PISMO OSIEDLOWE
W imieniu Zarządu, pracowników i podopiecznych Fundacji Przyjazny Dom im.
Stanisława Jabłonki we Wrocławiu, ul. Okulickiego 2, pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim darczyńcą, którzy
przekazali nam 1% odpisu ze swojego podatku dochodowego za 2007 rok.
Kwota, jaką uzyskaliśmy dzięki Państwa
oﬁarności, to 25 478,17 złotych.
Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność statutową fundacji, tzn. organizację
imprez integracyjnych, poprawę warunków
socjalnych mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, wyjazdy rehabilitacyjne itp.
W tym roku pieniądze przekazywane
nam na konto z Urzędów Skarbowych były
przelewane zbiorczo, dlatego nie wiemy, kto
imiennie wsparł naszą działalność swym 1%
odpisu od podatku. Dlatego jeszcze raz przekazuję słowa wdzięczności Tym wszystkim
anonimowym dla nas oﬁarodawcom, dzięki
którym będziemy mogli w większym stopniu
poprawić los naszych podopiecznych.
Prezes
Jerzy Szachnowski
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Reﬂeksje zatroskanego rodzica

Co się dzieje w naszych szkołach?
Właśnie kończą się wakacje. Nasze dzieci
znowu podejmą naukę. Wrócą do swych obowiązków, a my – rodzice do starych problemów.
Rozpocznie się obłędna presja czasu, ocen, testów i rankingów. Co jakiś czas będziemy sobie
zadawać pytanie: co się dzieje w naszych szkołach? Dlaczego jest tam tyle przemocy i wrogości? Dlaczego dzieci w tak małym stopniu radzą
sobie ze stresami? Dlaczego szkoły, podobno
coraz bardziej nowoczesne i stawiające na indywidualny rozwój osobowości i zdolności dzieci,
„produkują” rzesze nieuków, które nie potraﬁą
czytać płynnie i ze zrozumieniem, nie znają tabliczki mnożenia, nie potraﬁą w klarowny sposób napisać wypracowania na zadany temat? Do
tego dochodzą coraz bardziej zauważalne problemy z integracją i brak umiejętności współpracy w
grupie. Wreszcie relacje między dziećmi, co najmniej dziwne, gdyż od pierwszych lat edukacji
obrzucają się epitetami typu: geju, lesbijko, cioto,

cwelu i posługują się wulgarnym językiem. Skąd
się to bierze, że w coraz większym stopniu dzieci są rozchwiane psychicznie, sięgają po używki (tytoń, alkohol, narkotyki), a media co rusz
donoszą o kolejnym samobójstwie? Oglądamy
wówczas białe marsze przeciw przemocy i słuchamy psychologów i pedagogów tłumaczących,
że okres dojrzewania, to trudny wiek, przy czym
z wielką troską pochylają się nad sprawcami, a
nie nad oﬁarą. Oczywiście, apelują o większą tolerancję. Aż ciśnie się wówczas pytanie: tolerancję wobec czego, czy wobec kogo? I co to jest ta
tolerancja, na czym ma ona polegać? Zaczyna się
wzajemne obwinianie za ten stan rzeczy: rodzice
winią szkołę, a nauczyciele środowisko, w jakim
wzrastają dzieci.
Jak widać, problem nie jest łatwy do jednoznacznej oceny. Jest złożony i wielowątkowy. Trywializując, można by rzec, że takie
mamy szkoły i dzieci, na jakie nas stać. Cóż to
znaczy?
ciąg dalszy str. 7

Podróżowanie w czasie dzięki witrażom
Prawdziwa sztuka potrzebuje czasem innego rodzaju prawdziwej sztuki, gdyż tylko
razem obie mogą ożyć i błyszczeć na wieki.
Niniejsza historia opowiada o tym, jak odkryłam tę prawdę i jak doszło do napisania
tego artykułu.
Wróćmy do jesieni 2000 roku, kiedy to moja
niezwykle utalentowana przyjaciółka-pasjonatka namalowała dla mnie miniaturę na papierze.
Miał to być znak handlowy dla nowej restauracji, której otwarcie planowałam. Jedno spojrzenie wystarczyło, aby przekonać się, że patrzę na
doskonały projekt witrażu. Co więcej, od razu
wiedziałam, że owa miniatura musi zostać przerobiona na witrażowe okno.
Podjęcie tej decyzji było łatwe; zaczęłam się
martwić dopiero wtedy, gdy „klamka zapadła”.
W jaki sposób uda mi się znaleźć artystę witrażu
zdolnego przenieść na szkło, bez utraty choćby
krzty magii, całe piękno, bajkową atmosferę
oraz zadziwiające połączenia kolorów, które w
swojej pracy umieściła moja przyjaciółka?
Jak zwykle, wystarczyło wierzyć. Kiedy
zwierzyłam się z moich problemów innemu
przyjacielowi, ten kazał mi się nie martwić i
wskazał osobę idealną do podjęcia tego wyzwania. Pojechaliśmy do jego pracowni, by się
z nim spotkać. W tejże pracowni dzieło mojej
przyjaciółki znalazło swoje miejsce i powstał
znak handlowy dla mojej restauracji Inn-Do-

or. Tam też odkryłam, że piękno witraży jest
uzależnione od ludzkiej pasji i zdolności twórczych.
Miejsce
Pracownia znajdująca się w najstarszej części wrocławskiego Starego Miasta jest częścią
Ostrowa Tumskiego, najstarszego zespołu sakralnego w mieście. Miejsce to, zlokalizowane
przy majestatycznej gotyckiej katedrze św. Jana
Chrzciciela, w dzień ochraniane cieniem starego drzewa, w nocy zaś oświetlane blaskiem
starych gazowych latarni ulicznych, tworzy niezwykły azyl od miejskiego zgiełku.
Goście wchodzący do ukrytej pracowni pozostawiają za drzwiami rytmiczne odgłosy miasta zmieszane z romantycznymi nutami jazzmana Jana Garbarka. Otoczenie, atmosfera oraz
wiszące w oknach i korytarzach witraże tworzą
niemalże magiczny mikrokosmos i nie ma już
wątpliwości, że sztuka tworzenia witraży jest tu
najważniejsza.
Wchodząc, zdajemy sobie od razu sprawę z
niezwykłości nie tylko tego spotkania ze skarbnicą wspaniałych prac z barwionego szkła, ale
również kontaktu z życiową pasją artystów. Jak
mówi Zbigniew Jaworski, mistrz sztuki witrażu
i jednocześnie właściciel studia, dzięki witrażom można podróżować w czasie.
Witraż: Św. Jerzy
ciąg dalszy str. 3
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Wakacyjne brombowanie
9 sierpnia w bibliotece dla dzieci przy
ul. Żeromskiego, pod parasolem Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz
serwisu internetowego Bromba.pl odbyło
się „Wakacyjne brombowanie” – spotkanie
czytelnicze dla dzieci i rodziców, które miałam przyjemność prowadzić.
Każdy Czytelnik na wejściu miał kreślony
obrazek na ciele – patronka serwisu, Bromba,
pyszniła się na przedramionach dzieci. Podczas
rysowania rodzice nie stali bezczynnie – dmuchali kolorowe balony i wiązali im pępuszki.

że upierała się, aby podróż w powrotną stronę trwała dłużej. Wszyscy lubią spontaniczną
i rozgadaną Katastrofę, pełnego powagi psa
Pypcia i muchę Bzyk-Bzyk, no i oczywiście
kochającego swoją gromadkę Pana Kuleczkę, bohaterów książki Wojciecha Widłaka pt.
„Skrzydła”, ilustrowanej przez Elę Wasiuczyńską, „mamę” pana Kuleczki. Po przeczytanie
opowiadania „Podróż” graliśmy w kalambury
– dzieci „opisywały” różne pojazdy bez użycia
słów, a wychodziło im to znakomicie – wszystkie pokazywanki odgadnięto bez najmniejszego wysiłku.
Różnie się w życiu plecie i bywa, że podczas wakacji nie możemy przebywać ani nad
morzem, ani w górach. Nieraz spędzamy je jak
bohaterowie książki Marcina Pałasza „Wakacje w wielkim mieście”. Pomimo to, mogą być
równie udane jak każde inne – okazuje się bowiem, że nie tylko pogoda ma znaczący wpływ
na jakość wypoczynku, ale również odpowiednie towarzystwo. Fragment, który czytałam na
spotkaniu, wyraźnie świadczył o tym, że Bąbel
jest bardzo, ale to bardzo zadowolony z poznaRozmawialiśmy o wakacjach, o tym co naj- nia swojej nowej sąsiadki, Kai. A jakie przybardziej jest potrzebne, aby się udały. Spośród gody spotkały ich podczas wielkomiejskich
wymienianych argumentów na pierwszy plan
wysunęła się ładna pogoda – tak, tak, bez ładnej pogody nie pomogą ani góry, ani jezioro,
ani las, nawet najwspanialsza okolica. Dlatego,
po przeczytaniu fragmentu książki Krystyny
Boglar „Każdy pies ma dwa końce” wzięliśmy
przykład z jej bohaterów – Beaty i Pawła – i
zaklinaliśmy deszcz.
Zaklinanie pogody wcale nie jest taką prostą
sprawą – najpierw trzeba narysować na balonie
to, czego nie chcemy podczas wakacji, a więc:
chmury, deszcz i błyskawice (kałuże mogą
być, bo je się świetnie przeskakuje) a następnie, przy dźwięku szamańskiego bębenka, który bębni jak oszalały należy przekłuć balon z
głośnym BUM!
Kiedy zapewniliśmy już sobie dobrą pogodę na resztę lata, nadeszła pora na rozmowę
o wakacyjnych pojazdach. Co prawda teraz
większość ludzi podróżuje samochodem albo
autokarem, ale jednogłośnie uznaliśmy, że najlepiej jest jeździć pociągiem – można wstawać,
chodzić, a widoki za oknem zmieniają się jakoś wakacji, można się przekonać po przeczytaniu
inaczej niż w zwykłym autobusie. Kaczka Ka- książki. Przy okazji rozmawialiśmy o Marcinie
tastrofa tak bardzo polubiła jazdę pociągiem, Pałaszu, który jest jednym z ulubionych autorów książek dla dzieci, pełnych najśmieszniejszych scen, a przy okazji naszym sąsiadem,
wrocławianinem. Szczególnie polecam Wam
„Hecę nie z tej ziemi” i następne przygody Lutki i Gucia po spotkaniu autentycznego kosmity,
oraz „Bardzo dzikie historie” – kilka naprawdę
dzikich awantur bohaterów znanych nam już z
„Ptasia i Miaugosi”. Książki te świetnie zilustrował Marcin Piątek – spójrzcie zresztą sami
na dziką krowę.
Jedną z zabaw, które przygotowaliśmy na
spotkanie, było odgadywanie przedmiotów kojarzących się z letnim wypoczynkiem. Kolej2

