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Wspomnienia
pięknych dni

W dniach od 16 do 30 sierpnia 2008 r. wszyscy pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej z
Fundacji Przyjazny Dom im. St. Jabłonki wraz
z opiekunami opuścili swoje miejsce zamieszkania na Zakrzowie i wyjechali na wypoczynek
do ośrodka leczniczo-wypoczynkowego „Polonia” w miejscowości Szklarka Myśliniewska.
Ośrodek ten położony jest wśród lasów i stawów, w oddali od szlaków komunikacyjnych.

Mikroklimat i spokój tam panujący oraz rozległe tereny rekreacyjne (boiska sportowe, place
zabaw, wysepka do grillowania, sale) sprzyjał
czynnemu wypoczynkowi. Chociaż w lasach
brak było grzybów, bardzo chętnie wychodziliśmy tam na spacery, aby oddychać powietrzem
czystym, pełnym leśnych zapachów. Dwa tygodnie spędzone w tak pięknym i spokojnym
miejscu minęły bardzo szybko i musieliśmy
wracać do naszego domu we Wrocławiu. Wyjazd ten dla podopiecznych DPS był miejscem
niezapomnianych wrażeń, wspaniałej zabawy,
radości i wypoczynku oraz samych pozytywnych przeżyć. Dzięki przekazanym nam 1%
odpisom od podatku za 2007 rok mogliśmy w
części pokryć koszty tego wyjazdu. Dziękujemy bardzo pracownikom ośrodka „Polonia” za
bardzo miłe przyjęcie, a kucharkom za smaczne potrawy.
Tekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski

Zatoka Gondoli

Obok Muzeum Narodowego i Wzgórza Polskiego, przy ul. Purkyniego, w miejscu, gdzie kiedyś
Fosa Miejska uchodziła do Odry, usytuowana
jest Zaroka Gondoli. Latami niewykorzystywane
miejce w ubiegłym roku wróciło do łask i znów
można tu miło spędzać czas od 1 kwietnia do
30 października. W Zatoce Gondoli można wypożyczać kajaki i łodzie wiosłowe i silnikowe
w tygodniu od 12.00 do 18.00, w soboty, niedziele i święta – od 10.00 do 18.00. Koszt wypożyczenia kajaka to 8 zł za 1 godzinę, za cały dzień
32 zł zaś karnet uprawniający do dziesięciu godzinnych wypożyczeń to 64 zł.
Już przed II wojną światową znajdowała się tu
przystań, w której można było wypożyczać sprzęt
wodny oraz pływać z gondolierami – jedynymi w
Europie, oprócz weneckich, posiadającymi certyﬁkaty. Również na nazwę zatoki Wenecja wyraziła zgodę.
Jest to pierwszy, z kilku planowanych (obecnie
sześciu), obiekt tego typu, współtworzony przez Przedwojenne zdjęcie Zatoki Gondoli

Wakacje
Minęły wakacje. Były gorsze od poprzednich i fatalne wobec tych, co kiedyś. Ciągnąc
dalej, wakacje, tak jak cały zresztą świat,
schodzą na psy. Dlaczego?
Powodów jest kilka, a może nawet wiele. Są
one tak ze sobą splątane, że nie wiadomo, gdzie
wóz, gdzie konie. Jeśli się napisze, że wakacje
są nudniejsze niż kiedyś, to trzeba to jako sensownie wytłumaczyć. Że tak naprawdę jest, to
wiemy. Ich gorszość polega między innymi na
tym, że będąc nudniejszymi, ciągną się bez sensu i dłużą stając się coraz dłuższymi. Jednocześnie jednak są też coraz krótsze, bowiem nic nie
mija tak szybko jak to, co się dłuży. Paradoks?
Kiedyś latem dzieci i młodzież miały wakacje,

Ludzie pragną spokoju
Protesty mieszkańców Pawłowic dotyczące obecnego usytuowania (ok. 70 m od
najbliższych zabudowań osiedla) Łącznika
Pawłowickiego zostały oddalone przez Radę
Miejską Wrocławia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Jeziorowej nie przewiduje też zamontowania ekranów wygłuszających (wniosek odrzucono).
Czy rzeczywiście, budując tę drogę, nie można
bardziej zadbać o to, by Pawłowice zachowały

Urząd Miasta i stowarzyszenia „Drzwi do Europy”, które powstaną na Szlaku Gondoli, w celu
zachęcenia wrocławian do spędzania czasu w
formie czynnego odpoczynku i wykorzystywania wypoczynkowych zalet Odry, szczególnie że
sprzęt można wypożyczać, nie mając specjalnych
uprawnień.
Zachęcamy mieszkańców Pawłowic, aby wykorzystali czas do końca października i spojrzeli
na nasze miasto od strony rzeki – to z pewnością
lepsza perspektywa na rodzinną niedzielę niż
czas spędzony przed telewizorem.
(ag)

sprzyjający mieszkańcom klimat cichego osiedla? Chcę się przyjrzeć temu problemowi z mojego, nie obwarowanego techniczną wiedzą, a
więc nieco dyletanckiego punktu widzenia.
Rysunki pamiętają ciszę
Każdy ma w głowie taki, bardzo chętnie malowany przez dzieci obrazek: las, pole obok domek i staw, w stawie na przykład kaczuszki, na
dachu domu komin, z komina leci dymek, nad
tym wszystkim wesoło świeci słoneczko. Droga

dorośli zaś urlopy. Teraz urlopów jest mniej.
Tak się składa, że coraz częściej nie ma się pracy, a kto nie pracuje, ten nie ma też urlopu, to
oczywiste. A jeśli już pracuje, to, co najwyżej,
może brać wolne, ponieważ na urlop nie ma
czasu. Szkolnych wakacji natomiast jest tyle
samo. Tyle że w pewnym sensie, teoretycznie.
Im człowiek starszy, tym skraca się subiektywne poczucie czasu, także wakacji, co sprowadza
się do faktu, że wakacje siedmiolatka są dłuższe
od tych siedemnastolatka.
Dzieci i młodzież coraz rzadziej wyjeżdżają.
Płaczemy w tym miejscu za PRL-em, płaczemy
za FWP, płaczemy za darmowymi obozami harcerskimi. Na darmowe wakacje nie ma pieniędzy. Tym bardziej nie ma ich na płatne. Dzieci oraz młodzież zostają w domu, włóczą się,
nudzą, siedzą w miejscu. ciąg dalszy str. 9
jest zwykle kręta i wije się gdzieś poza obraz,
czasem jedzie po niej pojedynczy samochód
czy rower. Przedszkolaki poproszone o narysowanie swojego wymarzonego domu rysują
zwykle taki właśnie obrazek. To wzorzec domu
i jego otoczenia tkwiący „od zawsze” w naszych
głowach. I nawet te najbardziej zafascynowane
np. motoryzacją dzieciaki, które – gdy dostaną
kartkę i kredki – najczęściej malują drogę i samochody lub inne „bojowe” pojazdy z równie
bojowo wyglądającymi użytkownikami tych
krążowników szos, poproszone o namalowanie
wymarzonego domu rzadko kiedy umieszczają
go w okolicy wielkich ulic. ciąg dalszy str. 6
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Z okien pociągu
Przesiadając się na pociąg, można uniknąć korków i oszczędzić czas. O tym wie coraz większa grupa mieszkańców Wrocławia
i okolic. Niestety, fakt ten z trudem przebija
się do decydentów naszego miasta.
Grupa organizacji pozarządowych zrzeszona
w koalicji „Wrocław: Wspólna Sprawa”, działających w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz
głos ,masz wybór”, organizuje 4 października
2008 przejazd pociągiem na trasie wokół Wrocławia.
Celem proponowanego przez nas przejazdu
jest bezpośrednie pokazanie możliwości, jakie
stwarza nam już istniejąca sieć infrastruktury

kolejowej do alternatywnych form komunikacji Na wszelkie pytania odpowiadamy za pośredzbiorowej na terenie aglomeracji wrocławskiej. nictwem strony www.maszglos.pl
Podczas przejazdu organizatorzy zapewniają
atrakcje: przeprowadzony zostanie konkurs
Organizatorzy
wiedzy o samorządzie lokalnym, gdzie przewidziane są nagrody rzeczowe, zaplanowane są
Relacja pociągu: WROCŁAW GŁÓWNY
też happening i możliwość podjęcia dyskusji z
– WROCŁAW GŁÓWNY
zarządzającymi miastem. Konkurs skierowaTerminy kursowania: 4.X.2008
ny jest do wszystkich osób zainteresowanych
Przyj.
Odja.
sprawami samorządu terytorialnego ze szczeWROCŁAW GŁÓWNY
10:30
gólnym uwzględnieniem młodzieży. Honorowy
10:36
10:37
Wrocław
Mikołajów
patronat nad konkursem objęły: Fundacja im.
10:44
10:19
Wrocław Nadodrze
Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Li10:54
10:59
WROCŁAW SOŁTYSOWICE
derów – organizatorzy Akcji „Masz głos, masz
wybór”. Chętnych wrocławian zapraszamy
11:08
Wrocław Kowale
11:03
w sobotę 4 października o 10.15, pod zega11:28
Wrocław Swojczyce
11:13
rem w holu na dworcu Wrocław Główny PKP.
11:39
Wrocław Wojnów
11:34
Dobrzykowice Wrocławskie

11:43

11:48

Nadolice Wielkie

11:57

12:02

Chrząstawa Wielka

12:05

12:10

JELCZ MIŁOSZYCE

12:18

12:23

Jelcz Laskowice

12:33

12:48

JELCZ MIŁOSZYCE

12:53

12:54

Czernica Wrocławska

13:08

13:09

Zakrzów Kotowice

13:13

13:14

Siechnice

13:20

13:21

Wrocław Mikołajów

13:55

13:56

Wrocław Popowice

13:58

14:13

Wrocław Mikołajów

14:15

14:20

WROCŁAW GŁÓWNY

14:27

Długość trasy pociągu: 70, 83 km
Vtechn = 30,1 km/h
Vhandl =17,9 km/h
Ogólny czas przejazdu =237 min

