oraz zajęcia
w ciągu dnia, aby mogło się wyszaleć do woli,
zgodnie ze swoimi potrzebami.
Bez względu na wszystko zamiast zakładać
złą wolę dziecka, jego niechęć do nauki, jedzenia, czy „gapowatość” czy szeroko pojętą
niegrzeczność, warto je obserwować i pomóc
prawidłowo się rozwijać.
Agnieszka Gil

Zagadka
Urodził się około 1026 r. w Antinie na
Sycylii we Włoszech. Podobno już w wieku
9 lat wstąpił do benedyktynów na Monte
Cassino. W połowie XI wieku założył klasztor Św. Cecylii w diecezji Sezze (Terracina)
i kierował nim aż do podeszłego wieku. Położył wielkie zasługi w zagospodarowaniu i
osuszeniu bagien pontyjskich, dzięki czemu można było zwalczyć choroby. Zmarł
2 lipca 1118 r. prawdopodobnie na Monte
Cassino lub w Sezze, gdzie znajdują się
jego relikwie. Jak nazywał się ów święty?
W odgadnięciu tego pomoże Ci niżej widoczna łamigłówka logiczna.
Labirynt
Znajdź taką najkrótszą drogę prowadzącą przez labirynt i łączącą START z METĄ,
aby poruszając się wzdłuż niej nigdy nie
wykonywać skrętów w lewo.
Trasa ta będzie prowadzić przez niektóre litery widoczne w korytarzach labiryntu.
Wpisując je do niżej widocznych kratek w
kolejności mijania, dowiesz się, jak nazywał się święty będący bohaterem naszej
zagadki.

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce czasopismo wydawane specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej. Zapraszamy na naszą stronę: swiatmatematyki.pl
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Rower
Kiedy już Martyna i Kacper poszli do przedszkola, wieko kosza z zabawkami uniosło się i
wyskoczyły z niego dwie Lalki. Miały kolorowe
sukienki i kokardy we włosach.
– Chodźmy na przechadzkę! – rzekła jedna.
Spacerowały i czesały loki pogniecione w czasie
snu, bo to były bardzo wytworne Lalki.
– Słyszałaś coś? – zapytała nagle ta w sukience
w kratkę.
– Och, co to może być? – odparła druga, w sukience w kwiatki.
Przez chwilę nasłuchiwały, po czym odwróciły
głowy w stronę balkonu – dobiegał stamtąd jakiś
dźwięk, jakby ktoś się skarżył. Lalki podeszły
do drzwi balkonowych, ale były za małe, żeby
zobaczyć, co jest za nimi – szyba znajdowała się
zbyt wysoko.
– Zawołajmy kogoś większego od nas, może
Pajaca? – i pobiegły w stronę kosza z zabawkami, wołając:
– Pomocy, pomocy! Potrzebny jest ktoś duży!
Z kosza natychmiast wyskoczyła Piłka w grochy, gumowy Krokodyl i Pajac. Tuż za nimi, powiewając kraciastym szalikiem, hycnął Królik.
Piłka poturlała się pod drzwi i zaczęła odbijać się
od podłogi i podskakiwać tak wysoko, że mogła
zobaczyć co się dzieje na balkonie.
– Ktoś tam jest – rzekła – dość duży i raczej
zapłakany – dodała – wygląda na to, że potrzebuje pomocy.
– Otwórz drzwi! – zawołał Królik i poprawił
sobie opadający szaliczek.
– Nie dam rady – Piłka nadal podskakiwała
– trzeba nacisnąć klamkę.
– Hej, a ja? – Pajac zamachał długimi rękami i spróbował wyciągnąć je jak najmocniej do
góry – Nawet ja nie dosięgnę, chociaż jestem taki
duży... – zasmucił się.
– Frrr, frrrr, może ja spróbuję? – wesoły Helikopter zatrekotał żółtym śmigłem. Niczym
kolorowa ważka usiadł na klamce, natężył się z
całych sił i... nie udało mu się jej nacisnąć – był
zbyt lekki.
Już prawie wszystkie zabawki zgromadziły
się pod drzwiami balkonu. Płacz robił się coraz
głośniejszy.
– Kto to może być? – zastanawiały się Klocki
– duży i rozpłakany?
– Nie wiem – Helikopter przysiadł obok nich
na podłodze – nigdy nie widziałem kogoś tak
dziwnego!
– A ja wiem, a ja wiem! – przyskakała do nich
Piłka – widziałam go kiedyś w parku, kiedy bawiłam się z Martynką, ale nie płakał, tylko woził
Kacperka i nazywał się Rower!
– Rower? – szeptały Klocki – To bardzo ciekawe! – dziwiły się i podnosiły brewki w zdumieniu, a drzwi nadal były zamknięte.
– Posłuchajcie, posłuchajcie! – zamachał rękami Pajac – koniecznie musimy dostać się na
balkon, on płacze coraz głośniej! Trzeba znaleźć
linę i przerzucić ją przez klamkę, jak wszyscy za
nią pociągniemy, to drzwi się otworzą!