nym ochotnikom zawiązywałam oczy chustką
w niebieskie tygrysy, która chyba przynosiła
szczęście, bo z łatwością odgadywali po kształcie deskę do pływania, lornetkę, kapok, śpiwór,
dmuchane rękawki, a nawet – przy pomocy
Mamy – przewodnik, bez których na wakacje
nikt się nie wybiera!
Wreszcie nadszedł czas na „Tajemnicę drewnianej sowy” Magdaleny Lewańskiej. Książka

wydawnictwa Stentor, ilustrowana przez Ewę
Gaj, objęta jest patronatem serwisu Bromba.
pl i muszę przyznać, że należy do najciekawszych przygodowych książek dla dzieci, które
ostatnio przeczytałam. Jej bohaterami są dwaj
chłopcy, spotykający się podczas wakacji i mający wielką ochotę na poszukiwanie skarbu.
Okazja nadarzyła się szybciej niż przypuszczali
– kiedy spotykają kierującą motolotnią Alinkę,
zgadzają się pomóc jej odnaleźć najprawdziwszy skarb, umieszczony niegdyś w kościelnych
organach, a następnie skradziony i nie odkryty
jeszcze od czasów wojny.
Oprócz książek, które polecałam, rozmawialiśmy też o ulubionych lekturach dzieci – jedna
z dziewczynek bardzo zachęcająco opowiadała o czytanym niedawno „Słoneczku” Marii
Buyno-Arctowej. Monika przyniosła książkę
ze sobą i wszyscy mogliśmy się jej przyjrzeć
dokładnie, pooglądać ilustracje. Okazuje się,
że nie tylko typowo wakacyjne treści mogą być
miłe do czytania latem.
Na koniec spędziliśmy kilka chwil na plaży
wraz z Mikołajkiem i jego tatą, oraz kolegami,
z którymi bawili się w piasku. „Wakacje Mikołajka” to lektura obowiązkowa – nie znam
osoby, która nie lubi się śmiać, a przygody
rezolutnego chłopca, jego trafne obserwacje i
komentarze powodują wprost salwy śmiechu.
Wszystkim dzieciom i rodzicom serdecznie
dziękuję za przybycie – spotkanie z Wami to
naprawdę miłe i krzepiące chwile. Za wszelką
okazaną pomoc i życzliwość dziękuję też kierowniczce biblioteki, pani Teresie Wolskiej. Z
największą przyjemnością będę dążyła do zorganizowania kolejnego, pewnie już jesiennego,
brombowania.
Agnieszka Gil

Podróżowanie w czasie
dzięki witrażom

Dokończenie tekstu ze strony 1.
Artysta z uśmiechem dodaje również, że nie
chodzi tu tylko o historię tej sztuki. Wchodzimy i poznajemy artystów-pasjonatów, którzy
posługując się kolorem i światłem, ożywiają
witraże i czynią je nieśmiertelnymi.

Zbigniew opowiada nam, jak to wszystko się
zaczęło: „Będąc małym chłopcem, uwielbiałem
zbierać kolorowe kawałki szkła i obserwować
jak ożywia je padające przez nie światło. Moje
kieszenie zawsze były pełne kolorowego szkła,
przez które mogłem patrzeć godzinami. Niestety ojciec, którego zdaniem powinienem był
raczej grać w piłkę lub spędzać czas na innych
bardziej „chłopięcych” zajęciach, kazał babci
zaszyć te kieszenie. Nic to jednak nie pomogło
i zmusiło mnie tylko do głębszego chowania
moich szklanych skarbów.
„Po zdobyciu tytułu technika chemika rozpocząłem pracę w ﬁrmie INCO zajmującej się
m.in. wytwarzaniem produktów chemicznych i
szkła, w tym szkła barwionego, ale szybko zrozumiałem, że nie tego szukałem. Podczas gdy
ﬁrma ta zajmowała się przede wszystkim techniczną stroną produkcji i przemysłowym zastosowaniem szkła technicznego, ja pragnąłem
dowiedzieć się czegoś więcej o starej i pięknej
sztuce wyrobu szkła barwionego, rzemiośle tak
prężnym jeszcze do końca XIX wieku.
„Moim marzeniem było połączenie sztuki i
wiedzy minionych wieków z możliwościami
technicznymi stwarzanymi przez współczesną
technologię. Chciałem pracować przy odnawianiu starych okien witrażowych i pragnąłem
nauczyć się więcej o tradycyjnych metodach
produkcji barwionego szkła, stosowanych od
czasów średniowiecznych aż do końca XIX
wieku, kiedy to nastąpił poważny kryzys tego
rzemiosła. Zdawałem sobie sprawę, że aby tworzyć „nowe”, musiałem wpierw posiąść tajniki
produkcji dzieł, które przetrwały wieki i po dziś
dzień emanują światłem, ludzkimi emocjami i
ich ponadczasowym, wewnętrznym pięknem.
Zbigniew opowiada dalej, że pierwszą wielką szansę pracownia otrzymała rok później.
„Zlecono nam przeprowadzenie prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych witraży w prestiżowej barokowej Kaplicy Elektorskiej na Sta-

rym Mieście we Wrocławiu. Było to ogromne
wyzwanie. Oryginalne witraże nosiły ślady
znacznych, wieloletnich uszkodzeń spowodowanych przez środowisko i stąd ich naprawa i
restauracja były niezwykle trudnym zadaniem.
Wypełnienia i wymiany możliwe były zaledwie
w kilku oknach. W końcu podjęliśmy decyzję
o całkowitym zastąpieniu starych witraży ich
wiernymi kopiami. Było to ogromne wyzwanie. Musieliśmy zdemontować to, co pozostawało jeszcze na oknach w celu dokładnego
zbadania technik i materiałów wykorzystanych
do zrobienia oryginałów. Dodatkową trudność
stanowił fakt, iż okna były umieszczone bardzo wysoko, a ograniczenia architektoniczne
budynku nie pozwalały na ustawienie rusztowań. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym
na demontaż starych i montaż nowych witraży
okazało się wykorzystanie lin”. Opowiadanie o
tym doświadczeniu, wywołuje szeroki uśmiech
na twarzy Jaworskiego. „Przydała się wtedy
moja druga pasja – latanie – i umiejętności licencjonowanego pilota”.
„Udana restauracja tych starych okien odbiła
się szerokim echem w środowisku katolickim i
wkrótce zaczęliśmy otrzymywać kolejne zlecenia. Następna umowa obejmowała przebudowę
witraży w XV-wiecznym gotyckim kościele
Świętego Krzyża. Jako że oryginalne okna zostały prawie całkowicie zniszczone w czasie II
wojny światowej, musieliśmy czerpać wiedzę o
nich z tego, co pozostało, oraz z dostępnej dokumentacji. Podczas trwającej trzy i pół roku
rekonstrukcji zużyliśmy ponad 900 m2 szkła”.
„Mimo że większość naszych zleceń pochodzi od kościołów katolickich, przez lata wykonaliśmy również szereg prac w budowlach
świeckich. Do najważniejszych prac wykonanych przez naszą pracownię należą okna na
Zamku Krzyżackim w Malborku, w gotyckim
ratuszu we Wrocławiu czy neogotyckim ratuszu
w Lęborku. Zlecono nam również wykonanie
witraży w XIX-wiecznej rezydencji zakupionej
i zamienionej na biura zarządu przez znaną polską ﬁrmę ubezpieczeniową PZU”.
Od powstania w 1987 roku pracownia wykonała i zainstalowała dosłownie tysiące metrów
kwadratowych barwionego szkła, a jej prace
można znaleźć w wielu miejscach nie tylko w
Polsce, ale także poza jej granicami.
Podróż w czasie
„Otrzymywane przez lata liczne zlecenia rekonstrukcji i renowacji starych witraży umożliwiły nam podróżowanie w czasie i poznawanie
wielu tajników tradycyjnego rzemiosła minionych wieków. Większość witraży, nad którymi
pracowaliśmy, znajdowała się w starych, wspaniałych kościołach czy budynkach świeckiego
przeznaczenia. Niektóre z tych witraży nie były
dotykane od chwili wzniesienia budowli, w których się znajdowały i pozostawały w oryginalnym stanie od setek lat.
„Podróże w czasie umożliwiła nam praca ze
starym szkłem, które mogliśmy bardzo dokładnie obejrzeć i wiele się o nim nauczyć. Jesteśmy
w stanie dokładnie przyjrzeć się procesowi ko-

rozji szkła lub zbadać skład chemiczny farb i
określić, co wpływa na ich odporność na wpływy środowiska, a co powoduje utratę barwy,
erozję czy łuszczenie się.
„Podczas podróży w czasie nie tylko pracowaliśmy nad rekonstrukcją starych witraży, ale
również doskonaliliśmy nasz warsztat. Naszym
celem jest mistrzostwo i aby je osiągnąć, postanowiliśmy skupić się jedynie na wybranych
obszarach i technikach. Nie zajmujemy się, na
przykład, szkłem dekoracyjnym i nie chodzimy „na skróty”. Nie stosujemy malowania na
zimno, zamiast taśmy miedzianej do oprawiania witraży używamy ołowiu. Posługujemy się
również innym tradycyjnymi technikami, takimi jak akwaforta, odlewanie, kalkowanie czy
grawerowanie.