Znowu temat szkoły...
Od pewnego czasu poruszamy przecież
tematykę szkoły, na podstawie obserwacji
jednostek w całej Polsce. Pisaliśmy już na
temat propozycji programowych, założeń
ideologicznych i stosunków między uczniami, jak i między nauczycielami i uczniami.
Niektóre artykuły opisujące tę mikrospołeczność były nawet kontrowersyjne, ale to
dlatego, że chcemy zainteresować problematyką szkoły, a nawet rozbudzić dyskusję
na temat szkoły naszych marzeń.
Jest to temat bardzo ważny w wymiarze makro- jak i mikrospołecznym. Wszak
spędzamy w niej niemałą część życia jako
uczniowie ( z zerówką 13 lat) i jesteśmy z nią
związani później, jako rodzice przez co najmniej taki sam okres. Każdy z nas ma swoje
indywidualne doświadczenia szkolne i wizję
dobrej szkoły, to znaczy bezpiecznej, dobrze
uczącej, stymulującej indywidualny rozwój,
potraﬁącej pracować zarówno z dziećmi słabszymi, jak i wybitnie uzdolnionymi (przy
czym oczywiście nie chodzi tu o równanie do
średniej poprzez gnębienie jednostek od niej
odbiegających) oraz wspierającej proces wychowania domowego, opartego na uniwersalnych wartościach. Wydaje się, że w państwie
2

demokratycznym, w społeczeństwie obywatelskim powinniśmy mieć coraz większy
wpływ na system edukacji. Tak więc okazuje
się, że temat szkoły jest w zasadzie nie do wyczerpania.
Mamy połowę września i rok szkolny nabiera rozpędu. Rodzice mają lżejsze portfele
o kilkaset złotych (nowe książki i wyprawki), plany lekcji dopina się na ostatni guzik,
już sypią się pierwsze klasówki, kartkówki,
sprawdziany, czyli zwykła rutyna szkolna. A
jak w tym wszystkim funkcjonuje dziecko?
Czy szkoła jest dla niego przestrzenią przyjazną i bezpieczną? Trudno jednoznacznie
odpowiedzieć na te pytania, mimo że wszędzie, zarówno w szkołach publicznych, jak i
prywatnych, obowiązuje ten sam kodeks zachowań i wszyscy mówią o szkole bezpiecznej. Bezpiecznej, to znaczy jakiej? Przede
wszystkim wolnej od przemocy, czyli dobrze
zorganizowanej, w której pedagog szkolny
faktycznie pomaga rozwiązywać konﬂikty,
a dzieci pozostające po lekcjach w świetlicy mają ten czas wypełniony konkretnymi
zajęciami pod nadzorem nauczyciela, w zależności od grupy wiekowej. Mogą to być
kółka zainteresowań, na które – jak słyszy-

my – często brakuje w gminach pieniędzy,
mogą to być zajęcia świetlicowe, z których
bardzo często korzystają najmłodsze dzieci.
I nie chodzi o to, żeby świetlice były jedynie
względnie bezpieczną „przechowalnią” dzieci, ale o to, żeby uczniowie najmłodszych klas
mogli się tam zająć jakąś sensowną zabawą,
jak i odrabianiem lekcji pod okiem nauczyciela. Już słyszę głosy pełne oburzenia, że to
niemożliwe, bo świetlice są przepełnione i w
zasadzie nie ma możliwości, aby dzieci odrabiały w nich lekcje. A właściwie dlaczego nie?
Wystarczy tak zorganizować zajęcia, żeby
dzieci, które są odbierane około siedemnastej
opuszczały szkołę z odrobionymi zadaniami
domowymi. Trzeba po prostu podzielić dzieci
na grupy i jedne zająć cichą zabawą (układankami, grami planszowymi, rysowaniem),
a inne odrabianiem lekcji. Znam różne szkoły
i wiem, że jest to możliwe i nie wchodzi w grę
tłumaczenie, że dzieci jest za dużo, a świetlica
za mała. A swoją drogą my, rodzice, powinniśmy domagać się od władz lokalnych i od rządu dobrze funkcjonujących szkół, w których
uczy się rozsądna liczba dzieci, ponieważ zarówno szkoły, jak i politycy utrzymywani są
przez nas, z naszych podatków.
MJS

Powrót Orła po czterdziestu latach!
Dwa lata temu w okresie letnim Rada Osiedla
zorganizowała kilka sparingowych meczów piłki
nożnej (połączonych z grillem) dla pawłowickiej
młodzieży, grającej bardzo często na boisku przy
ulicy Przedwiośnie, przeciwko drużynom z okolicznych osiedli. Mecze wywoływały zainteresowanie wśród pewnej części mieszkańców naszego osiedla, ale przede wszystkim sprawiały wiele
radości oraz zapełniały młodym ludziom wolny
czas. W tym samym roku został również zorganizowany Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, który już na stałe wpisał się do kalendarza
Pawłowic.
Ludzie z naszego osiedla od kilku lat często zbierali się w wolnym czasie, aby pograć
w piłkę. Każdy, kto grał, do dzisiaj pamięta
SMS-y tego typu: „Gramy dzisiaj o 18:00 !!!
RADEK”.
Wczesną wiosną 2007 roku Ireneusz Augustyniak, student Politechniki Wrocławskiej, a
obecnie doktorant pochodzący z Pawłowic (Śląskich), który od kilku lat mieszka na stancji na
terenie naszego osiedla, a także Radosław Skawski, mieszkający od urodzenia na Pawłowicach,
dzięki oﬁarności p. Janusza Wnęka i ﬁrmy Bikkoplast, zaangażowali do gry kilkunastu młodych
ludzi (głównie z Pawłowic) i stworzyli drużynę,
która wśród amatorów z dużym powodzeniem
mogła rywalizować w różnego rodzaju rozgrywkach piłkarskich organizowanych na terenie naszego miasta. Zostały zakupione stroje, a drużyna
została zgłoszona do rozgrywek Ligi Biznesu
(trzymiesięcznego turnieju drużyn siedmioosobowych) oraz Otwartych Mistrzostw Wrocławia
w piłce nożnej halowej. Zespół pod nazwą Bikkoplast Pawłowice wystąpił w dwóch edycjach

Ligi Biznesu (Wiosna 2007, Jesień 2007), a także
wygrał Turniej o Mistrzostwo Wrocławia w piłce
nożnej halowej.
Wraz z początkiem 2008 r. pawłowicki team
zaczął grać pod nazwą ZWM Nielipiński Pawłowice, a to dlatego, ponieważ swoją wielką pomoc
zaoferował p. Wojciech Nielipiński, właściciel
Zakładów Wyrobów Metalowych „Nielipiński”.
Został zakupiony nowy komplet strojów, a drużyna wystąpiła w halowej edycji Ligi Biznesu oraz
edycji wiosennej, a we wtorek 9 września zainaugurowała udział w kolejnej, jesiennej odsłonie,
grając tym razem już w 1 lidze i wygrywając 3:2
mecz z drużyną IDM Pompy Ciepła. Dodatkowo
w listopadzie i grudniu drużyna będzie bronić
tytułu Mistrzów Wrocławia w piłce nożnej halowej.
Takie były początki powrotu klubowej piłki
nożnej na Pawłowicach…
Na początku sierpnia bieżącego roku zrodził
się kolejny pomysł – utworzenie na naszym
osiedlu Klubu Sportowego, a co za tym idzie
– reaktywacja Orła. Klub Sportowy istniejący na
Pawłowicach do 1968 roku na nowo rozpoczął
swoją działalność! Drużyna została zgłoszona
do rozgrywek o mistrzostwo klasy C, a trenerem
drużyny został mieszkaniec Pawłowic, mający
trzecioligowe doświadczenie, pan Andrzej Buski.
Pierwszym rywalem po czterdziestoletniej przerwie była drużyna Juvenii Rogoż. Orzeł wygrał w
Krynicznie 2:1 po bramkach Dominika Gałęskiego i Radosława Skawskiego. Kolejny przeciwnik,
Piast Dobrzeń, na papierze był o klasę lepszy, ponieważ do niedawna była to druga drużyna Pogoni Oleśnica, grającej aktualnie w IV lidze, jednak
nasz zespół nie pozostawił gościom złudzeń, kto

jest lepszy, wygrywając 5:1 po dwóch bramkach
Marka Kopaczyńskiego oraz po jednej Lecha
Frydlewicza, Krzysztofa Opławskiego i Dawida
Świątka. Mecz został rozegrany na stadionie Polaru przy ulicy Niepodległości 6 na Zakrzowie,
ponieważ nasze boisko nie było przygotowane do
rozgrywania na nim meczów piłki nożnej. W trzeciej kolejce, która została rozegrana 14 września
2008 r., nasz zespół zremisował na wyjeździe z
drużyną Skra Wojnowice 1:1 po bramce Radosława Skawskiego.
Najbliższy terminarz Osiedlowego Klubu
Sportowego Orzeł Pawłowice przedstawia się
następująco:
28.09.2008 r., godz. 15:00
Grom Ligota Piękna, boisko w Ligocie Pięknej
05.10.2008 r., godz. 15:00
Perła Węgrów, boisko w Węgrowie
12.10.2008 r., godz. 15:00
KS Dobroszów, boisko w Pawłowicach
19.10.2008 r., godz. 13:00 Widawa Psary,
boisko przy ul. Kominiarskiej we Wrocławiu
26.10.2008 r., godz. 13:00
Tęcza Brzezia Łąka, boisko w Pawłowicach
9.11.2008 r., godz. 11:00 CALC Poświętne
boisko przy ul. Milickiej we Wrocławiu
11.11.2008 r., godz. 12:00
Start Strzeszów, boisko w Pawłowicach

„OKS Orzeł Pawłowice” przed pierwszym meczem w tym sezonie z drużyną „Juvenii Rogoż”

Obecnie w Klubie zarejestrowane są
23 osoby:
• bramkarze: Paweł Borwik, Kamil Pasternak,
• obrońcy: Bartłomiej Bożko, Dominik Gałęski,
Michał Jarco, Krzysztof Jędrysiak, Maciej Kwolek, Miszel Majewski, Dariusz Robak, Arkadiusz
Swornowski, Piotr Swornowski, Dariusz Świątek,
• pomocnicy: Sebastian Bożko, Przemysław
Cisek, Lech Frydlewicz, Marek Kopaczyński,
Damian Opławski, Szymon Sikorski, Radosław
Skawski, Mateusz Zając,
• napastnicy: Łukasz Bocheński, Krzysztof
Opławski, Dawid Świątek.
Na treningi uczęszczają również inni, młodzi
pawłowiczanie, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu na treningach w najbliższym czasie
również zostaną zgłoszeni do rozgrywek jako
reprezentanci naszego klubu. Większością głosów drużyna zdecydowała, że kapitanem zespołu
zostanie Radosław Skawski, a jego zastępcą Szy3

mon Sikorski. Wyniki meczów są publikowane
m.in. w każdy poniedziałek w gazecie „Słowo
Sportowe” oraz stale dostępne na stronie internetowej www.90minut.pl
Klub Sportowy „Orzeł Pawłowice” posiada
również swoją własną stronę internetową: www.
futbol-pawlowice.pl.tl, na której można znaleźć
w szczególności pełny terminarz ligi, a także zdjęcia i różnego rodzaju informacje o zawodnikach.
Naszym priorytetowym celem jest awans do
wyższej klasy rozgrywkowej, jednak nie chcemy
na tym poprzestać. W najbliższej przyszłości pragniemy w szczególności:
• sformalizować Stowarzyszenie – Klub Sportowy; opublikować statut,
• doprowadzić do odnowienia i uzdatnienia pawłowickiego stadionu,
• rozpocząć szkolenia w różnych grupach wiekowych,
• współorganizować i animować życie osiedla,
poprzez organizacje eventów i wydarzeń sportowych dla całych rodzin.
Za nieustanną pomoc dziękujemy przede
wszystkim panu Wojciechowi Nielipińskiemu
(właścicielowi Zakładów Wyrobów Metalowych
„Nielipiński”), panu Przemysławowi Schabikowskiemu (właścicielowi ﬁrmy transportowej
„Tito-Trans”), panu Krzysztofowi Kilarskiemu
oraz innym osobom, które od początku wspierały
naszą inicjatywę.
Do Zarządu Osiedlowego Klubu Sportowego
„Orzeł Pawłowice” wybrane zostały do tej pory
trzy osoby: Szymon Sikorski, Przemysław
Schabikowski oraz Radosław Skawski. W ciągu najbliższych dni zostaną wyłonione pozostałe
dwie osoby oraz zostaną przydzielone odpowiednie zadania każdemu z członków Zarządu.
Jak już zostało wspomniane, pierwszy krok został zrobiony. Jeżeli nasza inicjatywa jest Państwu
bliska, prosimy o zgłaszanie wszystkich pomysłów. Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne
formy pomocy.
Prosimy kontaktować się telefonicznie z
Szymonem Sikorskim (tel. 600 968 951) lub z
Radosławem Skawskim (tel. 880 240 769) lub
przez e-mail: okspawlowice@gmail.com
Gorąco zapraszamy do dopingu dla Osiedlowego Klubu Sportowego „Orzeł Pawłowice”!
Radi