– Ale skąd wziąć linę? – zmartwił się Królik.
– Proszę bardzo – Wywrotka podjechała bliżej
i podała Królikowi sznurek, za który zwykle Kacper ciągnął ją za sobą. Królik chciał przerzucić go
przez klamkę, ale sznurek wciąż spadał, wreszcie Helikopter powiesił go należycie, zabawki
chwyciły i zaczęły ciągnąć. Pomalutku klamka
opadła w dół i droga na balkon stanęła otworem.
Tłocząc się i przepychając zabawki wysypały się
przez próg, wprost pod koła małego, błękitnego
Rowerka. Stał oparty o ścianę i płakał żałośnie, a
łzy jak groch kapały na podłogę.
– Co się stało? – Królik ostrożnie podszedł do
niego – czemu płaczesz?
– Byliśmy wczoraj w parku, Kacper i ja
– chlipnął Rowerek – jeździliśmy sobie dookoła
stawu, kiedy przyjechał mój kolega rower górski
i zaczęliśmy się ścigać. Wszystko szło nieźle do
pierwszego zakrętu. A potem: bam! I już leżeliśmy na ziemi – głośno pociągnął noskiem – Kacper zdarł sobie skórę na kolanie i wróciliśmy do
domu. Mama przykleiła mu plaster, a ja... ja zostałem tutaj, ale jestem cały poobijany i strasznie
mnie boli! – rozpłakał się tak bardzo, że na ziemi
zrobiła się kałuża z łez.
– Nie płacz – Królik wytarł mu zapłakaną
lampkę kraciastym szalikiem i pogłaskał po kierownicy – z pewnością pomoże ci Miś, to nasz
przyjaciel i lekarz, chodźmy do niego!

rys. Weronika Stolarczyk, 7 lat i pół, Szczepanów

– po czym założył rękaw ciśnieniomierza na oponę Rowerka i psyk, psyk, psyk – rękaw napełnił
się powietrzem.
– Wygląda nieźle – doktor zwinął ciśnieniomierz i schował go do torby – trochę gorzej mają
się sprawy z poobijanym lakierem – to dość poważne rany – rzekł Miś.
– Obawiam się, że nie obejdzie się bez zastrzyku. Najpierw jednak muszę polać je wodą
utlenioną.
– Wodą utlenioną? Nieee! – krzyknął Rowerek
– nie, proszę, to szczypie! – i już chciał uciekać
z powrotem na balkon, ale Królik złapał go za
kierownicę:
– Poczekaj, poczekaj! Miś jest bardzo delikatny, wytrzymasz, zobaczysz!
Pacjent zadrżał. Był tylko małym Rowerkiem,
dość dzielnym, nawet przy przewrotce w parku
nie płakał, ale z wodą utlenioną to zupełnie co
innego.
– Boję się – wyszeptał i stanął bliżej Królika.
– Rowerku – Miś uśmiechnął się do niego
takim miłym, misiowym uśmiechem, który powodował, że i inni zaczynali się uśmiechać – Rowerku, powiedz mi, co najbardziej lubisz?
– Najbardziej? – zastanowił się – Najbardziej
to lubię ścigać się po łące, na takiej miękkiej trawie, po której można jeździć szybko i nawet się
wywracać i to nic nie boli!
– Zamknij więc oczy i wyobraź sobie, że jedziesz po takiej słonecznej łące.
Rower uśmiechnął się na myśl o miękkiej trawie a tymczasem Miś odkażał jego zadrapania
wodą utlenioną. Kiedy otworzył oczy bardzo się
zdziwił:
– Już?
– Już – uśmiechnął się Miś – kiedy się boisz,
najlepiej pomyśleć o czymś przyjemnym, wtedy
o wiele łatwiej to znieść, prawda?
– Rzeczywiście, w ogóle nie bolało! – ucieszył
się Rowerek – zastrzyku już też się nie boję! – zawołał.
Niestety, zastrzyk trochę zabolał, szczególnie
na początku, kiedy poczuł coś jakby szczypnięcie. Ale był dzielny – to nie jest trudne, kiedy
obok stoi przyjaciel i głaska cię po błotniku!
Doktor poprzyklejał mu kolorowe plasterki na
zadrapania, dał się napić słodkiego syropu i Rowerek, który czuł się już bardzo dobrze wrócił
na balkon. Zabawki odprowadziły go, chwaląc,
że był bardzo odważny i cierpliwy. Miś spojrzał
w niebo:
– Oho, nadciągają chmury, chyba będzie padać. To bardzo dobrze – ucieszył się – bo teraz
przyda ci się trochę odpoczynku, lepiej żebyś nie
jeździł przez dzień lub dwa.
Wszyscy pożegnali się z Rowerkiem i bardzo
mocno oparli się o drzwi balkonu, żeby je porządnie zamknąć. A potem wskoczyli do wiklinowego kosza – dopiero by się dzieci zdziwiły,
gdyby po powrocie z przedszkola zastały swoje
zabawki na balkonie...
Agnieszka Gil

– Och, może lepiej nie? – zapytał cicho Rowerek – A co on będzie robił?
– Zbada cię i opatrzy twoje rany. I da ci syrop przeciwbólowy – bardzo skuteczny i bardzo
smaczny! – uśmiechnął się zachęcająco Królik.
– Oho, jaki ładny Rower tu do nas zawitał!
– Miś z uśmiechem powitał pacjenta – No chodź,
pokaż się – obejrzał go ze wszystkich stron i pokiwał głową.
– Chyba bardzo cię bolą te zadrapania na lakierze?
– Bolą – przytaknął Rower.
– Najpierw zmierzymy ciśnienie – Miś wyjął
ze swojej lekarskiej torby bardzo dziwne urządzenie, które na jednym końcu długiej rurki miało jakieś coś z cyferkami, a na drugim kawałek
materiału.
– Co to jest?! – przeląkł się Rowerek.
– Ciśnieniomierz – uspokoił go Miś – zaraz
zmierzę ciśnienie w twoich oponkach, nie bój się,
to nie boli, poczujesz tylko lekki uścisk, o taki
Dziękujemy autorom za nadesłane prace. Bohatera– ścisnął go łapką i to rzeczywiście nie bolało mi następnej bajki będą: Maciek, pajączek, wiewiórka
i różne leśne ptaki. Zapraszamy do rysowania.
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