Witraż: Św. Mikołaj

Światło
„Traktuję witraże jak oczy duszy”, mówi Jaworski. „Tworzenie ich różni się od malowania
na płótnie, desce czy papierze, które bazuje na
uchwyceniu najlepszego światła. Witraże natomiast potrzebują światła, które przechodząc przez
nie ożywia je, budzi emocje i piękno, światła,
które zmieniając się, choć w najmniejszy sposób
sprawia, że witraż nigdy nie jest taki sam.
„Światło w znacznym stopniu wyznacza
głębię i sposób wyrazu barwionego szkła, stąd
przy tworzeniu witraży niezbędni są specjaliści, zajmujący się tym zagadnieniem. Ponieważ
uzyskiwaniem optymalnych efektów świetlnych
zajmuję się osobiście, stosuję rozmaite metody
kierowania światła na witraż. Między innymi,
3

Witraż przy wejściu do restauracji Inn-Door House

na miejscu obserwuję jak zmienia się światło,
nakładam na szkło warstwy farby o różnej grubości, a także używam wielu różnej grubości
pędzli zrobionych z najrozmaitszych rodzajów
włosia. Stosuję technikę akwaforty, porysowania i grawerowania. Przede wszystkim jednak
ściśle współpracuję ze zleceniodawcami. Jest to
bardzo ważna część mojej pracy, jako że daje mi
ona możliwość nawiązania emocjonalnego kontaktu ze stroną zamawiającą, a przez to poznanie
jej stosunku do dzieła i wizji jego wykonania.
„Jeśli chodzi o proces technologiczny czy
samo rzemiosło nie potraﬁę wskazać najważniejszego etapu. Wszystko jest bardzo ważne.
Światło, szkło, jego kolor, grubość, struktura,
sposób cięcia czy wreszcie łączenie są tak samo
istotne jak malowanie, stosowanie akwaforty
czy grawerowanie. Dzięki temu, wszyscy w
pracowni jesteśmy integralnymi częściami tego
samego organizmu. Łączą nas nie tylko zadania,
które musimy wykonać w trakcie procesu twórczego, ale również coś o wiele ważniejszego,
a mianowicie nasz sposób patrzenia na świat,
zamiłowanie do witraży i niekończącego się odkrywania tajników ich tworzenia.
„Jeśli chodzi o tworzenie witraży, nie ma dla
mnie różnicy między rzemieślnikiem a artystą.
Przy pracy z barwionym szkłem, podobnie jak
przy każdym rodzaju sztuki, nieodzowne są

Gdzie Rzym, gdzie Krym
Olbrzymi płat ziemi, mocarstwo Europy
Środkowej, od Karpat po Morze Czarne
– oto Ukraina. Mapa pełna znaków, które
po przełożeniu na alfabet rzymski odbijają
echa znanych z historii nazw: Lwów, Tarnopol, Tumań, Dniepr, Bachczysaraj, Sewastopol.
Spotkanie ze Lwowem to prawie wstrząs
– pokryta patyną czasu, krucha swojskość,
naszość, przystawalność. Sylwety kościołów i
cerkwi z wieżami haczącymi niebo bogactwem
kształtów Dawna świetność zdobień na fasadach zmurszałych kamienic, ulice biegnące w
górę lub w dół zamknięte planem nowej zaskakującej formy. Nasze „boso, ale w ostrogach”
–tu pozbawione fantazji, smutno dosłowne.
Mówimy po polsku, co na twarzach mijanych
przechodniów maluje skrajne emocje – młodsi
kręcą głowami w geście „nie rozumiem”, starsi obserwują uważnie i reagują po ukraińsku,
ci leciwi często zagajają po polsku. Rosyjski
sprawy nie łagodzi, tu nie należy mówić po rosyjsku. Ukraińskiego nie znamy.
Trzeba uważać, by nasza tu obecność nie
przypominała sentymentalnych podróży Niemców do Wrocławia. Jak bardzo drażniła nas ich
głośność, za bezczelność uważaliśmy ich luz i
mało subtelny sposób bycia. Wracając, zobaczymy jeszcze Cmentarz Łyczakowski.
Za Humaniem krajobraz za oknem pustoszeje. Jak okiem sięgnąć ziemia, trawa, linia lasu,
w oddali pasące się bydło, konie, ptactwo, błękit bezkresnego nieba odbity w kałużach rozległego koryta nieobecnej rzeki. Powietrze o
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świcie czyste, przejrzyste. „Stepie szeroki, którego okiem nawet sokolim nie zmierzysz”. Już
wiem, co to jest step, co parów a co chutor. Coraz częściej widok nietknięty sylwetą domostw.
Zamykam oczy, morzy mnie sen. Po przebudzeniu krajobraz za oknem stoi, tylko zmienił
koloryt: sucha-trawa-szara-mysz. „Wpłynąłem
na suchego przestwór oceanu, wóz nurza się w
zieloność i jak łódka brodzi” – przypomina się
szkolny Mickiewicz i „Sonety Krymskie”.
Kolejne przystanki coraz surowsze w warunki sanitarne. Od dawna nie ma toalet na stacjach
benzynowych, nie ma nic. Zmęczenie podróżą
wyostrza krytycyzm. Z łatwością wchodzimy
w rolę wytrawnych, wymagających Europejczyków, prawie nie umiemy sikać w trawie.
Za nami prawie dwa tysiące kilometrów. Olbrzymia rzeka, rzeka niesamowita, rzeka jak

talent i solidne rzemiosło. Trzeba jednak jeszcze czegoś, by witraż stał się ponadczasowym
dziełem sztuki. U podstaw jego wykonania musi
leżeć niemalże duchowa więź zleceniodawcy z
artystą. Jedna wizja oraz ścisła współpraca obu
stron to konieczne czynniki warunkujące powstanie ponadczasowego dzieła.
„Mimo ponad 20 lat doświadczenia i tysięcy
metrów kwadratowych wykonanych witraży,
czuję, że wszystko jeszcze przed nami. Patrząc
na nasze dzieła wierzę, że nadchodzi dla naszej
pracowni czas, by zaprezentować nasze prace
szerszej widowni. Przygotowujemy się właśnie
do wystawy zaplanowanej na 2003 rok, na której zaprezentujemy nasze słynne dzieła sakralne
oraz ulubione prace świeckie. Ponad 80% zleconych nam przez lata zadań pochodziło z kościołów. Większość z nich została wykonana w
stylu emocjonalnej i ekspresywnej sztuki XVI i
XVII wieku.
„Uważam witraże o charakterze sakralnym za
bardziej emocjonalne, natomiast prace świeckie za bardziej techniczne. Stąd też z radością
przyjmuję zlecenia natury sakralnej, ponieważ
stwarzają one dla mnie prawdziwe wyzwanie
łączenia starego z nowym”.
fragment: The Stained Glass Quarterly,
lato 2003, vol. 98, numer 2
morze – Dniepr, dawno temu granica między
Rzeczpospolitą a carską Rosją. Przed nami
Krym – w samej nazwie posmak orientu, półwysep połączony spłachetkiem ziemi ze stałym
lądem. Mijamy Symferopol – główny węzeł
komunikacyjny Krymu. Krajobraz powoli
zmienia koloryt, coraz więcej bujnej zieleni,
coraz wyższe Góry Krymskie, na zboczach
winnice. I wreszcie widok na bezmiar Morza
Czarnego.
Słońce odbite w morskiej toni pochłania horyzont, zlewa w nicość wodę i niebo z lądem.
Opadający stromo brzeg odcina od morza wąskie pasmo kamienistej plaży. Góry pochodzenia wulkanicznego raz na zawsze przesądziły
o kolorycie tej ziemi: kamienie wszelkiej wielkości we wszystkich odcieniach szarości. Chodzenie po nich to spora umiejętność, Mała miejscowość nadmorska Rybacze między Ałusztą a
Sudakiem rozwija się wzdłuż głównej trasy,
która w obszarze zabudowanym stanowi jeden

wielki bazar przedłużony o skrzyżowaną z nią
drogą w głąb osady. Wszystko, co ważne dzieje się na skraju tych dróg: postoje marszrutek
– busów kursujących w różnych kierunkach,
taksówek, bary, restauracje, sklepy, stragany z
suszonymi rybami, słodkimi bułami i wszelkim
innym dobrem. Gaziki i inne pojazdy kursują
z właściwą sobie prędkością bez względu na
poziom zatłoczenia, nie przejmując się zbytnio
plażową turystyką – to deptak w chwilach wolnych od intensywnego zwiedzania i w czasie
sjesty, która tu jest tyleż stylem życia co koniecznością. Temperatura ok. 40 stopni, topimy się. Dookoła Rosjanie, Ukraińcy stanowią
mniejszość. Atmosfera plaży przypomina nasze lata 70. Nie słychać przekleństw, nie widać
obywatelskiej agresji. Łóżko plażowe? Proszę
bardzo 3 grywny na dzień, parasol przeciwsłoneczny – 5, to znaczy 2,50 gr. To nam wyraźnie
poprawia humory i dobrze robi na próżność.
W Starym Krymie, na wschód od Jałty gościmy u Tatarów, zwiedzamy muzeum, jemy
obiad w prywatnym domu, kupujemy regionalne pamiątki. Podziwiamy młode Tatarki
w tańcu ludowym Tatarzy wracają na Krym
z Zakaukazia, z Uzbekistanu, dokąd traﬁli przegnani przez Stalina w ciągu kilku dni
roku 1944. Tych, których nie zdołał wywieźć,
utopił w morzu. Dziś dzieci i wnuki tamtych
dostają tu ziemię i budują domy. Poszukują
swojej tożsamości. Wielu zbywa tę dostaną ojcowiznę bogatym Rosjanom. Bardzo tu biednie, w Starym Krymie i smutno. Tu namacalnie widać, po co człowiekowi do życia kultura
z historią i pamięć korzeni ze świadomością
pochodzenia.
Do Jałty jedziemy z całą ekstrawagancją,
na jaką nas stać – taksówką. Zaledwie o 20
grywien więcej niż marszrutką na stojąco. A
wiadomo nie od dziś, że lepiej żle siedzieć niż
dobrze stać. Trasę 70 kilometrów pokonujemy
szybko, bo miejscowi nie respektują ograni-

czenia prędkości. Lądujemy w porcie, gdzie
wita nas sam Wołodia Iljicz Lenin – zadbany, ukwiecony i dostojny. Liniowym statkiem
ﬂoty przybrzeżnej opływamy miasto tworzące
tu wraz z innymi centrum uzdrowiskowe o
długości 72 km, opadające ku morzu stromym
zboczem, na nim pałace, wille, pomniki, złocące się w słońcu kopuły cerkiew. Jaskółcze
Gniazdo wiszące na skale – malutki pałacyk
klasycystyczny wyznacza kres podróż statkiem. Wysiadka w Ałupce a stąd już tylko 3
km piechotką do Pałacu Woroncowa. Droga
prowadzi drogą wśród nadmorskich sosen,
starych pięknych willi i pogrążonych w ogrodach domów. Zwiedzamy pałac, podziwiamy
portrety i marmurowe rzeźby, słuchamy o
Branickich w służbie dyplomatycznej carycy
Katarzyny i myślimy o dialektyce historii. Podobnie będzie w Liwadii, pałacu, w którym
odbyła się konferencja jałtańska w styczniu