Rozwiązanie zadania ze strony 19.
Tą niewidomą dziewczynką była Anna-Gemma di Giorgi.
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Na Zakrzowie kwitnie... hokej na trawie

Za miedzą grają w hokej
Przez wiele lat wizytówką działającego na
wrocławskim Zakrzowie Klubu Sportowego
Polar była sekcja piłki nożnej. Miejscowi
piłkarze grali nawet w II lidze. Złote czasy
futbolistów z Zakrzowa już jednak dawno
minęły. Teraz dyscypliną numer jeden w Polarze ma szansę zostać hokej na trawie.
Tak w Polsce, jak i w samym Wrocławiu
hokej na trawie jest dyscypliną mało znaną.
Jednak jej pasjonaci nie tracą nadziei, że kiedyś to się zmieni. Jest to bowiem dyscyplina
bardzo atrakcyjna, tak pod względem wizualnym, jak i zdrowotnym. 14 września rozpoczął
się kolejny sezon zmagań o mistrzostwo Polski
kobiet. Uczestniczą w nim zawodniczki wrocławskiego Polaru, klubu, który w tych zmaganiach ma już ogromne tradycje. – W sumie
mamy w swoim dorobku kilkadziesiąt medali
mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, a aż 15 razy zdobywaliśmy tytuł najlepszej drużyny w kraju – mówi trener zespołu
z Zakrzowa Tadeusz Marzec. W tym sezonie
jego drużyna również chciałaby powalczyć
o czołową lokatę, jednak jak twierdzi szkoleniowiec będzie to bardzo trudne. – Przede
wszystkim dlatego, że bardzo odmłodziła nam
się drużyna. Wiele doświadczonych zawodniczek zdecydowała się na kontynuowanie kariery zagranicą, m.in. w Austrii. Dlatego będę
musiał wystawić do gry wiele niedoświadczonych dziewcząt – mówi trener Polaru, klubu,
w którym gra i trenuje dziś ponad 100 zawodniczek w czterech kategoriach wiekowych, od
seniorek, poprzez juniorki starsze i młodsze, po
młodziczki. – Dlatego mam nadzieję, że nasze
obecne problemy z obsadą pierwszego zespołu nie potrwają krótko. Młody narybek niebawem dorośnie do gry na odpowiednim poziomie – zapewnia szkoleniowiec. I rzeczywiście
szkolenie kandydatek na przyszłe gwiazdy pol-

skiego hokeja na trawie przebiega w klubie z
ul. Niepodległości przebiega bardzo sprawieni.
– Oprócz szkolenia prowadzonego bezpośrednio w klubie, nadzorujemy również szkolenie
w pięciu Uczniowskich Klubach Sportowych
należących do szkół podstawowych na terenie Wrocławia – mówi dyrektor klubu Marian
Żółkiewicz. Najmłodsze dziewczęta trenujące
hokej na trawie w UKS Niedźwiadki działającym przy Szkole Podstawowej nr 44 (ul. Wilanowska) mają po 9 lat. Podobnie te trenujące
w UKS Orzełki (SP nr 10 na ul. Inﬂandzkiej)),
w UKS Tygryski (SP nr 98 na ul. Sycowskiej)
oraz w UKS Stokrotki (SP w Brzeziej Łące) i
w UKS Orient (SP w Łozinie). Polar Wrocław
ściśle współpracuje również ze szkołą średnią
LZN na Psim Polu, gdzie działa nawet klasa
o proﬁlu hokejowym. – Tak więc nasza oferta dla wszystkich dziewczynek, które chciałby
spróbować swoich sił w naszej dyscyplinie, jest
bardzo szeroka. Wystarczy tylko zgłosić się do
odpowiedniej placówki mieszczącej się najbliżej miejsca zamieszania – mówi dyrektor Żółkiewicz Zdaniem dyrektora oraz trenera Marca
magnesem, który będzie w stanie przyciągnąć
jeszcze więcej osób na treningi hokeja, może
być nowe boisko, które najprawdopodobniej
w przyszłym roku powstanie przy ul. Niepodległości. – Potrzebujemy go jak studnia wody.
Boisko na którym gramy i trenujemy obecnie
nie spełnia standardów – przekonuje trener
Marzec. – na szczęście niebawem ten problem
tez będzie już za nami. Do końca tego roku
powinien zostać wyłoniony wykonawca boiska, a na początku przyszłego ruszy budowa
– zapewnia dyrektor Żółkiewicz.
Łukasz Haraźny
Dziennikarz gazety „Słowo Sportowe”
Fot. archiwum Polaru Wrocław

Hokeistki z Zakrzowa rozpoczęły kolejny sezon zmagań o mistrzostwo Polski
KILKA SŁÓW O HOKEJU NA TRAWIE
Mecz w hokeju na trawie składa się z dwóch
35-minutowych części, w trakcie których rywalizują ze sobą dwie drużyny złożone z 11
graczy. Celem zmagań jest wbicie za pomocą
drewnianej laski okrągłej piłeczki o średnicy
ok. 7 cm i wadze ok. 160 g do bramki przeciwnika. Hokej na trawie, w wykonaniu mężczyzn, już od 1908 roku jest dyscypliną olimpijską. Natomiast od 1980 roku w igrzyskach
olimpijskich uczestniczą również kobiety. W
Polsce hokej na trawie to cały czas dyscyplina
mało znana i niezbyt popularna, jednak jej po-

Minęły wakacje
Jak zwykle, jak co roku kończy się kanikuła, czyli okres wakacji, chociaż lato trwało
będzie jeszcze jakiś czas. Ale wakacje kojarzą się przede wszystkim ze szkołą, dziećmi
i młodzieżą, szkolną labą, obozami, koloniami, wczasami. Bo tak naprawdę wakacje dotyczą młodych, uczniów i studentów, a także
rodziców, którzy biorą w tym czasie urlop,
aby spędzić wolny czas ze swoimi pociechami.
Kiedy patrzymy wstecz na minione już wakacje, zastanawiamy się, skąd od paru lat bierze się u Polaków trend czy raczej pęd do spędzania ich poza krajem, gdzieś na wczasowych
plażach w Chorwacji, Turcji czy Maroku. Skoro jesteśmy w Unii Europejskiej i właściwie
przestały nas ograniczać kordony graniczne po
wejściu do strefy Schengen, mamy możliwość
podróżowania prawie bez ograniczeń po całym
nieomal kontynencie europejskim (chociaż
jego połowa to Rosja, Białoruś i Ukraina). To
otworzyło nam możliwości korzystania z wakacyjnego odpoczynku we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy Francji. Także dalej, bo na
Wyspach Kanaryjskich, w Egipcie czy Maroku.
I okazuje się, że wczasy tam spędzone często
są tańsze niż te, które oferuje się nam w kraju.
A i komfort jest wyższy niż w Łebie, Władysławowie czy Sarbinowie. Ważną rzeczą jest
także pogoda, dlatego wyjazd do Turcji, Grecji czy Egiptu gwarantuje nam słońce, ciepłe
morze i plażowanie. Czego, niestety, nie można powiedzieć o polskim morzu i Mazurach, bo
gwarancji pogodowych nikt nam nie zapewni.
A wczasy nad wodą (czy na wodzie) wymagają
słońca i pogody. Mamy nad Bałtykiem kurorty:
Świnoujście, Międzyzdroje, Jurata, Hel, Sopot
czy Krynica Morska. Najpiękniejsze w Europie
plaże na półwyspie Hel czy Mierzei Wiślanej,
bo to czyste, złociste piaski naniesione przez
morze, cieszy się ogromnym powodzeniem
wczasowiczów. Niestety, są one drogie i nie
wszystkich stać na to, aby na przykład wykupić
wczasy w Juracie, które graniczy z równie ekskluzywnym „wczasowiskiem” na samym cyplu helskim. Dostępniejsze są (ﬁnansowo) kamieniste plaże nad Adriatykiem w Chorwacji,
stąd bardzo wielu Polaków wyjeżdża co roku

czątku w naszym kraju sięgają przełomu XIX i
XX wieku. Pierwszy oﬁcjalny mecz w tej dyscyplinie na ziemiach polskich rozegrano 1 lipca 1907 we Lwowie. Obecnie hokej na trawie
uprawia nad Wisłą i Odrą ponad 2000 zawodniczek i zawodników, a główne jego ośrodki to:
Poznań, Gniezno, Środa Wielkopolska, Toruń,
Rogowo, Gąsawa, Siemianowice Śląskie oraz
Gliwice, Wrocław i Brzeziny.
PRZYJDŹ NA MECZ
Zespół seniorek Polaru Wrocław w tym
roku trzykrotnie wystąpi przed własną publiczna wczasy tam właśnie. Chorwacja zresztą od
dłuższego czasu jest jednym z najmodniejszych
i najczęściej „najeżdżanych” przez Polaków
krajów nadmorskich. Niestety, polskie morze
przegrywa z Adriatykiem, Morzem Czarnym
czy ogólnie biorąc z Morzem Śródziemnym
– pogodowo i ﬁnansowo.
Myślę, że to jest ważne, ale i to, iż infrastruktura polskich wczasowisk nad Bałtykiem
zmienia się zbyt powoli, aby dorównać Lazurowemu Wybrzeżu czy niemieckim kurortom
nad Morzem Północnym. Standardy często są
nieporównywalne, mocno prymitywne u nas i
ekskluzywne tam. Często się pisze, że ciągle
przegrywamy turystycznie, bo słabo czy źle inwestujemy, a właściciele prywatni są nastawieni na dorabianie i bogacenie się, dlatego oferują komfort bliski prymitywnym schroniskom, a
nie wymaganiom ludzi, którzy chcą odpocząć
w bardzo dobrych warunkach. To polska choroba – niewiele inwestując, chce się zarabiać
kokosy. Stąd też odpływ polskich turystów
znad naszego morza ku południowi, na czym
tracą polscy właściciele, „przechytrzając” całą
sprawę i niewiele lub nic nie zyskując albo i
tracąc. Cóż – trochę chłopska mentalność Polaków raczej nie skłania do optymizmu.
Coś w tym wszystkim tracimy. Nie zawsze
zresztą zdając sobie z tego sprawę. I dotyczy
to zarówno wczasów spędzanych nad morzem,
nad jeziorami czy w górach. Nie wiem, czy dobra dla mieszkańców strefy klimatu umiarkowanego jest zmiana go na śródziemnomorski
czy tropikalny. Ale to sprawa raczej ﬁzyczności, a nie mentalności. Suchy klimat Grecji,
Turcji czy Egiptu nie zawsze jest zdrowy dla
Polaka. Chodzi mi jednak o sprawę inną, a dotyczącą poznawania piękna i urody polskiego
krajobrazu. To dość dziwne, że nasze dzieci
(czy my sami) będą znały adriatyckie pobrzeże
Chorwacji (skądinąd piękne), a nie będą znały Sławińskiego Parku Narodowego z lotnymi
wydmami, których nie ma gdzie indziej, tylko
w okolicach Łeby. Niepowtarzalny pejzaż, jak
i ten na Helu, gdzie można zobaczyć zwężanie
się półwyspu i roślinność nadmorską, nie mówiąc już o Mierzei Wiślanej i dwu akwenach:
morskiego i śródlądowego Zalewu Wiślanego.
Pamiętam swoje chłopięce zauroczenie krajobrazem Krynicy Morskiej i piękno prawie białego piasku szerokiej plaży.