Teresa Kasztelaniec-Jaworska

Jałta, fot. http://pl.wikipedia.org

fot. Janusz Wójtowicz

To były czasy...
Maciej Czujko: Jak wyglądały Żerniki
Wrocławskie przed wybuchem wojny?
Wanda Jarosz: To była osada rolnicza. Dwie
trzecie ziemi rolnej należało do jednego pana.
Poza tym żyli tu ogrodnicy, rolnicy, no i było
mnóstwo bydła. Wrocław zaczynał się w okolicach dzisiejszej ulicy Bardzkiej. Żyło się
bardzo spokojnie.
M. Cz.: Pamięta Pani, jak w 1939 roku
ten spokój przerwano?
W. J.: Oczywiście, drogą Strzelin – Wrocław jechały niemieckie czołgi, jeden za drugim, tak ciasno, że nie można było przejść. A
z radia słychać było komunikat, że Hitler rozpoczął wojnę. Mój dziadek zdążył powiedzieć
tylko „Ten wariat” i zmarł na zawał.
M. Cz.: Ale przez pierwszą część wojny
nie toczyły się tu walki.
W. J.: Tak, ale zabrano nam wszystkich mężczyzn i wprowadzono reżim. Wszyscy musieli
pracować na roli, żeby wykarmić armię. Jeden

1945 i gdzie przesądziły się powojenne losy
Polski. W porcie w oczekiwaniu na liniowy
statek od siedzącej tam staruszki chcemy kupić pocztówki. Cena wydaje nam się za wysoka, więc próbujemy się targować, na co w
odpowiedzi słyszymy pogardliwe: Paliaki! Ze
śmiechem odchodzimy, nie dając się wciągnąć
w błędne koło stereotypów.
Krym można spokojnie zwiedzać morzem.
Statki ﬂoty przybrzeżnej kursują systematycznie i cumują we wszystkich portach. Od Jałty
do Rybacze statek cumował 7-krotnie. W miejscowościach bez kei spuszczano pionowy trap
wprost na plażę. Takie rzeczy widzi się jeszcze
tylko w ﬁlmach. Podróż trwa ponad 3 godziny
i jest wielką frajdą.

chłopczyk powiedział kiedyś w szkole, że w
Polsce są obozy, gdzie palą ludzi. Jego ojciec
– żołnierz – na drugi dzień został stracony. To
były straszne czasy. Tam, gdzie teraz jest jeden ze sklepów i warsztat, trzymano jeńców:
Francuzów i Rosjan. Ci drudzy dla Niemców
byli ludźmi gorszej kategorii i zawsze głodowali. Francuzom nie było tak źle.
M. Cz.: W którym roku dotarł do Żernik
front?
W. J.: W1942 zaczęły się naloty, a w 1945
przyszły rozkazy, żeby Niemcy opuścili wieś.
Dlatego Erika Steinbach nie ma racji. To

Niemcy kazali Niemcom wynosić się z tych
stron.
M. Cz.: Pani rodzina jednak wróciła.
W. J.: Tak. Było nam ciężko, ale jakoś się
udało. Dom nie miał dachu, w piwnicy stały
zwierzęta. Wokoło pełno było zdezorientowanych Polaków przywiezionych ze Wschodu.
Nie wiedzieli, co ze sobą począć, moja matka wskazywała im gospodarstwa, w których
będzie im dobrze. Moją babcię zabili wtedy
rosyjscy bandyci – rozłupali jej głowę łopatą.
Strzelali też z pistoletu. Do dziś na stole w pokoju mam ślady kuł. Gdy po wojnie nastał spokój, potraﬁłam po prostu stać na łące i śpiewać
ze szczęścia.
M. Cz.: Wieś też się podniosła.
W. J.: Tak. Przyczynił się do tego mój świętej pamięci brat. Był architektem i zabrał się
do pracy. Budował drogi, chodniki, walczył o
telefony, gaz. Tylko jedno przeoczył w swojej
pracy. Coś, czego mi teraz bardzo brakuje. Do
dziś nie mamy kanalizacji.
Gazeta Polska, 18 lipca 2008 r.
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Oczyszczalnia ścieków w Mirkowie
ZATRUŁA rzekę Dobrą
Rzeka Dobra nie jest dużą rzeką, a jej nurty przepływają przez tereny administracyjne
Wrocławia i gminy Długołęka. Dla nas, pawłowiczan, jest miejscem, za którym jest „inny
magiczny świat”, miejscem tym jest most na
rzece Dobrej. Po jego przekroczeniu wchodzimy lub wjeżdżamy na tereny pełne zieleni, różnorodnych gatunków ptaków, roślin,
drzew i zwierząt.
Od kilku miesięcy przejeżdżając ten most
odczuwałem dziwne zapachy, ale podejrzewałem, że to z pobliskiej oczyszczalni obok
Whirlpoola. To co zobaczyłem będąc pewnego lipcowego dnia na spacerze przerosło moje
wyobrażenie, z rzeki w której niedawno widać
było piaszczyste dno, pływające kaczki, pozostał śmierdzący ściek.
Z informacji, jakie uzyskałem od Pani Moniki Chryplewicz, pracownika Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (Wrocław,
ul. Paprotna 14), dowiedziałem się, że woda
płynąca nurtem rzeki Dobrej jest bezklasowa,
beztlenowa i nie ma prawa w niej żyć żadne
stworzenie (oprócz pijawek – uwaga moja).
Niedowiarków zapraszam nad jej brzeg. Głównym sprawcą tego stanu rzeki jest oczyszczal-

nia ścieków zlokalizowana w Mirkowie. Nie
rozumiem tylko jednego, kto wydał decyzję
administracyjną na spuszczanie z oczyszczalni nieczystości właściwie nie oczyszczonych?
Kto personalnie ponosi odpowiedzialność za
taki stan rzeki oraz jakie sankcje zostaną wyciągnięte w stosunku do osób podejmujących
takie decyzje? Z informacji jakie uzyskałem w
Gminie Długołęka taki stan może trwać nawet
do przyszłego 2009 roku, ponieważ taki czas
na modernizację ma oczyszczalnia ścieków w
Mirkowie. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest ustawa o przetargach
w której ﬁrmy startujące w przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków oprotestowują ﬁrmę, która wygrała przetarg. Nie jestem
fachowcem w dziedzinie ochrony środowiska,
ale myślę, że powrót do poprzedniego stanu jej
jakości zajmie na pewno więcej czasu niż jej
zanieczyszczenie. Po intensywnych opadach
deszczu w pierwszych dniach sierpnia jakość
wody płynącej nurtem rzeki trochę się poprawiła, trochę mniej odczuwamy jej „kanalizacyjny” zapach, ale na jak długo?
Nie powinniśmy milczeć w obliczu takich
zagrożeń przyrody, ponieważ jest to naszą ci-

Hałas w niedalekiej przyszłości
12 sierpnia 2008 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego Wrocławia odbyło się spotkanie
na temat „Programu Ochrony Środowiska
przed hałasem dla miasta Wrocławia”. Na
składanie uwag nie pozostało wiele czasu.
Projekt programu przygotowała ﬁrma Lemitor Ochrona Środowiska sp. z o.o., ul. Długosza 40, 51-162 Wrocław. Podczas programu
został objaśniony sposób wykonanego pomiaru
hałasu oraz był omawiany poziom hałasu w poszczególnych częściach Wrocławia. Pawłowice
obecnie praktycznie nie posiadają źródeł hałasu, więc je pominięto.
Projekt Programu Ochrony Środowiska przed
hałasem dla miasta Wrocławia jest częścią realizacji postanowień dyrektywy 2002/49/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
czerwca 2002 r. Został on opracowany na podstawie Akustycznej Mapy Wrocławia, dostępnej
wraz ze szczegółowym opisem na internetowej
stronie miasta, pod adresem http://imapwroc.
um.wroc.pl/mapa/app/menupage.jsp. Program
ten – kierując się ustaleniami wspomnianej
dyrektywy – ma stać się punktem wyjścia
dla „planów działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i
obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie
hałasu może powodować szkodliwe skutki dla
ludzkiego zdrowia, oraz zachowanie jakości
klimatu akustycznego środowiska tam, gdzie
jest ona jeszcze właściwa.” (Dyrektywa Rady
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Zanieczyszczona rzeka Dobra, sierpień 2008 r.
fot. Jerzy Szachnowski

chą akceptacją zaistniałego stanu. Dlaczego w
tym przypadku brak jest obrońców przyrody
tzw. „zielonych”, którzy może zablokowaliby
oczyszczalnię ścieków w Mirkowie. Niestety
to nie obwodnica Augustowa i przebieg drogi
przez Rozpudę. Mieszka w naszej okolicy Pan
Gawlik związany ze środowiskami osób walczącymi o poprawę środowiska naturalnego,
może takie wspólne działania mieszkańców i
tych środowisk przyniosą jakąś poprawę jakości wody w rzece Dobrej.
Jerzy Szachnowski
czącego wpływu na obecny korzystny klimat
akustyczny. Wpłynie on negatywnie na zabudowę jednorodzinną.
Uwagi na temat własności akustycznych
osiedla i rozwiązań odnośnie Łącznika Pawłowickiego należy przesyłać na adres: Wydział
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
we Wrocławiu, ul. K. Michalczyka 23, 53-633
Wrocław. Obowiązujący termin niedługo się
kończy (do 25 sierpnia wnioski mają dotrzeć
do urzędu). Zalecamy zatem pośpiech.

2002/49/WE art. 1 pkt c).
Hałas – to wszelkiego rodzaju niepożądane,
uciążliwe i szkodliwe dźwięki. Uciążliwość tych
dźwięków (hałasu) jest postrzegana subiektywnie
(czyli indywidualnie przez każdego z nas).
Strukturę hałasu docierającego do nas ze
źródeł zewnętrznych szacuje się w następujący
sposób:
1. hałas drogowy: 61%
2. hałas kolejowy: 20%
3. hałas przemysłowy: 15%
redakcja
4. hałas lotniczy: 4%
Pawłowice zachowały, jak dotąd, klimat
cichego osiedla (pokazuje to wyraźnie mapa
„wrażliwości hałasowej” terenu Wrocławia) i
chcielibyśmy, by tak pozostało dłużej niż tylko do czasu budowy Łącznika Pawłowickiego.
Tym bardziej że obecnie ponad 191 tys. wrocławian mieszka w niedobrym stanie warunków akustycznych środowiska ze względu na
hałas drogowy! (dane z opisu sporządzonego
do wspomnianej mapy).
Pełny tekst Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
czerwca 2002 r. zwanej „antyhałasową”
dostępny jest pod adresem: http://www.
ukie.gov.pl/HLP/ﬁles.nsf/0/B0570160A52C4415C1256F9500417428/$ﬁle/
32002L0049-PL.doc
Hałaśliwy łącznik powinien zostać zbudoHałas powyżej 60 dB po wprowadzeniu łącznika
wany w znacznej odległości od osiedla – czyli obejmie osiedle (wg aktualnych założeń miasta)
w miejscu, w którym nie będzie on miał nisz-

Wybrane fragmenty omawianej dyrektywy

W razie gdy obowiązek przeprowadzenia
procedury społecznego uczestnictwa wynika
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i innych
aktów prawa wspólnotowej, Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wspólne procedury, aby uniknąć powielania działań...”.

„...Osiągnięcie
wysokiego
poziomu
zdrowia i ochrony środowiska jest częścią polityki wspólnotowej, a ochrona
przed hałasem znajduje się wśród przyjętych celów. W Zielonej Księdze w sprawie przyszłej polityki dotyczącej hałasu
Komisja zajęła się hałasem w środowisku
jako jednym z głównych problemów środowiskowych w Europie.
Uchwałą z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie Zielonej Księgi Komisji, Parlament Europejski wyraził poparcie dla Zielonej Księgi,
wezwał do pilnego ustanowienia szczególnych środków i inicjatyw w dyrektywie w
sprawie zmniejszenia hałasu w środowisku i
zwrócił uwagę na brak wiarygodnych, porównywalnych danych na temat sytuacji w dziedzinie źródeł hałasu.
Niniejsza dyrektywa ma między innymi
stanowić podstawę rozwijania i uzupełniania
istniejącego zespołu środków wspólnotowych
dotyczących emisji hałasu z głównych źródeł,
w szczególności z pojazdów kołowych i szynowych oraz ich infrastruktury, samolotów,
urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni
i urządzeń przemysłowych oraz maszyn samojezdnych, a także opracowywania dodatkowych długo-, średnio- i krótkookresowych
środków.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie
do hałasu w środowisku, na jaki ludzie są
narażeni w szczególności na obszarach zabudowanych, w publicznych parkach lub
na innych obszarach względnie cichych w
aglomeracji, na obszarach ciszy na otwartym
terenie poza miastem, w pobliżu szkół, szpitali i innych wrażliwych na hałas budynków i
obszarów...”
„...W rozumieniu niniejszej dyrektywy: „hałas w środowisku” oznacza nie-

pożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na
wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany
przez środki transportu, ruch drogowy (...)
„szkodliwe skutki” – oznacza niekorzyst„...Informowanie społeczeństwa
ne oddziaływanie na zdrowie ludzkie, „dokuczliwość” – oznacza stopień uciążliwości
hałasu dla społeczności, ustalony na pod- 1. Państwa Członkowskie zapewnią, że sporządzone i odpowiednio, przyjęte przez nie
stawie badań w terenie, „wskaźnik hałamapy hałasu oraz opracowane plany dziasu” – oznacza ﬁzyczną skalę, stosowaną
łań zostaną udostępnione społeczeństwu i
do określenia hałasu w środowisku, mającą
rozpowszechnione zgodnie z odpowiednim
związek ze szkodliwym skutkiem...”.
prawem wspólnotowym, w szczególno„...Państwa Członkowskie zapewnią spości z dyrektywą Rady 90/313/EWG z dnia
rządzenie przez właściwe władze, w termi7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody donie do dnia 18 lipca 2008 r., planów działań
stępu do informacji o środowisku oraz
dla potrzeb zarządzania problemami hałasu
zgodnie z załącznikami IV i V do niniejszej
i skutkami hałasu oraz w miarę potrzeby,
dyrektywy, między innymi przy użyciu dozmniejszania hałasu na obszarach podległych
stępnych technik informacji.
ich właściwości:
a) obszarów położonych w pobliżu głów- 2. Niniejsza informacja powinna być przejrzysta, zrozumiała i przystępna. Powinna
nych dróg o obciążeniu ruchem powyżej
zawierać podsumowanie z wyszczególniesześciu milionów przejazdów rocznie,
niem najważniejszych zagadnień...”.
głównych linii kolejowych o obciążeniu
ruchem powyżej 60 tysięcy przejazdów pofragmenty Dyrektywy 2002/49/WE
ciągów rocznie i głównych lotnisk,
Parlamentu Europejskiego i Rady
b) aglomeracji o liczbie mieszkańców powyz dnia 25 czerwca 2002 r.
żej 250 tysięcy. Plany, o których mowa,
mają także służyć ochronie obszarów ciszy przed zwiększeniem hałasu...”.
„..Państwa Członkowskie zapewnią przeprowadzenie społecznych konsultacji w
sprawie projektów planów działań, możliwości wczesnego, skutecznego społecznego uczestnictwa w przygotowaniu i analizie
planów działań, uwzględnienie wyników
uczestnictwa i informowanie społeczeństwa
o podjętych decyzjach. Należy zapewnić racjonalny harmonogram uwzględniający odpowiedni czas na poszczególne fazy społecznego uczestnictwa.

Co się dzieje w naszych szkołach?

dobro od zła i nazywa rzeczy po imieniu. W ten
sposób kreśli konkretne, ostro zarysowane zasady i konsekwencje wyborów, przy czym wolność
wyboru pozostawia człowiekowi. Niestety, od
czasów Oświecenia, kiedy w ﬁlozoﬁi rozgościło się na dobre „pęknięcie kartezjańskie”, nurty
libertyńskie zaczęły podkopywać ten fundament
i proces ów trwa do dziś w różnym nasileniu i w
różnej formie, niszcząc logiczny porządek świata. I nie chodzi o to, że jestem za ideą państwa
religijnego czy wyznaniowego i za przymusem
religijnym. Absolutnie nie. Zresztą, jak widać,
powszechne nauczanie religii w szkołach, a nawet w przedszkolach, nie przekłada się w żaden
sposób na jakość relacji międzyludzkich. Religia
jest po prostu jednym z przedmiotów, kolejnym
do zaliczenia i nic ponadto. Treści w niej zawarte nijak się mają do treści programowych innych
przedmiotów.
Programy szkolne bez przerwy się reformuje,
ale w taki sposób, że co chwilę okrawa się je z
wartościowych, „ideowych” lektur z kanonu literatury polskiej, jak i obcej, twierdząc, że wy-

ROZWIĄZANIE ZADANIA

W wielkim skrócie rzecz ujmując, chodzi o to,
że szkoła, jak soczewka skupia wszystkie problemy polskiej współczesności. Jest to swoisty mikrokosmos, do którego każdy przynosi wartości
i problemy ze świata zewnętrznego, siłą rzeczy
bardzo różne, a niekiedy bardzo trudne lub wręcz
niemożliwe do rozwiązania. A zatem po kolei.
Przede wszystkim szkoła jest bezideowa. Nie
kształtuje żadnych uniwersalnych pozytywnych
wzorców osobowości. Dlaczego? Dlatego że żyjemy w świecie bezideowym, w którym nie ma
ﬁlozoﬁcznego wzorca porządkującego rzeczywistość, do którego można by się odwołać. Współczesny świat zachodniej cywilizacji nie proponuje człowiekowi nic, co rozwijałoby duchowość.
Wprost przeciwnie. Na gruncie europejskim w
imię nowoczesności totalnej krytyce poddaje
się ﬁlozoﬁę chrześcijańską, opartą na Dekalogu,
wyjątkowo klarownym kanonie o charakterze
uniwersalnym, który w jasny sposób odróżnia

Tym wielkim kapłanem był Leonard Murialdo

Dokończenie tekstu ze strony 1.