nością. W niedzielę 14 września rywalkami
wrocławianek były zawodniczki Pocztowca
Poznań. Kolejny mecz na boisku przy ul. Niepodległości odbędzie się 28 września o godz.
12, a rywalem miejscowego zespołu będzie
Start Brzeziny. Ostatni pojedynek w tym roku
na własnym boisku wrocławianki rozegrają 26
października o godz. 12 z Kolejarzem Gliwice.
Przedstawiciele klubu zapraszają wszystkich
wrocławian do kibicowania.
Łukasz Haraźny
Dziennikarz gazety „Słowo Sportowe”
Fot. archiwum Polaru Wrocław

Zawsze zaskakiwało mnie, kiedy po roku
1989 staliśmy się innym krajem, w pełni suwerennym i demokratycznym, a na wczasy nadal
jeździliśmy (jak w PRL-u) do Bułgarii, Rumunii czy nad Balaton. Potem to się powoli zmieniło i dziś wyjazdy wczasowe na Ibizę, Majorkę czy Wyspy Kanaryjskie albo na Samos
lub Lemnos są czymś normalnym. Powiem
prawdę, że poznawanie najpierw ojczyzny, jest
bardziej w moim guście czy stylu. Może dlatego moje eskapady (i moich uczniów) wiodły
najpierw do Krakowa, bo to ekstrakt polskości,
potem do Malborka i Gdańska, bo to historia
naszych stosunków (burzliwych) z Krzyżakami. No i związki Polski z Bałtykiem, dlatego
Kołobrzeg czy przepiękny Wolin z Międzyzdrojami, czy właśnie Hel, a po drodze Władysławowo, Jastarnia, Jurata, nie mówiąc o
nowoczesnej Gdyni, chlubie Polski międzywojennej. Niepowtarzalny pejzaż i klimat jezior
mazurskich, całych zresztą Mazur i Warmii, no
i wspaniała Suwalszczyzna z jej dość surowym
pięknem, ale i gdzie indziej niespotykane, inne
niż mazurskie pojezierze z baśniową Czarną
Hańczą. Oczywiście, każdy wybiera to, co mu
się najbardziej podoba i odpowiada (na wczasy,
wycieczkę).
I różne względy o tym decydują, że wędrujemy po Sudetach, odpoczywamy w Szklarskiej
Porębie czy Karpaczu lub wybieramy Kudowę
lub Polanicę Zdrój. Dolny Śląsk i jego Kotlinę
Kłodzką czy Jeleniogórską, których uroda jest
zniewalająca. Jeszcze inni wolą Tatry i wypoczynek w Zakopanem czy Poroninie. I znów
mała dygresja – Tatry i Karkonosze są droższe
niż Alpy w Austrii, stąd odpływ wczasowiczów
(tych zimowych) do miejscowości w tym kraju.
Szkoda. Nie mówiąc już o tym, że czeskie czy
słowackie kurorty też ﬁnansowo i pod wieloma
innymi względami przyciągają polskich turystów czy wczasowiczów.
Konkludując: szkoda, że nie wykorzystujemy polskich „piękności” krajobrazowych na
wczasy i wycieczki, a wybieramy Turcję, Grecję czy Chorwację. Sporo jest przyczyn obiektywnych w tych wyborach, ale i uleganie nie
zawsze dobrej modzie. Ciśnie się na usta powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie.
Krzysztof Bauer
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Ludzie pragną spokoju

Dokończenie tekstu ze strony 1.
A my... Cóż, my nie jesteśmy już dziećmi.
Potraﬁmy dzielnie znieść, że niedaleko naszego
domu koło jeziora, domu z kominem i dymkiem
nad którym i chmurka i słoneczko zostanie wybudowana wielka, ruchliwa droga. Potraﬁmy to
znieść nawet wtedy, gdy budując kiedyś swój
dom, chcieliśmy zawsze mieszkać w okolicy
gdzie jest cicho i zielono. Chcieliśmy by w naszym ogrodzie biegały dzieci, zakładały gniazda
ptaki, a w ogródku rosła wolna od spalin marchewka, ogórki, śliwki, jabłka i pomidory. W
spokojnej i bezpiecznej okolicy... Ale jesteśmy
dorośli. Staramy się więc zrozumieć, że w mieście mieszka dużo ludzi, że wielu chce przyjeżdżać do miasta i wyjeżdżać z miasta, nie przepychając się przez wąskie uliczki. Aby – kiedy już
wyjadą – jechać dalej i dalej. Sami, gdy tylko
mamy wolną chwilę uwielbiamy to robić – pędzić w mniej lub bardziej określoną dal. A gdy
mamy mniej czasu na takie eskapady, to wyjeżdżać całkiem blisko – choćby na basen do pobliskiego miasteczka.

koło ruchliwej drogi, mówią o hałasie że jest
niewidzialny a złośliwy. Przekonały się o tym
kiedy wieczorem, po upalnym dniu, pełnym
emocji, przyszliśmy w Krakowie do swojego wynajętego na nocleg pokoju i mamę – po
chwili słuchania, przez uchylone okno samochodowego „łomotu” z ulicy – rozbolała głowa, a
tato (czyli chyba ja) nie słyszał kolegi, z którym
rozmawiał przez telefon. Widziały też, że mały
Franek – syn sąsiadów z domu obok, którzy pojechali z nami na wycieczkę, przez te trzy noce,
które tam spędziliśmy, budził się zbyt wcześnie
nad ranem albo nieraz i w nocy, gdy przejeżdżała właśnie jakaś szczególnie wielka ciężarówka.
One same zresztą, czy z przejęcia wycieczką i
zmęczenia całodziennymi wędrówkami po zabytkowym mieście, czy właśnie z powodu trudnego do zniesienia hałasu za oknem, były podenerwowane, niespokojne i krzyczały na siebie z
byle powodu. W ten sposób przekonały się, że to
niby nic szczególnego, ten „tylko hałas”, potraﬁ
nieźle dokuczyć.
Rano, przy śniadaniu, rozmawialiśmy o poprzednim dniu i dzieciaki usłyszały od nas, że
nikt nie powinien mieszkać tak blisko ruchliwej
ulicy. Mówiliśmy oczywiście przy okazji o tym,
że podobna droga ma być niedaleko naszego
domu. Sami przecież, jeszcze przed wyjazdem,
po raz kolejny oglądaliśmy w Internecie mapę,
zwaną planem zagospodarowania przestrzennego. Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że
spory odcinek tej drogi ma być zbudowany około 70-100 metrów od osiedla. Rozmawialiśmy
też o tym kiedy zebrała się spora grupka sąsiadów. Rozważaliśmy, jak odsunąć tę drogę kilometr od osiedla. Sąsiad przyniósł nawet rozrysowany przez inżyniera budującego drogi plan,
na którym widać, że droga odsunięta od osiedla
– w miejscu przy jeziorze – nie zwinie się gdzie
indziej jak serpentyna. Okazało się, że wszyscy
nasi sąsiedzi wolą jechać do drogi parę minutę
dłużej, niż narażać swoje rodziny i domy na zbyt
bliskie i dokuczliwe sąsiedztwo hałasu i spalin.
Nie od dziś mieszkamy w dużym mieście i
nie boimy się nawet kolei żelaznej, ale obawiamy się, że ta droga zostanie zbudowana zbyt
blisko domu i jeziora. A jeśli nic nie będzie ją
odgradzało od osiedla, to będzie tak jakbyśmy
na rysunkach dzieci, obok wymarzonego domku, domalowali szare, zaciemniające połowę
obrazka chmury. Czy tak mamy zmienić te rysunki? I co mamy powiedzieć naszym dzieciom?
Że ten pan, który narysował drogę załadowaną
samochodami tuż pod naszymi oknami, nie miał
babci na wsi? Albo że kiedy w przedszkolu rysowano domki zabrakło dla niego kolorowych
kredek? Może dlatego zapomniał, że to było tak:
las i pole obok domek i staw, w stawie na przykład kaczuszki, na dachu domu komin, z komina
dymek, nad tym wszystkim słoneczko... Droga
jest zwykle kręta i wije się gdzieś poza obraz,
czasem jedzie po niej pojedynczy samochód czy
rower. A wielka droga jest spory kawałek dalej.

Dobrze też wiemy, że nawet jeśli nie my sami
(my akurat świetnie sobie radzimy, poruszając
się po istniejących na osiedlu ulicach) to wielu
sąsiadów, mieszkańców okolicznych domów,
chętnie skorzysta z drogi przyśpieszającej wyjazd z osiedla za miasto czy szybki dojazd do
centrum. Zresztą gdy ta droga powstanie pewnie i my się „skusimy” bo przecież codziennie
prawie wybieramy się do pracy czy odwozimy
dzieciaki do szkoły, albo jedziemy na zakupy
„do miasta”. Rozumiemy też, że dalszym „sąsiadom” – współmieszkańcom naszego miasta
– potrzebna jest taka szeroka, straszna droga, z
wielka ilością aut pędzących od świtu do zmierzchu i potem nieco mniejsza ilość aut – do kolejnego świtu... Ale wiemy także, równie dobrze
jak nasze dzieci, które – jak ostatnio zauważyliśmy – mają o większą niż wielu „starszych”
świadomość ekologiczną, że auta kiedy pędzą
drogą to często furkoczą, terkoczą, albo po prostu „szumią”. Nie są bezszelestne i zdarza się,
że kiedy przejeżdżają, wszystko wokół wibruje
i wszędzie pełno jest tego, czego nie widać na
Hałas wkracza w nasz świat
dziecięcym rysunku – hałasu.
Nasze dzieci, które podczas ostatniej wyPod adresem strony internetowej Wrocławia
cieczki do Krakowa mieszkały przez dwa dni (www.wroclaw.pl) w zakładce „mapy” możemy
6