starczy w zasadzie streszczenie, czy też wybrany
fragment (dlaczego ten, a nie inny? jakie jest
kryterium doboru?), bo „młodzież i tak nie czyta, więc lepiej zaakceptować ten stan i nie uprawiać ﬁkcji”. Nic bardziej błędnego i kłamliwego.
Idąc tym tokiem rozumowania, powinniśmy dać
przyzwolenie społeczne różnym przestępcom i
zboczeńcom na ich działalność, bo przecież i tak
to robią, system penitencjarny jest zawsze niewydolny, to po co uprawiać ﬁkcję i z nimi walczyć,
osadzać w więzieniach i obciążać podatników
kosztami ich utrzymania? A przecież takie pomysły spotkałyby się z powszechną krytyką.
Patrząc na reformę oświaty można odnieść
wrażenie, że działania urzędników ministerialnych zmierzają do tego, aby wychować rzesze
„bezideowców”. Kierują się oni przede wszystkim tzw. poprawnością polityczną, która jest
przekleństwem naszych czasów. Myślenie takie,
że np. w imię dobrosąsiedzkich stosunków z
Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami, Austriakami lepiej nie uczyć historii i nie czytać rodzimej literatury, żeby broń Boże nikt nie zadawał
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pytań dotyczących drażliwych tematów, jest z
gruntu oparte na błędnych założeniach. Właśnie
powinno się mówić głośno o tych rzeczach i
badać je szczegółowo, zgodnie z obowiązującą
metodologią nauk. Powinniśmy rzetelnie uczyć
dzieci własnej historii, nawet jeżeli jest bolesna
i ukazywać ją w całej jej złożoności. I – proszę
mi wierzyć – można to zrobić w bardzo interesujący sposób. W przeciwnym razie za kilka lat
dowiemy się, że we wrześniu 1939 roku to my,
Polacy, rozpętaliśmy II wojnę światową, napadając sami na siebie, a Niemcy i Związek Radziecki
w zasadzie nam pomogli, bo przecież uchronili
zagarnięte przez siebie terytoria przed polską
przemocą. Może jeszcze będziemy płacić reparacje wojenne Niemcom? Kto wie? Oprócz tego,
tym wszystkim, którzy „czyszczą” kanon lektur z
języka polskiego i odchudzają go, jak tylko mogą
z treści narodowych, chciałam przypomnieć, a
może uświadomić, że jest to błąd metodyczny.
Dlaczego?
Po pierwsze dlatego, że historia państwa i
narodu jest nierozerwalnie związana z historią
kultury, literatury i nauki. I powinno się tak ułożyć program, aby treści nauczania wykładane na
poszczególnych przedmiotach były względem
siebie komplementarne, czyli wzajemnie się
uzupełniały i tym samym wyjaśniały procesy i
relacje zachodzące między nimi, by w pewnym
momencie stworzyć spójny i panoramiczny obraz rzeczywistości, w której żyjemy.
Po drugie, rezygnując z analizy pełnych dzieł
literackich (arcydzieł polskich i literatury światowej) tracimy jedną z możliwości ukształtowania
dojrzałej osobowości. Literatura ta bowiem uczy
stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi.
Ukazuje wzorce moralne oraz człowieka uwikłanego w skomplikowane zależności, który bez
przerwy musi dokonywać wyborów, jak i konsekwencje tychże. Proszę nie zapominać, że to
właśnie dzięki literaturze i szkole ideowej udało
się wychować patriotycznie nastawione pokolenie „Kolumbów” i to w rzeczywistości chyba
trudniejszej niż obecna. Po stu dwudziestu trzech
latach zaborów, po I wojnie światowej, która
spustoszyła i zrujnowała polskie ziemie, w ciągu
zaledwie dwudziestu lat udało się odrodzić państwo, scalić w jeden organizm. A było to ogromne przedsięwzięcie. Toczyły się przecież walki o
granice Polski: wojna z bolszewikami, powstania
śląskie i wielkopolskie, gospodarka była w ruinie
i nie ominął jej światowy kryzys ekonomiczny,
nie mówiąc o rozbiciu politycznym i mentalnym
Polaków. Mimo to udało się wychować pokolenie patriotyczne, ideowe, które cechowało się
wielką odpowiedzialnością, walecznością, bohaterstwem, pracowitością. Poza tym, mimo tych
trudności, szybko zaczęto rozwijać przemysł i
naukę, że wspomnę chociażby o słynnej „szkockiej szkole matematycznej” ze Lwowa, czy o
trójce matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy. Nie sposób wymienić wszystkiego, a i też nie
o to chodzi. Dodam tylko, że ideały te niszczył
komunizm, określając mianem burżuazyjnego
przeżytku czy skompromitowanej kultury mieszczańskiej. Po II wojnie światowej budowano
„nowy, wspaniały świat socjalistyczny”, więc
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celowo wyrzucano ze świadomości narodowej
określone idee, a literaturę, kulturę i metodologię
nauk poddano reinterpretacji, przyjmując kryteria ﬁlozoﬁi marksistowskiej za jedynie słuszne.
Jednak wówczas w świadomości potocznej i pamięci zbiorowej były głęboko zakodowane pewne pojęcia, symbole, wartości, więc trudno było
je wyrugować. W związku z tym powstały dwa
obiegi edukacji – oﬁcjalny w szkole, wtłaczający
idee marksistowsko-leninowskie i zafałszowany
obraz świata i historii oraz nieoﬁcjalny w domach, gdzie rodzice i dziadkowie przekazywali
dzieciom inną wiedzę o świecie, historii i kulturze. I tak było mniej więcej do początków lat 80.
XX wieku. Kiedy zaczął się proces transformacji ustrojowej, wszelkie ideologie odrzucono, w
zamian dając odpowiednio zhomogenizowaną
papkę pseudoeuropejską, niebezpieczną, która
może w rezultacie spowodować zmianę wektora
historii.
Trzeba też pamiętać o tym, że system socjalistyczny zwalczał inteligencję przedwojenną
w różny sposób, między innymi pozbawiając ją
prestiżu społecznego i umniejszając jej rolę poprzez bardzo niskie uposażenie. Ten problem w
oświacie ciągnie się do dziś, co z kolei powoduje,
że przy naborze do zawodu nauczyciela od lat stosuje się selekcję negatywną, a to jeszcze bardziej
go deprecjonuje. W ten sposób do szkół traﬁają
niejednokrotnie ludzie przypadkowi, o niskim
morale, którzy nie lubią dzieci i nie lubią z nimi
pracować. Oczywiście bardzo traci na tym obraz
szkoły i dobrzy nauczyciele, pasjonaci, dzięki
którym szkoła staje się przyjazna dzieciom.
Inną przyczyną problemów w szkole jest propagowany obecnie system wychowania, będący
mieszanką modelu wychowania bezstresowego i
liberalnego, który polega na redukcji kar stosowanych od pokoleń. I znów jest to system bezideowy, gdzie nie ma wyraźnej granicy między
dobrem a złem i określonych, klarownych zasad karania i nagradzania. To się nie sprawdza.
Dziecko musi mieć narzuconą pewną dyscyplinę,
jasno określone granice i obowiązki. Nie może
być nastawione egocentrycznie lecz musi też dostrzegać innych wokół siebie. Jest to o tyle trudne, że coraz bardziej powszechny staje się model
rodziny 2 + 1, w którym uwaga rodziców mimo
wszystko koncentruje się na jedynaku i stąd później dzieci te nie zawsze potraﬁą odnaleźć się w
grupie, gdzie stają się jednym z wielu dzieci, a nie
jedynym. Do tego dochodzą różne napięcia między dziećmi i rodzicami wynikające z ogólnej sytuacji rodziny (trudności materialne, rozpad małżeństwa i rodziny, rodzice pochłonięci bez reszty
pracą i karierą i nie mający siły ani ochoty na
zajęcie się własnymi dziećmi). Te czynniki również potęgują niedobory emocjonalne u dzieci,
które stają się nerwowe, zagubione, sfrustrowane
i agresywne. To wszystko dzieje się w obrębie
zatłoczonej przestrzeni, ponieważ zamiast wykorzystywać niż demograﬁczny do tego, aby klasy
liczyły najwyżej 15 dzieci i wówczas nauczyciel
mógłby się zająć zarówno uczniami słabymi, jak
i nieprzeciętnie zdolnymi, tworzy się molochy, w
których uczy się blisko 1000 dzieci w przepełnionych klasach. Decydenci zasłaniają się rachun-

kiem ekonomicznym, przy czym zapomina się o
tym, że koszty edukacji to koszty niewymierne,
które przynoszą proﬁt w cyklu długofalowym, bo
dopiero po dwudziestu, trzydziestu latach.
Mówi się o szkole nowoczesnej, uczącej języków obcych. W sprawozdaniach statystycznych
wygląda to lepiej niż kilka lat wstecz. Samorządowcy przechwalają się w ilu gminach dzieci
objęte są obowiązkowym nauczaniem języka angielskiego. Jak wygląda to w praktyce? W szkołach w dużych miastach trochę lepiej, ale na tzw.
prowincji czasem groteskowo. Dlaczego? Bo
zatrudnia się np. nauczyciela o niskich kwaliﬁkacjach albo zza wschodniej granicy, żeby płacić
minimalną stawkę. I cóż z tego, że dzieci uczą
się języka, ale nie mogą się go nauczyć? (Jakoś
zawsze jest to tryb niedokonany). Podobną ﬁkcję
uprawia się w odniesieniu do innych przedmiotów, chociażby lekcji wf. Oczywiście w programie jest ich relatywnie dużo. Tylko czy wf. prowadzony na korytarzach szkolnych spełnia swoją
rolę i wpływa w jakikolwiek sposób na sprawność ﬁzyczną dzieci i redukuje wady postawy?
A my, rodzice. Czy poświęcamy czas naszym
dzieciom w wystarczającym stopniu, czy tylko
wyposażamy je w modne gadżety, żeby uspokoić
swoje sumienie? Czy słuchamy, co do nas mówią
i rozmawiamy z nimi, czy tylko wydajemy polecenia, których często nawet nie egzekwujemy?
Sami musimy sobie na to odpowiedzieć.
Problem przemocy. Kiedyś – mam na myśli
czterdzieści, trzydzieści lat temu, obowiązywała
niepisana zasada: „Nie wolno ci nikogo zaczepiać, ani bić, ale jeśli ktoś cię uderzy bez powodu,
oddaj”. Dzisiaj oﬁcjalnie mówi się, że nie wolno
nikomu „oddawać”, ale nie mówi się już, co w
zamian, żeby dziecko, które jest bardziej wrażliwe czy mniej sprytne potraﬁło zakreślić swoją
prywatną przestrzeń. Efekt jest taki, że jednostki
silniejsze potraﬁą bez problemu sterroryzować
całą klasę i pastwić się nad upatrzoną oﬁarą.
Nauczyciele zdają się często nie dostrzegać tych
problemów, co najwyżej kierują do pedagoga
szkolnego, który bezsilnie rozkłada ręce, mówiąc: „no tak, X jest bardzo trudnym dzieckiem,
mamy tu teczkę i mnóstwo notatek, ale nic nie
możemy zrobić, bo rodzina jest dysfunkcyjna, a
nam nie wolno ingerować; proszę jakoś wyciszyć
swoje dziecko”, itp., itd. I co ma robić oﬁara? Jak
się bronić? Do kogo ma się zwrócić o pomoc?
Zdumiewać może fakt, że obecnie w oświacie
zatrudnia się rzesze pedagogów i psychologów,
ale nie prowadzi zajęć uczących jak radzić sobie
ze stresem, jak budować swoją pozycję w grupie,
itp. Nie wystarczy mówić o tolerancji, która często jest rozumiana jako przyzwolenie na wszystko i zarazem akceptacja różnych form zachowań,
w tym również nagannych. Takie podejście przyczynia się do ekspansji relatywizmu, który jest
niestety zgubny w skutkach. Brakuje natomiast
takich słów, jak szacunek, życzliwość, współczucie, miłość, obowiązek, odpowiedzialność,
empatia, sympatia. Ciekawe, co Państwo sądzą
na ten temat?
MJS

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

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.