znaleźć Akustyczną Mapę Wrocławia. Przedstawia ona uśredniony i liczony „za” cały rok rozkład poziomu dźwięku na obszarze Wrocławia.
Proces tworzenia takiej mapy w praktyce polega
na gromadzeniu informacji o źródłach hałasu
(ruch drogowy, kolejowy, lotniczy, aktywność
zakładów przemysłowych) i wykonywaniu rzeczywistych pomiarów w stosunkowo niewielkim zagęszczeniu przestrzennym. Po tym etapie
następuje modelowanie propagacji (rozprzestrzeniania się) hałasu w środowisku z wykorzystaniem odpowiedniego modelu terenu. I tak
powstaje mapa akustyczna. Stanowi ona podstawę opracowywania dla Wrocławia wieloletniej
strategii walki z hałasem środowiskowym.
Z mapy wynika, że na Pawłowicach na razie
nie ma z czym walczyć. Może jedynie niektóre
miejsca przydałoby się nieco bardziej ochronić
bo domy przy kilku ulicach: Starodębowej, Malwowej, Przedwiośnie i Pawłowickiej są w niekorzystnej streﬁe 60-65 dB. Są to uliczki, które
stanowią główne szlaki komunikacyjne osiedla.
Pozostała część Pawłowic należy do najcichszych rejonów miasta. Jednak jeśli planowana tutaj droga „klasy głównej ruchu przyspieszonego”
powstanie zbyt blisko osiedla, to przyniesie zbyt
dużą „dostawę” spalin na jego teren i znaczne
pogorszy, sprzyjający mieszańcom, klimat akustyczny Pawłowic. Dlatego nie dziwią protesty
mieszkańców Pawłowic dotyczące usytuowania
Łącznika Pawłowickiego. Skoro je odrzucono,
być może są jakieś większe racje od tych prezentowanych przez protestujących? Albo może
za słabo było słychać racje pawłowiczan?
Szkodliwość hałasu
„ (...) W uchu mieszka ślimak mały,
który słuch ma doskonały,
lecz gdy hałas jest zbyt duży,
Ślimak swoje oczka mruży.
W podróż w ciszę się wybiera
gdy mu hałas wciąż doskwiera.”
(fragment wiersza Tomka Forsztyla z Radomia, nagrodzony w jednym z konkursów ekologicznych)

Przyjmuje się, że hałas komunalny o równoważnym poziomie określonym dla całej doby
mniejszym niż 65 dB nie jest zatrważająco szkodliwy. Jednak, jeśli hałas o takim poziomie jest
zmienny i nie jesteśmy w stanie przewidzieć
jego charakteru oraz źródła, to i on może stać
się silnym stresorem. Szczególnie jeśli musimy
przebywać dłużej w miejscu narażonym na taki
hałas.
Jeden ze składników hałasu komunalnego
– hałas drogowy nie jest tutaj bez winy. Sama
droga – taka jak np. ulica Sobieskiego – generuje
hałas powyżej 80 decybeli. Oczywiście „rozprzestrzenia się” on po okolicy, zmniejszając powoli
swoją „moc”. Obszar hałasu (odpowiednio mierzonego i uśrednionego) rzędu od 75 do 60 dB
na obrzeżach „strefy rażenia” drogi, roztacza się
w promieniu około 700 metrów od ulicy o dużej
przepustowości. Procesy te znakomicie obrazuje
Akustyczna Mapa Wrocławia. Hałas drogowy
nie jest do końca „przewidywalny”(ten na drodze

koło mnie na pewno nie jest). Samochody, choć
podobne do siebie, potraﬁą „tłuc się” w różny
sposób, poza tym do „wylotówek” często zmierzają ciężarówki z przedziwnymi ładunkami,
które powodują nietypowe odgłosy. Także dlatego hałas dobiegający z drogi o dużym natężeniu
ruchu odbierany jest zwykle jako uciążliwy. W
sumie można by w uproszczeniu przyjąć, że obszar stresogennego działania hałasu wokół ulicy
typu Sobieskiego pokrywa się z „zasięgiem” hałasu o poziomie wyższym niż 60 dB. Oznacza
to, iż w zależności m.in. od ukształtowania terenu, obejmuje on obszar sięgający około 500-800
metrów od ruchliwej drogi. Wystarczy, by „zahaczyć” parędziesiąt domów. A osiedla domów
jednorodzinnych – takie jak Pawłowice – zwykle
mają ogrody czy ogródki. Często nie od parady,
tylko po to aby w nich wypoczywać. Wypoczywać w miejscu nieosłoniętym, wśród zieleni. Co
może się dziać z nami, gdy zbyt długo narażeni
jesteśmy na stres wiemy. Pojawiają się zaburzenia pracy autonomicznego układu nerwowego,
odpowiedzialnego m.in. za pracę narządów wewnętrznych, możemy zacząć odczuwać irytację,
lęk, niepokój, rozdrażnienie i inne nieprzyjemne
„stany”. Gdy stan ten trwa dłużej obniżeniu ulega także nasza ogólna odporność na stres.
W przypadku gdy stresorem jest hałas, następuje też szereg innych reakcji. Dzieje się tak ze
względu na to, że nasz narząd słuchu jest silnie
unerwiony. Takie unerwienie stanowi gwarancję
sprawnego działania i reagowania na informację
zawartą w dźwięku, naszego „słuchowego” systemu ostrzegania przed zewnętrznym niebezpieczeństwem. I tego, że w sytuacjach zagrożenia,
kiedy konieczna będzie natychmiastowa reakcja,
sygnały dźwiękowe – nawet bez poruszania
świadomości – uruchomią odruchową, natychmiastową odpowiedź całego organizmu. Dlatego
połączenia nerwowe prowadzą nie tylko od ucha
wewnętrznego do ośrodka powstawania wrażenia słuchowego (w korze mózgowej), ale także
i do innych ośrodków nerwowych, zlokalizowanych w części podkorowej i pniu mózgu. Są
to obszary mózgu sterujące różnymi procesami
życiowymi, np. błędnikiem odpowiedzialnym za
zmysł równowagi. Podkorowe ośrodki mózgowe poza tym współuczestniczą również w procesach myślenia. Stąd w warunkach narażenia
na zbyt dotkliwy hałas możemy mieć trudności z
koncentracją i obniżoną możliwość rozwiązywania zadań i problemów.
Wszystkie te zaburzenia znacznie rzadziej
występują w obszarze „rażenia” hałasem komunalnym o równoważnym poziomie określonym
dla całej doby mniejszym niż 60 dB. Dlatego
też wprowadza się „katalog” dopuszczalnych
– w zależności od terenu – poziomów hałasu w
środowisku. Aktualnie obowiązującym aktem
prawnym normującym kwestię dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku jest rozporządzenie wydane w tej sprawie przez Ministra Środowiska w 2004 roku. Według niego „dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku”
(powodowanego przez drogi lub linie kolejowe)
dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 50-55 decybeli.

Jednak odczuwanie hałasu jest sprawą dosyć
indywidualną. Dlatego mnie bardzo podoba się
ta współczesna deﬁnicja hałasu, która opisuje,
że są to wszystkie te dźwięki, które irytują, są
powodem odczuwania przykrości i lęku, rozpraszają uwagę, pogarszają międzyludzką komunikację, utrudniają wykonywanie pracy, są w
danym miejscu oraz w danym czasie niechciane
i nietolerowane, wskutek czego obniżają subiektywnie odczuwaną jakość życia..
Mieszkańcy Europy 90% czasu spędzają ponoć w pomieszczeniach. Dlatego WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) określiła, jakie konkretne wartości poziomów hałasu – w zależności
od: przeznaczenia pomieszczenia i odbywającej
się tam czynności oraz pory w ciągu doby – są
dla nas korzystne, sprzyjają dobremu funkcjonowaniu w domu. I tak przykładowo: w pomieszczeniach, w których powinna być możliwa dobra
percepcja mowy, równoważny poziom dźwięku
w okresie 16 godzin dziennych nie może przekraczać 35 dB. Natomiast dla umożliwienia niezakłóconego snu, czyli 8 godzin nocnych, nie
może być wyższy niż 30 dB. Jako dopuszczalny maksymalny poziom hałasu w obydwu tych
pomieszczeniach przyjmuje się poziom 45 dB.
Powyżej przyjętych poziomów hałasu „należy
się liczyć z niekorzystnymi zmianami w zakresie
szeroko pojętego zdrowia”.
Jaki z tego wniosek? Że ważne są szczelne
okna? A może taki, że w szczególny sposób powinniśmy dbać o klimat akustyczny miejsc w
których mieszkamy?

powodować szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia” powinno się dążyć do „zachowania jakości
klimatu akustycznego środowiska tam, gdzie jest
ona jeszcze właściwa.”( art. 1 pkt c).
Jednak we wspomnianym Programie Ochrony
Środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia planowane działania koncentrują się przede
wszystkim wokół zmniejszenia obszaru objętego
szkodliwym hałasem. Dzieje się tak prawdopodobnie z tego względu, że obecnie w niedobrym
– ze względu na hałas drogowy – stanie warunków akustycznych środowiska mieszka ponad
191 tys. wrocławian! Pewnie budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, poprowadzenie
dalej obwodnicy śródmiejskiej i budowa Łącznika Pawłowickiego pomoże w jakimś stopniu
rozwiązać ten problem. Jednak warto by było
przeprowadzać te działania tak, by przy okazji
„przenoszenia” hałasu z centrum miasta – przez
„skupianie” go w biegnących przez miasto „korytarzach drogowych” – zanadto nie obdarować
nim kolejnych mieszkańców Wrocławia. Dlatego na spotkaniu w sprawie łącznika w Urzędzie
Miasta został przedstawiony alternatywny, narysowany we współpracy z profesjonalnym biurem
budowy dróg, plan przebiegu tej drogi kilkaset
metrów dalej niż w lokalizacji przewidzianej
obecnie. Widać tam, że przesunięcie łącznika
nie powoduje nagłego uskoku czy „zserpentynowacenia” przejazdu do AOW. Tak więc pomysł
oddalenia łącznika od Pawłowic nie wydaje się
absurdalny. A poza tym takie przesunięcie sprzyjałoby „osiągnięciu wysokiego poziomu zdrowia
i ochrony środowiska” także w rejonie Pawłowic,
Hałas na unijnym indeksie
co jest ważną częścią polityki wspólnotowej. Na
Polska została zobowiązana dyrektywami Par- co więc czekać?
lamentu Europejskiego do dostosowania przepiOddalmy hałas
sów polskiego prawa „środowiskowego” do obowiązującego na obszarze Unii Europejskiej. I tak
Jeśli budowa Łącznika Pawłowickiego, w
się dzieje. Także powstanie Mapy Akustycznej przewidzianym przez uchwalony plan zagospoWrocławia i zbudowanego na jej podstawie Pro- darowania przestrzennego miejscu, nie jest najgramu Ochrony Środowiska przed hałasem dla lepszym z możliwych i dostępnych rozwiązań
miasta Wrocławia, jest wynikiem wdrażania czy- tej sprawy, to trzeba dalej drążyć skałę (miejską)
li implementacji unijnej dyrektyw dotyczących ciągłym... podaniem. Pozostaje tylko pytanie,
ochrony środowiska przed hałasem. Głównym czy wierzymy w skuteczność takich protestów?
celem powstania tego programu jest zmniejszeJa sama łapię się niekiedy na tym (w końcu
nie w naszym mieście obszaru objętego uciążli- w swoim czasie przeszłam „obywatelską” szkołę
wym hałasem. Został on utworzony w oparciu o posłuszeństwa), że czasem zbyt szybko uznaję,
przeprowadzone badania struktury hałasu, czyli że pan(i) urzędnik ma rację, tylko z tego powoustalenia co i w jakim stopniu stanowi główne du, że piastuje tę funkcję. Zdarza się, że nawet
źródło hałasu docierającego do nas z zewnątrz wtedy, gdy decyzja urzędu wydaje mi się odro(61% to hałas drogowy!). A także tego jakie te- binę niesprawiedliwa, nie wnikam w szczegóły i
reny oraz ilu ludzi w mieście jest na takie szko- nie sprawdzam podawanych informacji. I to nie
dliwe oddziaływania najbardziej narażonych. z braku edukacji obywatelskiej czy innych poWidać więc, że dostosowywanie naszego prawa wodów, ale ze zwykłej „obywatelskiej” niewiary
do unijnych przepisów nie jest robione „sobie a w swoje racje. Dlatego rozumiem tych, którzy
muzom” ale ma służyć osiągnięciu wskazanego zadają sobie pytanie: czy warto zainteresować
w dyrektywach, pożądanego stanu ochrony śro- się działaniami lokalnej społeczności? Czy
dowiska przed hałasem. Albo też zachowaniu ob- warto angażować się w działania zmierzające
szarów dotychczas niezagrożonych hałasem – ta- do upewnienia się, czy podczas podejmowania
kich jak Pawłowice. Dyrektywy i w tej sprawie decyzji dotyczącej usytuowania Łącznika Pawformułowane są dość jasno. W Dyrektywie Rady łowickiego, dostatecznie dużo wysiłku włożono
2002/49/WE zwanej „antyhałasową” napisano, w uwzględnienie dobra pawłowiczan?... Chyba
że oprócz „działań zmierzających do zapobiega- warto. Tym bardziej, że wrocławskie „rządy”
nia powstawaniu hałasu w środowisku i obniża- ostatnich lat nie wydają się jakoś makabrycznie
nia jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, nieprzyzwoite. Istnieje więc jakaś szansa na pozwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu może rozumienie w tej sprawie.
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Zarysowany przed chwilą optymistyczny
„ogląd władzy” trudno byłoby zweryﬁkować
takiemu obywatelowi-wyborcy jak ja. Takiemu,
który zatrzymał się w punkcie zdystansowania
do „władzy” i, niezaangażowanego zbyt, estetycznego jej odbioru. Ale jeśli ktoś mieszka na
cichym osiedlu i zastanawia się, czy za kilka lat
ta „droga klasy głównej ruchu przyspieszonego”
powstanie „tuż pod nosem” czy nieco dalej, to
ma świetną okazję by „powalczyć o swoje” i
przy okazji sprawdzić jak to z urzędnikami jest.
A niepokój o to „jak będzie się tu mieszkało za
kilka lat” to chyba dość silny impuls, by bliżej
zainteresować się sprawą Łącznika Pawłowickiego.
Zainteresowana społeczność
Ważne jest to, że w tego typu konﬂikcie bardziej liczy się nie pojedynczy głos ale głos „zainteresowanej społeczności”. W prawie wspólnotowym przepisy dotyczące udziału społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji dotykających przedsięwzięć tego typu jak budowa nowej drogi – czyli takich, które wpływają na stan środowiska
– znajdują się obecnie w osobnej dyrektywie.
Jest to Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do
sporządzania niektórych planów i programów w
zakresie środowiska. Dyrektywa ta przewiduje,
że udział zainteresowanej społeczności „obejmuje wczesną i efektywną możliwość partycypacji polegającej na zgłoszeniu uwag lub wniosków w czasie, gdy wszystkie opcje ostatecznej
decyzji są jeszcze otwarte.” Czy więc jest jeszcze czas? „Wyłowiona” przeze mnie dyrektywa
nie dotyczy przecież odpowiedniego wiązania
niebieskich butów w zielone kropki, ale spraw
ważnych – takich, które mogą mieć wpływ na jakość życia mieszkańców osiedla. I opcje – choć
może nie wszystkie – są prawdopodobnie jeszcze otwarte, mimo że rozpoczęcia budowy jest
coraz bliżej. Trzeba więc próbować.
Próbować przez zawiązanie stowarzyszenia zainteresowanych sprawą Łącznika Pawłowickiego mieszkańców osiedla. Wtedy będzie można w sposób bardziej zorganizowany
spróbować wpłynąć na decyzje urzędników.
I sprawić by opinia sporej grupy osób, tworzących lokalną społeczności Pawłowic, została uwzględniona przy podejmowaniu decyzji
dotyczącej środowiska naturalnego w obrębie
jej zamieszkania. Szanse na taki wpływ rosną
tym bardziej, im większe prawo obywatelstwa
zyskuje myślenie akcentujące potrzebę zrównoważonego rozwoju. Takie, które równoważy
wymiar gospodarczy, społeczny (w tym także
np. zdrowotny) i środowiskowy decyzji. Na
szczęście coraz częściej widać jego przejawy w
decyzjach podejmowanych w sprawie planów
rozwoju polskich miast.
A jeśli nie da się nic zrobić i na Pawłowicach
w planowanym obecnie miejscu powstanie łącznik, który będzie hałasował, jak na niego przystało? Sprawa i tak z czasem się rozwiąże. Jak?
Choćby przez „przyzwyczajenie” młodych do
hałasu i nieuchronny proces, jakim jest wcho8

dzenie pozostałych ludzi – czyli tych mniej młodych – w coraz dalsze etapy życia. A proces ten
niesie ze sobą (prócz konieczności wyszukiwania jego pozytywnych stron) pewne tzw. skutki
uboczne dla naszego zdrowia. Należy do nich
m.in. powstawanie wad słuchu. I mimo tego, że
w Polsce liczba osób z rozmaitymi wadami słuchu, według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, może sięgać nawet 4-6
milionów, tylko część z tych osób decyduje się
na zmierzenie z niedosłuchem. A jeśli się dobrze
nie słyszy „wszelkiego rodzaju niepożądanych,
uciążliwych i szkodliwych dźwięków” (deﬁnicja
hałasu z opisu do Mapy Akustycznej Wrocławia)
to, wtedy cynicznie nieco można powiedzieć, że
problemu hałasu też nie ma. Z kolei dane podawane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – co drugi Polak ma
przytępiony słuch, co też znacząco wpłynęłoby
na zmniejszenie wagi problemu hałaśliwych
dróg w Polsce.
Unijne stoppery i stare przyzwyczajenia
Czy podczas planowania usytuowania Łącznika Pawłowickiego przyjęto odpowiedni wysoki
priorytet dla sprawy ochrony środowiska przed
hałasem? Trudno to rozpatrzyć bez udziału specjalistów. A że warto pytać o zdanie ekspertów
do spraw ochrony środowiska pokazuje skrupulatna analiza jakiej dokonali ostatnio – w kwestii
wdrażania u nas innej „środowiskowej” dyrektywy – specjaliści Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
Wydali oni opinię na temat sposobu wprowadzania w Polsce Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków.
Zgodnie z kalendarzem wdrażania zapisów tej
dyrektywy od 1 stycznia 2009 roku wszystkie
nieruchomości w Polsce będą miały obowiązek
posiadać tzw. świadectwo energetyczne, opisujące do jakiej klasy energetycznej należy dany
budynek. Okazało się jednak, że – korzystając
z tego, że każda z unijnych dyrektyw zostawia
państwom członkowskim pewną swobodę, co do
wyboru sposobu jej wdrażania – w sposób dość
kuriozalny ominięto postanowienia tej dyrektywy. I to pomimo, że sprawa dotyczy oszczędności 5,4-9,6 miliardów rocznie, które moglibyśmy
w Polsce uzyskać przez poprawę termoizolacyjności budynków oraz jakości instalacji energetycznych. Dariusz Koc – specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie
z KAPE – opisując ten problem zwracił uwagę
na to, że cel dyrektywy był jasny: zmniejszenie
termochłonności budynków. Dlatego podkreślono w niej potrzebę obniżenia wysokiego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło
potrzebne do ogrzania budynków – wskaźnika
Eo. Tymczasem polskie rozporządzenie w tej
sprawie zakłada likwidację wskaźnika Eo i w ten
„sprytny” sposób zaniedbuje potencjalne możliwości redukcji zużycia energii w tym obszarze.
Parodiuje tym samym dyrektywę mającą na celu
wzrost efektywności energetycznej budynków.
Poza tym domy budowane według standardów

pomijających konieczność dostosowania danego
obiektu do efektywnego użytkowania energii
praktycznie od razu po wybudowaniu nadają się
do modernizacji (opinia ta została wydana po
przeprowadzeniu przez KAPE wielu badań termowizyjnych wszelkiej „maści” budynków).
Specjaliści z KAPE mówią także o tym, że
osoby powołane do nadzoru budowy często nie
sprawdzają, czy projekt budynku – już na etapie powstawania i uzyskiwania pozwolenia na
budowę – spełnia wymagania dotyczące odpowiedniej efektywności energetycznej. I to pomimo tego, że przepisy dotyczące posiadania
przez budynki certyﬁkatu lada chwila wchodzą
w życie. Pewnie inspektorzy nadzoru wiedzą
lepiej, bo ponoć po dokładnej analizie naszych
rozporządzeń okazuje się, że „musi posiadać”
świadectwo energetyczne zmienia się w „jest
zalecane”. Dariusz Koc główną przyczynę tak
dziwacznych rozporządzeń upatruje w postawie
deweloperów, którzy za wszelką cenę chcą zbudować jak najtaniej, a sprzedać jak najdrożej i
pod tym kątem oceniają poczynania projektantów budynków. Sądzi też, że ideę energetycznej
certyﬁkacji budynków „położono” od podstaw.
Okazuje się bowiem, że polski certyﬁkat jakości energetycznej wyróżnia co prawda kilka klas
budynków, ale ma tak mały odstęp skali od A do
C, że budynek przeciętnej klasy – czyli klasy D,
w Polsce będzie dużo gorszej jakości niż tej samej klasy w innych krajach Unii. A poza tym nie
zostanie oceniony przez niezależnych ekspertów
– jak zaleca dyrektywa – ale przez samych projektujących go inżynierów.