TERMO-BUD

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

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

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 mozzarella, 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
Sola 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 – codziennie 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 grillowany, sos - 12 zł

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

MAKARONY
Spaghetti z owocami morza z sosem śmietanowym - 17 zł
Spaghetti z szynką i grzybami w sosie śmietanowym - 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 czekoladową - 10 zł
DESERY
Thiramisu – delikatne 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 śmietaną - 16 zł
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Przetwarzamy, co się da…
Pomidory, warzywa, jabłka i cebulę zemleć w
Już zbliża się jesień. Niedługo zaczniemy
przygotowywań zimowe zapasy. Trochę lata maszynce do mięsa, dodać przyprawy i cukier.
w słoiku nie zaszkodzi. Ale o tym następnym Włożyć do garnka i odstawić na 24 godziny, po
upływie tego czasu gotować na małym ogniu aż
razem...
zgęstnieje. Włożyć do słoików i pasteryzować
Cukinia duszona z pomidorami
Sałatka z buraków na zimę
– 0,5 kg cukini (obranej)
– 1 kg buraków (ugotowanych)
– 0,5 kg pomidorów
– 0,3 kg cebuli
– 1 szt. cebuli
– 0,3 kg papryki
– 10 g słoniny
Buraki utrzeć na tarce jarzynowej, cebule i pa– sól, pieprz
prykę drobno pokroić, wymieszać i napełnić sło– 2/3 szkl. wody
iki, które zalać zalewą:
– 1 łyżka mąki
1/3 szkl. wody, cukru, octu i oleju wg uznania,
– zielenina
Cukinię pokroić w kostkę. Pomidory po zdję- zamknąć słoiki i pasteryzować 15 min.
ciu skorki pokroić w ćwiartki. Usmażyć słoninę
Sos brzoskwiniowo-pomidorowy
z cebulą, dodać cukinię i smażyć aż się zeszkli.
Włożyć pomidory, wlać wodę, przykryć i dusić – 5 szt. dojrzałych brzoskwiń (bez skórek)
ok. 20 min. Po tym czasie wsypać mąkę i dokład- – 3 szt. pomidorów dojrzałych
nie wymieszać, dodać przyprawy i zieleninę, po- – 1 cebula
trawę wymieszać gotującą przekładać do słoików. – 1 duży ząbek czosnku
Zamknąć, odwrócić go góry dnem i pod kocyk. – 1 cytryna
Można też zamrozić (przechowywać 2 miesiące). – 1 łyżka cukru
– pieprz, sól
Leczo z papryką i cukinią
Z cukru zrobić karmel. Do karmelu włożyć pokrojone brzoskwinie, pomidory, cebulę i czosnek.
– 3 szt. papryki
Gotować aż wszystko się rozgotuje, wówczas
– 30 dag kiełbasy
przetrzeć przez sito, dodać sól i pieprz. Gotujący
– 2 szt. cukinie (20 cm)
sos wlać do słoików, zamknąć i pod kocyk. (Sło– 3 szt. cebule
iki odwracać do góry dnem).
– sól, pieprz, oregano
Cebulę pokrojoną w kostkę smażymy na tłuszJESIEŃ W SPIŻARNI...
czu. Gdy cebula jest zeszklona, dodajemy pokrojoną w paski paprykę, chwilę smażymy, dodajePowidła babuni
my pomidory bez skórki i wszystko smażymy.
Cukinię kroimy w kostkę kiełbasę też w kostkę – 5 kg śliwek węgierek
i wkładamy do naczynia z cebulą i papryką, mie- – 25 dag cukru
szamy i dusimy do miękkości. Doprawiamy solą,
Dokładnie umyte i przepołowione śliwki rozpieprzem i oregano. Po ostudzeniu potrawę moż- gotować, często mieszając, (bo bardzo łatwo się
na zamrozić.
przypalają). Gotować można nawet kilka dni (z
przerwami) do chwili aż masa będzie gęsta. Pod
Ogórki z musztardą
koniec gotowania dodać cukier. Gotujące się powidła wkładać do słoików, zamykać, odwracać do
Zalewa:
góry dnem i przykryć kocykiem.
– 1 szkl. octu
– 6 szkl. wody
Słodka marynata z gruszek
– ½ szkl. cukru
– 5 łyżek musztardy sarepskiej
Gruszki dojrzale, lecz twarde obrać przepo– 5 ziaren ziela angielskiego
łowić i chwile zagotować w lekko zakwaszonej
– 5 liści laurowych
wodzie. Ułożyć w słoiku i zalać zalewą. Na jedną
– 3 płaskie łyżki soli
szklankę wody 20 dag cukru i płaska łyżeczkę
Zalewę zagotować, dodać rozpuszczoną w wo- kwasku cytrynowego. W jedną gruszkę wcisnąć
dzie musztardę i jeszcze 15 min gotować. Ostu- 3 goździki, 2 ziarenka ziela angielskiego, kawałek
dzoną zalewą zalać ułożone w słoikach ogórki i cynamonu (przyprawy włożyć luzem powodując
pasteryzować do zagotowania się wody. Po wyję- ciemnienie owoców). Ułożone w słoikach owoce
ciu słoików odwrócić do góry dnem.
zalać zakwaszonym syropem. Zamknąć i pasteryzować ok. 20 min. Tak przygotowane gruszki poPasta pomidorowa na zimę
dać do pieczonego mięsa z drobiu lub pasztetu.
– 2 kg pomidorów
Jabłka na zimowa szarlotkę
– ½ kg jabłek
– ½ kg warzyw (marchew, pietruszka, seler)
Jabłka obrać, pokroić w plasterki i zagotować
– ½ kg cebuli
tak, aby tylko zmiękły, przełożyć do słoików i pa– ¼ kg cukru
steryzować. Ja obrane surowe jabłka ucieram na
– 1 łyżka kminku
tarce (jarzynowej) wkładam do słoików i pastery– 5 dag musztardy
zuje ok. 20 min.
– 2 liście laurowe
Papryka w zalewie z pomidorami
– 3 goździki
– ¼ szkl. octu (niekoniecznie)
– 1 kg papryki
– 3 łyżki soli
– 25 dag cukru
10

– 40 dag pomidorów
– 3 szkl wody
– po płaskiej łyżeczce soli i kwasek cytrynowego
– 2 łyżeczki cukru i czosnek
Paprykę obgotować w całości i po wyjęciu z
wrzątku od razu włożyć do zimnej wody. Oddzielić nasiona a czyste owoce pokroić w krążki i obgotować. Dojrzałe, lecz twarde pomidory pokroić
w krążki. Zagotować wodą wodę z solą i cukrem
i dodać kwasek cytrynowy. W słoikach wkładać
warstwami paprykę, cebule i pomidory, zalać
przygotowaną zalewą, zamknąć i pasteryzować,
25-30 minut.
Śliwki węgierki jako dodatek do mięsa
–
–
–
–
–
–

10 łyżek oleju
1 kg śliwek
½ łyżeczki soli
10 dag cukru
1 plaska łyżeczka majeranku
¼ łyżeczki kwasku cytrynowego
Umyte przepołowione śliwki (dojrzałe włożyć do naczynia z rozgrzanym olejem. Smażyć
aż nieco zmiękną, dodać do owoców sól, cukier,
majeranek rozpuszczony w łyżce wody kwasek
cytrynowy. Śliwki przełożyć do słoików i pasteryzować 15 min.
SAŁATKI NA
NIESPODZIEWANE PRZYJĘCIA
Sałatka mieszana
–
–
–
–
–

5 ugotowanych jaj na twardo
2 papryki
4 obrane jabłka
25 dag szynki ugotowanej lub konserwowej
1 puszka kukurydzy
Wszystkie składniki pokroić w drobną kostkę i zaprawić majonezem. Dodać pieprz, sól
do smaku.
Sałatka wykwintna z selera
– 1 puszka selera konserwowego (mocno odcisnąć)
– 1 puszka kukurydzy
– 1 puszka ananasów (pokroić w kostkę)
– 6 jaj ugotowanych na twardo i pokrojonych
w ósemki.
W szklanej misce układać warstwowo, seler,
kukurydzę, ananasy i jajka, polać majonezem
(lekko rozcieńczonym sokiem z ananasa).
Sałatka z tuńczyka
–
–
–
–
–

1 puszka tuńczyka w oleju
1 puszka kukurydzy
1 pokrojoną w kostkę cebula
3 starte ząbki czosnku
sok z ½ cytryny, sól, pieprz
Wszystkie składniki wymieszać i połączyć z
majonezem.
Sałatka z fasolą
–
–
–
–
–
–

1 puszka fasoli
1 puszka kukurydzy
1 pęczek pokrojonych w kostkę rzodkiewek
1 cebulę
15 dag startego na grubej tarce żółtego sera
3 jajka ugotowane i pokrojone w kostkę
Doprawić solą, pieprzem i majonezem.

Sałatka z wędzonego kurczaka
– ½ kurczaka wędzonego lub ugotowanego pokroić w drobną kostkę
– 4 jajka ugotowane na twardo pokroić w kostkę
– 1 duże jabłko drobno pokroić
– 1 puszka kukurydzy
– 1 cebula pokrojona w kostkę
– 1 płaska łyżeczka przyprawy „curry”, sól,
pieprz do smaku
Wszystkie składniki wymieszać i połączyć z
majonezem.
Sałatka „pycha”
–
–
–
–
–
–
–
–

1 woreczek ryżu (ugotować)
1 duży por
4 jajka (ugotowane)
4 ogórki konserwowe
1 puszka kukurydzy
mały majonez
pęczek pietruszki
ketchup, sól, pieprz do smaku
Wszystkie składniki pokroić w kostkę wymieszać i polać majonezem.

Sałatka „niebo w gębie”
–
–
–
–
–
–
–

sałata lodowa lub kapusta pekińska
1 papryka czerwona
2 pomidory
1 cebula
1 ząbek czosnku
ser biały feta
sól, pieprz, olej, majonez
Oczyszczone warzywa pokroić w kostkę, czosnek rozgnieść, połączyć z olejem, solą i pieprzem. Sałatkę podzielić na 2 części. Jedną przyprawić sosem z olejem, druga majonezem.

– ½ szkl. gęstej śmietany
– łyżka majonezu, łyżka posiekanej natki pietruszki, cukier, sól, pieprz do smaku
Wszystkie składniki pokroić w drobna kostkę.
Orzechy wymieszać z majonezem, śmietaną, cukrem, pieprzem i solą. Połączyć wszystkie składniki i delikatnie, ale dokładnie wymieszać, dodać
natkę pietruszki i podawać udekorowaną jajkiem,
natką papryki i śledziem.
Życzę SMACZNEGO
K.S.

Sałatka śledziowa z orzechami
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 śledzie (wymoczone)
2 jabłka
4 ugotowane ziemniaki
2 kwaszone ogórki
1 cebula
papryka marynowana
2 jajka ugotowane na twardo
1 burak ugotowany
3 łyżki posiekanych orzechów

Mając na uwadze powyższe zasady, rozwiąż daną łamigłówkę
logiczną, czyli znajdź obrazek zakodowany w liczbach.