Takie wykoślawione zastosowanie „energetycznej” dyrektywy niepokoi i dziwi ekspertów
Krajowej Agencji Poszanowania Energii tym
bardziej, że według ich wyliczeń, zbudowanie
domu z uwzględnieniem unijnych standardów
efektywności energetycznej, kosztuje niewiele
więcej, a przyszłym mieszkańcom takiego budynku przynosi – w perspektywie czasu – znaczne oszczędności.
Raport dotyczący sposobu realizacji Dyrektywy 2002/91/WE Krajowa Agencja Poszanowania Energii przedstawiła w polskim Sejmie, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.
Na razie sprawą zainteresowało się czasopismo
„Ładny Dom” i, stosując sugestie KAPE, rozpoczęło akcję pod hasłem „Mądry buduje lepiej”.
Trwa ona do 15 grudnia bieżącego roku i propaguje ideę budowy domów niskoenergetycznych,
wskazując na korzyści płynące z budowy takich
domów.
Narysujmy to jeszcze raz
Czy Pawłowicom też potrzebna jest jakaś specjalna akcja? Jeśli możliwa jest jakaś analogia z

opisaną wyżej sytuacją to raczej nie będzie ona
dotyczyła wdrożenia dyrektyw „antyhałasowych”.
Ponoć są one dobrze włączone w polskie uregulowania prawne dotyczące środowiska. Mimo tego
– w kontekście opisanej wyżej, wielkiej nierealizacji „energetycznej” (a więc także z dziedziny
ochrony środowiska) dyrektywy – warto byłoby
spytać, jak wygląda realizacja „antyhałasowych”
dyrektyw w przypadku małej sprawy Łącznika
Pawłowickiego. Może odpowiedź na to pytanie
wyjaśni, dlaczego mimo pustych pól wokół Pawłowic spory odcinek Łącznika Pawłowickiego
musi być budowany tak blisko cichego osiedla?
Na Mapie Akustycznej Wrocławia widać,
jakiego rzędu hałas generują główne drogi miasta. Liczba pojazdów sunących nimi w ciągu
doby to być może przyszła „odliczanka” mieszkańców Pawłowic. Łącznik ma być przecież
alternatywą, i to pewnie skuteczną, dla trasy
wiodącej ulicą Sobieskiego. Czy izolacja „pasem ochronnym” koło drogi i pojedynczym
szpalerem drzew wystarczy? Może specjalistyczne badania i wyliczenia pokażą jasno, że ekrany wygłuszające lub nasyp ukrywający drogę
„wraz z hałasem” jest potrzebny na Pawłowicach?
Wszyscy wiemy, jak rachityczną mamy sieć
dróg, jak „zapchane” samochodami miasto, i że
potrzeba wybudowania łącznika ułatwiającego
„przeprawę” z miasta do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia jest koniecznością. Powstaje
jednak pytanie, czy istnieje konieczność by peryferyjne, ciche osiedle płaciło za powstanie Łącznika Pawłowickiego znacznym ograniczeniem,
obecnego wciąż jeszcze na Pawłowicach, a tak
rzadkiego w przestrzeni miejskiej, obszaru ciszy i
spokoju. To przecież w jego poszukiwaniu wielu
mieszkańców Pawłowic wybudowało się tutaj.
Jak duża musi być „danina” z pawłowickiej ciszy
na rzecz nowej samochodowej „przeprawy” przez
Wrocław?

Czy potrzeba „zapiekłych” zwolenników ciszy aby dostrzec możliwość przesunięcia łącznika lub lepszego zabezpieczenia tej drogi przed
„uciekaniem” hałasu – choćby tylko na odcinku,
gdzie blisko jest zabudowa mieszkaniowa? Czy
modyﬁkacja przebiegu Łącznika Pawłowickiego – tak żeby drogowy hałas „nie ulatniał się”
zbyt mocno – to tylko idée ﬁxe mieszkańców
Pawłowic? A gdyby udało się wpłynąć na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Może warto go zmienić? Bo czy w
przyszłości tzw. chłonność terenu na Pawłowicach (czyli możliwość powstawania nowej zabudowy – takiej jak planowane Pawłowice Malownicze) dorówna chłonności mieszkańców osiedla
na spaliny i hałas?.
Warto to wszystko jeszcze raz rozważyć. Tym
bardziej, że tzw. węzeł pawłowicki będzie pierwszym połączeniem drogowym miasta z AOW,
więc jego zadaniem będzie wyprowadzanie i
wprowadzanie – przez obwodnicę śródmiejską
– transportu drogowego na teren miasta. Siłą
rzeczy natężenie ruchu drogowego na Łączniku
Pawłowickim będzie wysokie, co uprawdopodobnia scenariusz, że ekologiczne konsekwencje budowy łącznika w bliskim sąsiedztwie osiedla nie
będą małe. A póki nie nastanie nam miłościwie
silnik elektryczny lub inny alternatywny wobec
spalinowego koszty te – w mniejszym lub większym stopniu – będą ponosili wszyscy mieszkańcy Pawłowic. Więc chyba warto zorganizować się
jeszcze raz. Co prawda nie ma KAOC-u (Krajowej Agencji Ochrony Ciszy), ale pewnie znajdą
się specjaliści z mniej teatralnie brzmiących ﬁrm,
którzy przeprowadzą rzetelną kompleksową ocenę sytuacji. Bo potrzeba tu kompetentnego i życzliwego zespołu specjalistów. Bardziej niż kogoś,
kto przygląda się sprawie z nieobwarowanego
techniczną wiedzą, a więc nieco dyletanckiego
punktu widzenia...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Pawłowic został już uchwalony.
Jego zmiana wymagałaby współdziałania i pracy
wielu mieszkańców Pawłowic. Czy zatem warto
jeszcze badać dokładnie tę sprawę, żeby ewentualnie zyskać wzmocnienie swojego stanowiska?
Czy warto organizować się w stowarzyszenie,
np. pod nazwą „Zielone Pawłowice”, w celu kolejnej próby wpłynięcia na stanowisko Urzędu
Miasta? Czy warto „upierać się”, choćby w sprawie zamontowania przy Łączniku Pawłowickim
ekranów dźwiękochłonnych? Jeśliby to miało
choć trochę ochronić od hałasu i spalin domki
i staw, w stawie kaczuszki (nie ma kaczek?), na
dachach domów kominy, z kominów dymek i
nad tym wszystkim wesoło świecące słoneczko,
to chyba warto. Żeby potem nikt nie żałował, że
za szybko wytarto rysunki ze snów dzieciństwa i
że nie zrobił wszystkiego, by świat z obrazków
dzieciaków był także tutaj, a nie już tylko gdzieś
kawałek dalej.

Wakacje

to w tym wzajemnym poplątaniu dość proste,
choć trudne do wytłumaczenia. A jednak podskórnie czujemy, że głęboka przyczyna „smutnych wakacji” jest inna. Inne, głębsze wody
podmywają fundament. Inny, groźniejszy robal toczy nasze szczęście. Czyżby aż tak?
Czyżby potrzebne były aż takie słowa? Wakacje... urlop... określenia to, delikatnie mówiąc, nieciekawe, żeby nie powiedzieć: głupie.
Nazywana rzecz natomiast, tak myślę, bardzo
ważna. Wakacje to inny przecież czas (tak w
głębi duszy to rozumiemy). Czas, kawałek życia bez tego co złe, uciążliwe, trudne, przykre,
straszne... Taki bilet do kina, w którym dają
inny ﬁlm. Właśnie to: ten „prawdziwy” ﬁlm.
Początek wakacji jest progiem – jeśli nie niekończącej się, to przynajmniej bardzo długiej
– niedzieli. Wakacje przecież pragną być taką
etiudką do wieczności, ziemską preﬁguracją
raju. Dlaczego więc nie jest tak, jak być powinno? I czy na pewno jest tak źle, a może nie
jest źle nawet w ogóle? Nie mogę ich wszystkich widzieć...
Jednak skądś wiem, że nie biegną już co tchu
z łomoczącym z emocji, a nie wysiłku sercem

na wydmę, by, jak najszybciej (wreszcie!), ich
oczom ukazało się morze... W jego głębinach
wspaniałe zamki, dawno już wypłukane, rozmyte... Te, które pozostały takie mizerne, tak
ich niewiele... Wymierają brydżyści, „tysiąc”
zbyt mało atrakcyjny, to tylko przecież karty...
Mniej ich wskakuje do kajaków, a ci którzy to
robią nie śpiewają na wodzie, nie gwiżdżą...
Partie ping-ponga, choć jeszcze stosunkowo
częste, mniej są jednak zażarte. Nie ma chyba
już w ogóle młodocianych detektywów na tropie Innych... A podchody, gdzie te podchody?
Dziewczynki nie bawią się w dom, a chłopcy
w wojnę. Słabo z organizacją olimpiad podwórkowych. Palant leży odłogiem. Gra w
klasy, skakanka, guma, zabawa w chowanego, ciuciubabkę... znikną niebawem nawet ze
słowników.
Przestrzeń naszej wyobraźni, naszych chęci, woli, sił, fascynacji, rozkoszy, marzeń, myśli... kurczy się. Pozostaje tylko złożyć z papieru samolot i odlecieć, by powrócić. Tylko
kto dziś w papierowy samolot uwierzy?

Dokończenie tekstu ze strony 1.
A kto siedzi w miejscu, temu się dłuży. A
komu się dłuży, ten staje się oﬁarą krwiożerczej i bezwzględnej monotonii, która sprawia,
że czas pędzi na złamanie karku i już go nie
ma. Któż z nas nie przeżył tego na własnej
skórze?
Opiszę klasyczny przypadek. Podczas pobytu w nowym miejscu przez kilka pierwszych długich dni poznajemy nowe otoczenie,
organizujemy strukturę dnia, a gdy wszystko
zaczyna płynnie toczyć się tworząc określone
zwykle, ciągi zdarzeń, to szybko okazuje się,
że uporządkowane, podobne już do siebie dni
zaczynają pędzić w zawrotnym tempie.
Tak więc na przykład cztery pierwsze dni
dwutygodniowego urlopu tyle samo trwają
co pozostałych dziesięć. Bez względu na to,
czy siedzimy w domu, czy wyjeżdżamy, jest
gorzej.
Mamy tu do czynienia z jakimś sprzężeniem zwrotnym. Dwie perspektywy: jedna
„od zewnątrz”, druga „od wewnątrz”. Niby

Alicja Konieczny

SPRZEDAM

4 działki budowlane
w Siedlcu

(10 min. do Korony)
1.100 m2 – 2 szt.
1.400 m2 – 1 szt.
1.700 m2 – 1 szt.
Cena za 1 m2 – 165 zł.
kontakt:

tel. 501 125 999

Krzysztof Chara
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Harcerskie wakacje nad Niesłyszem
Jak co roku, nad jeziorem Niesłysz, w bazie harcerskiego hufca Wrocław, odbył się
obóz żeglarski HOW Rancho. Komendantem II turnusu był Daniel Skwarnik – żeglarz jachtowy, sternik motorowodny, harcerz RP. Daniel żegluje od dziewięciu lat, w
tym roku po raz pierwszy prowadził obóz i
zgodził się nam o tym opowiedzieć.
Agnieszka Gil: Dlaczego zdecydowałeś się
na to, by zostać komendantem obozu żeglarskiego?
Daniel Skwarnik: Kiedy mi to zaproponowano, uznałem, że należy podjąć wyzwanie
– kiedyś i tak przyjdzie czas, że ktoś z młodszej
kadry będzie musiał kierować obozami, warto
się już teraz sprawdzić, nauczyć.
Kim byli uczestnicy?
Obóz kierowany był głównie do żeglarzy i
harcerzy z naszego ośrodka, ale i dla osób spoza – mieliśmy przez dwa tygodnie żeglarzy z
AZS, dzieci w wieku ok. 11 lat pływające na
optymistach.