Zagadka
Urodził się 26 października 1828 r. w Turynie we Włoszech.
W 1851 r. przyjął święcenia kapłańskie i przyłączył się później
do grupy trzech wielkich turyńskich duszpasterzy: Jana Bosco,
Józefa Cafasso i Józefa Cottolengo. We czwórkę przez kilkadziesiąt lat byli przywódcami chrześcijańskiego ruchu robotniczego
w Turynie i całym Piemoncie. W 1873 r. bohater naszej zagadki
założył Pobożne Turyńskie Stowarzyszenie św. Józefa, którego
członkowie dążyli między innymi do ożywienia chrześcijańskiego ruchu robotniczego.
W 1855 r. wysunął postulat wprowadzenia 8-godzinnego dnia
pracy i stąd został nazwany przez konserwatywnych katolików
„socjalistą”. Zmarł 30 maja 1900 r. w Turynie.
Podaj imię i nazwisko tego wielkiego świętego kapłana, który
został kanonizowany 3 maja 1970 r.
W odgadnięciu tego pomoże Ci widoczna wyżej dwuczęściowa łamigłówka logiczna.
Obrazek bardziej logiczny
(I etap rozwiązania łamigłówki)

Połączenie łamigłówki z zagadką
(II etap)
Do widocznego poniżej diagramu z literami należy przenieść
rozwiązanie z pierwszego etapu, czyli pozaznaczać te i tylko te
litery, które znajdują się w polach odpowiadających zaznaczonym
polom z pierwszego etapu. Zaznaczone litery, czytane rzędami
od góry do dołu, wpiszcie w kolejności czytania do widocznych
pod diagramem literowym kółeczek. Dowiecie się w ten sposób,
jak nazywał się ów wielki kapłan, będący bohaterem zagadki.

W tradycyjnym obrazku logicznym każda liczba znajdująca
się u góry lub z lewej strony diagramu określa długość grupy
zaczernionych pól odpowiednio w danej kolumnie lub wierszu.
Pomiędzy grupami zaczernionych pól musi być co najmniej jedno
pole puste. Kolejność liczb mówi o kolejności zaczernionych pól.
W naszym zadaniu są dwa rodzaje liczb (na polach białych i
czarnych) określających długości grup odpowiednich pól. Jedne liczby oznaczają – tak jak w tradycyjnym obrazku logicznym
– długość czarnych pól, drugie zaś (tutaj nowość) długości grup
białych. Pozostałe zasady są analogiczne. Pomiędzy grupami
białych pól musi być co najmniej jedno pole zaczernione, a kolejność liczb odpowiada kolejności grup białych pól.
Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce czasopismo wydawane specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej, www.swiatmatematyki.pl
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Maciek i pajączek
– Nie idę na żaden spacer! – zbuntował się
Maciek. Była niedziela i jak co tydzień tata wyciągał rodzinę do lasu. A jak tata coś postanowił,
to z reguły tak było. Maciek był bardzo zły. Zły
ubierał buty, zły wychodził z domu i zły siedział
w samochodzie.
– Nie lubię taty – myślał Maciek. – W żadnym lesie nie wyjdę z samochodu!
A las pachniał tak kusząco. Poobiednie słońce leniwie grzało. Jesienne liście rozłożyły się
na ziemi. I gdy nic się nie mówiło, można było
usłyszeć, jak żuk wspina się po nich. Maciek cicho siedział w samochodzie. Buzię miał bardzo
mocno wykrzywioną w podkówkę. Otworzył
sobie szyberdach i wpuścił pachnące powietrze.
A razem z zapachem do samochodu na przeźroczystej nitce spuścił się malutki pajączek.
– Idź stąd! – prychnął Maciek.
– A ty co taki zły? – usłyszał.
Rozejrzał się wokoło, ale nikogo nie zauważył. W samochodzie był tylko on. i ten mały
pajączek.
– Co się tak gapisz? – usłyszał znowu. – Tak!
To ja mówię do ciebie – grubym głosem powiedział przybysz.
Ten głos był znajomy, ale Maciek nie mógł
przypomnieć sobie, skąd go zna. Buzia z podkówki zaczęła zmieniać mu się w zaciekawioną
kreseczkę. Nieczęsto zdarza się przecież okazja
porozmawiania z pająkiem.
– Dlaczego siedzisz w samochodzie? – spytał
pajączek.
– A co cię to obchodzi? – chłopiec był w dalszym ciągu naburmuszony.
– Tylko pytam. Nie chcesz, nie odpowiadaj.
Przez chwilę było cicho. I to tak nieznośnie,
że Maciek nie wytrzymał.
– Bo jestem zły! Chciałem zostać w domu, ale
tata zawsze chce do lasu.
Pajączek przyjaźnie spojrzał na Maćka.
– Eee, co tak sam będziesz siedział? Chodź
.W lesie nie jest tak źle, jak myślisz.
– Nie lubię chodzić po lesie – powiedział
chłopiec, ale jego słowa nie były już tak stanowcze.
Prawdę mówiąc, miał dosyć siedzenia w samochodzie. Poza tym, gadający pająk to nielada
gradka.
– Nie daj się prosić – namawiał mały przybysz.
– No dooobra – zgodził się w końcu.
Pajączek usiadł na jego ramieniu i razem poszli między drzewa.
– Patrz – pająk pokazał Maćkowi morze
utworzone przez powykręcane, brązowe liście
bukowe.
Po morzu tym, w liściastej łódeczce płynęła
rodzina granatowych żuków. Wiatr popychał
ich lekko, listek kołysał się. Jakiś maluch wypadł z łódeczki, ale już po chwili gramolił się
z powrotem.
– Ale niezdarny – pomyślał chłopiec.
Potem zajrzeli do mieszkania rudej wiewiór-

ki. I wcale nie była to dziupla. Mieszkanko w
kształcie kuli zrobione było z wyschniętych liści,
małych gałązek, kawałków kory i niewiadomo
czego jeszcze. Choć przypominało ptasie gniazdo, to jednak wchodziło się do niego od dołu.
Właścicielki akurat nie było w domu. Szukali jej
jeszcze koło leszczyny, na której wisiało mnóstwo orzechów. Wiewiórki nie znaleźli, ale pod
leszczyną było pełno świeżych łupin i domyślili się, że wiewiórka była tu całkiem niedawno.
Maciek wypchał sobie kieszenie smakowitymi
orzechami. Kawałek dalej w trawie zauważyli
wspaniałe muchomory.
– Sprawdź, czy nie ma tam krasnoludków?
– poważnie powiedział pajączek.
– Eee tam. One są tylko w bajkach – powątpiewał chłopiec, ale gdy pajączek odwrócił głowę, szybko zajrzał pod kapelusz muchomora.
Krasnoludków niestety nie było.
Nagle usłyszeli potworny hałas, jakby w
środku lasu ktoś włączył olbrzymią maszynę do
szycia.
– Co to jest? – przeraził się Maciek.
– Chyba się domyślam – uśmiechnął się pajączek. – To z tamtej strony. – Pokazał ścieżkę,
skręcającą w prawo.
Maciek szedł coraz szybciej, prawie już biegł.
Hałas nie ustawał. Zatrzymał się pod wielkim

rys. Monika Helak, 11 lat, Portland

drzewem. Ucichło. I nagle usłyszeli. przeciągły
świst. Maciek aż podskoczył.
– Spokojnie – powiedział pajączek. – Popatrz.
O tam, w połowie drzewa. Widzisz?
– Ha, dzięcioł – zakrzyknął Maciek. – I po
dzięciole.
Rzeczywiście, zobaczyli tylko odlatujący
czarny kształt z wyraźną czerwoną czapeczką.
– To był dzięcioł czarny. Fajny gość – tłumaczył pajączek. – Znam jedną sowę, której wykuł
mieszkanie. W zasadzie robił dziuplę dla siebie,
ale biedaczka nie miała gdzie mieszkać, więc jej
odstąpił.
– A moglibyśmy odwiedzić sowę? – nieśmiało spytał chłopiec.
– W zasadzie tak, ale. może jednak nie. Nie
chciałbym jej przeszkadzać. O tej porze ucina
sobie drzemkę.

Wracali już do samochodu, gdy na ścieżkę
powoli wpełznął długi kształt. Maciek zatrzymał się zaskoczony.
– To padalec, tak?
– Świetnie – ucieszył się pajączek. – Po czym
poznałeś?
– Tata mówił, że padalce nie mają głowy. No
wiesz, żmije mają głowy, a u padalca głowa i
reszta mają taki sam kształt.
– A jakbyś go wziął do ręki – tłumaczył jeszcze przewodnik chłopca. – To zobaczyłbyś, że
tuż za oczami ma takie małe otworki. To uszy.
Węże ich nie mają.
Maciek nachylił się, żeby wziąć padalca do
ręki, ale pajączek go powstrzymał.
– Daj mu spokój. Niechący możesz go pozbawić ogona.
– Jak jaszczurkę?
– Tak. Co prawda odrośnie mu potem drugi,
ale już krótszy.
Zatrzymali się jeszcze po drodze przy pniu
obrośniętym małymi grzybkami. Maciek dowiedział się, że są to opieńki. Można z nich zrobić wspaniałą zupę grzybową. Chłopiec szurał
nogami w liściach, a jego buzia znowu miała
kształt podkówki. Jej koniuszki jednak już nie
opadały na dół, ale w uśmiechu skierowane były
do góry.

– Na drugi raz będę musiał wziąć lornetkę –
rozmyślał. – I atlas z grzybami. Albo nie, niewygodnie. Lepiej bedę pytał taty, co to za grzyby.
Myślę, że i ptaki będzie umiał nazwać.
Chłopiec z pajączkiem na ramieniu przysiadł
na zwalonym drzewie, przy samochodzie.
– Muszę już iść – powiedział pajączek, a
jego gruby głos zupełnie do niego nie pasował.
– Trzymaj się.
– Ej, zaczekaj! Wiem, kim jesteś – krzyknął
za nim Maciek, ale pajączka już nie było.
Za to zza drzewa wyszedł tata. Chłopiec podbiegł do niego.
– W lesie jest super, wiesz? – wyszeptał i
mocno przytulił się do taty, który cały oblepiony
był nitkami pajęczyny.
– Wiem – grubym głosem powiedział tata.
Katarzyna Budyś
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