Czy podczas obozu realizowano kurs żeglarski?
Kursu jako takiego nie prowadzono – raczej
szkolenie ogólne z zakresu prowadzenia jachtów na śródlądziu. Do dyspozycji mieliśmy
osiem jachtów klasy omega, siedem optymistów, europę i horneta.
W jaki sposób w programie zawarto akcenty harcerskie?
Nieodłącznym akcentem są poranne apele.
Zwracamy się do siebie: druhu, obowiązuje
umundurowanie, musztra. Do tego dochodzą
elementy obrzędowości – wieczny ogień, płonący dzień i noc, wieczorne gawędy i śpiewy
przy ogniskach, opowieści o historii harcerstwa. Nosimy granatowe mundury, a na nich
harcerskie krzyże, oznaczenia stopni i funkcji.
Z harcerstwem nieodmiennie kojarzą się
nocne podchody… opowiesz mi o tym?
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(śmiech) Tak… No cóż – podeszli nas. Zwykle, jeśli ktoś planuje podchodzić inny obóz,
by zdobyć ﬂagę, informuje o tym komendanta
– oczywiście w tajemnicy przed uczestnikami
i wachtą pełniącą wartę. Wiąże się to z niewszczynaniem alarmu, kiedy stwierdzimy intruzów
na terenie obozu. Jeśli komendant i instruktor
służbowy wiedzą o nocnej akcji, nie wzywają
policji jak do obcych, ale reagują ze spokojem.
Bardzo łatwo w takiej sytuacji przekroczyć
ramy zabawy, dlatego powinno się uprzedzać.
Podczas tzw. psiej wachty – o najgorszej porze, ok. czwartej nad ranem, gdy zaczyna się
robić jasno, wartownicy są zmęczeni i śpiący
(a wówczas trzymały wartę młodsze dziewczyny), jacyś zamaskowani obcy ściągnęli
nam banderę. Przez dwie godziny ganialiśmy
ich po lesie wraz z druhem oboźnym, jednak
zdołali umknąć.
Bandera stracona?
Nie, znaleźliśmy ją zawieszoną na płocie w
drodze na stołówkę. Raczej zszarganą, co nas
zirytowało. Planowaliśmy szeroko zakrojony
odwet, jednak zrezygnowaliśmy z tego pomysłu – nie byliśmy na sto procent przekonani,
czy podejrzewani przez nas harcerze to zrobili
– raczej tak, ale pewności nie było. Zresztą nie
chodziło nam o zemstę, lecz o zabawę, dlatego
odstąpiliśmy od akcji odwetowej.
Współpracujecie w jakiś sposób, czy bawicie się wspólnie z innymi harcerzami?
W ostatnich latach raczej nie. Kiedyś braliśmy udział w festiwalach organizowanych
przez zgrupowanie, spartakiadach sportowych,
urządzaliśmy wspólne ogniska. Czasami wozimy harcerzy na łódkach z naszymi sternikami. Właściwie jedynym przejawem wspólnej
aktywnością, są dyskoteki odbywające się na
stołówce.
Oprócz pływania mieliście jakieś zajęcia
typowo harcerskie, gry terenowe?
Graliśmy czasem w generała, w zbijaka,
przerzucanie balonów napełnionych wodą za
pomocą naciągniętych ręczników – trochę
pobiegaliśmy po lesie, choć nie ukrywam, że
mnie najbardziej zależało na tym, aby uczestnicy pływali. W tym roku było to łatwiejsze,
bo obóz był stosunkowo mały, a sprzętu sporo,
co pozwalało na zapewnienie miejsca na łódce
każdemu. Chyba można było stwierdzić mniejszy niż zwykle odsetek osób „pętających się”
– dzieciaki pływały chętnie. Być może była
to też kwestia pogody, która dopisała. Bywały
lata, gdy podczas obozów przez dwa tygodnie
była ﬂauta – wówczas można było dostać kota,
bo to żadna przyjemność pływać bez wiatru.
Tym razem pięknie wiało, zwykle 2 do 3 stopni
w skali Beauforta, pod koniec 3 – 4, a nawet 5.
Wszyscy instruktorzy byli z Rancho? Czy
młodzi ludzie w ogóle chętnie jeżdżą na takie
obozy jako kadra?
Całej kadry było dziewięć osób, w większości z naszego ośrodka, choć do opieki nad
dziećmi z AZS przyjechały osoby z zewnątrz.

Muszę przyznać, że byłem zaskoczony liczbą
chętnych – do tego stopnia, że dwóm osobom
musiałem odmówić… Ciężką walkę musiałem
ze sobą przeprowadzić i zdecydować, kogo
odsiać. Teraz, patrząc wstecz, widzę, że nie do
końca moje decyzje były słuszne, nie chciałem
skorzystać z podpowiedzi innych…
To kwestia doświadczenia – następnym
razem pewnie zadecydujesz inaczej. Ale to
chyba krzepiące, że masz możliwość wyboru,
że młodzi ludzie chcą pracować z dziećmi,
skoro słychać było o problemach z pozyskaniem kadry. Myślisz, że podejście młodzieży
się zmienia, czy to przypadek? A może oni
po prostu z tobą chcieli jechać?
Nie wiem, na czym to polega, nie badałem
tego… (śmiech)
Zmierzam do tego, że mówi się o młodzieży, iż zmienia się ona z każdym pokoleniem
na gorsze, że nic się jej nie chce, ale ja wierzę, że młodzież wcale taka głupia i nastawiona konsumpcyjnie nie jest. Jadą na obóz
nie tylko popływać i poleżeć do góry brzuchem, ale czegoś te dzieciaki nauczyć. Możesz powiedzieć, że tak jest?
Oni jeżdżą na zasadzie sprzedaży wiązanej
– z jednej strony wyjazd na obóz to dla nich
wypoczynek, możliwość spędzenia wakacji, z
drugiej jednak praca, nie zawsze lekka. Mają
więc ten wypoczynek wakacyjny za pracę.
I jest to praca, którą trzeba chcieć i lubić wykonywać, bo polega i na opiece, i na przekazywaniu wiedzy młodszym kolegom. Instruktor
na obóz jedzie jako wolontariusz, ma książeczkę zdrowia lub zaświadczenie od lekarza,
i ukończony kurs wychowawcy lub stopień co
najmniej przewodnika – w przypadku obozów
harcerskich jest to równoważne. Jeśli więc ktoś
ma odpowiednie kwaliﬁkacje lub stopień, może
podpisać umowę wolontariacką.
Pływaliście po największym jeziorze na
Pojezierzu Lubuskim – co ciekawego można
tam zobaczyć?
To jezioro leży na terenie parku krajobrazowego, nad nim znajduje się kilka punktów widokowych, wokół wiodą ścieżki turystyczne, rowerowe. Nasz obóz rozbity był w okolicy Grodziska

z XII–XIV w., otoczonego wałem i fosą pradawnego grodu, który prawdopodobnie był siedzibą
rycerzy-rabusiów. Niesłysz to świetny akwen z
punktu widzenia żeglarstwa, urozmaicony zatokami, dopływami, półwyspami. Któregoś dnia
popłynęliśmy na wędrówkę – chcieliśmy pokazać dzieciom, że żeglarstwo śródlądowe to nie
tylko pływanie w kółko i doskonalenie sztuki żeglarskiej, ale sposób na przemieszczanie się celem zwiedzania, docierania do celu drogą wodną. W naszym przypadku była to więc wyprawa
do Mostek, miejscowości położonej na trasie do
Świecka w okolicy Świebodzina. Wydawałoby
się, że nie da się tam dopłynąć jeziorem, jednak
udało się to nam bez problemu. Spływ zajął nam
ok. 3 godzin, płynęliśmy baksztagami. Na północnym końcu jeziora jest wąski kanał, którym
dotarliśmy do samych Mostek. Można było je
zwiedzić bez ponadgodzinnej wędrówki na piechotę, no i zrobić zakupy w las Vegas, o wiele
bardziej atrakcyjnym niż sklepik w Niesulicach
(śmiech). Planowaliśmy trochę dłuższą wędrówkę, z nocowaniem na łódkach pod namiotami
zrobionymi z żagli, ale prognozy pogody nie
były optymistyczne, a nie zależało nam na tym,
aby pół obozu położyło się do śpiworów z gorączką.
Oprócz problemów z organizacją zajęć,
doszłoby niezadowolenie rodziców… Były

jakieś kłopoty wynikające z pretensji rodziców waszych podopiecznych odnośnie do
prowadzenia obozu?
Nie przypominam sobie. Może tylko dwie
matki, które miały problem z tym, że ich dzieci
nie mają naładowanych telefonów i kontaktu z
nimi. Zasadniczo obowiązuje zakaz zabierania
komórek na obóz, ale skoro ktoś ją bierze, to
na własną odpowiedzialność i do niego należy
pilnowanie, czy telefon jest naładowany.
W leśnej głuszy, bez prądu?!
Można było naładować telefon, korzystając
z gniazdek przy stołówce – tylko trzeba było o
tym pamiętać i posiedzieć tę godzinę. Zresztą
w przypadku, kiedy kontakt z rodzicami jest
konieczny, a było kilka takich przypadków, nie
było z tym żadnego problemu – mój telefon był
włączony i dostępny dla każdego uczestnika
obozu przez cały czas.
Wszystkie pływania przebiegały bezproblemowo?
Na ogół tak. Chociaż zdarzały się wywrotki
– jedna z nich tym ciekawsza, że z udziałem
psa, który po wywróceniu się jachtu nie wypłynął na powierzchnię, tylko czekał na ratunek pod kadłubem, utrzymując się na rajsbelce
i oddychając powietrzem, które pozostało w
kokpicie wywróconej łodzi.
Co wspominasz najgorzej z tego wyjazdu?
Bo ja wiem? Jedzenie było w porządku, komary nie przesadzały… Osy! W tym roku była
plaga os, dziennie nawet do czterech ukąszeń.
Pod tym względem rzeczywiście było ciężko.
Będziesz chciał jeszcze kiedyś poprowadzić taki obóz?
Na razie się waham. Z jednej strony mam
mnóstwo pomysłów, jak można by to w przyszłym roku urządzić, co zmienić, żeby było
sprawniej. A z drugiej strony tyle stresu się
najadłem przed obozem, organizując go, oraz
później w trakcie, że naprawdę się waham – łatwo nie było, a wszystko zwykle skupia się na
prowadzącym.
A gdybyś się jednak zdecydował, to dlaczego?
W gruncie rzeczy lubię to. To jest także mój
sposób na wakacje. Lubię pracować z dziećmi,
oderwać się od wszystkiego – obóz to jest inny
świat, inna rzeczywistość niż codzienne życie.
Jestem przewodnikiem, hersztem, rzeczywiście jest to duża odpowiedzialność i obciąże-

nie, z drugiej strony to wielka przyjemność,
kiedy ktoś podejdzie i powie: „Comendante
Che Gue-Skwara” – porównanie może nie do
końca trafne, ale jeśli komuś się tak skojarzyło
– to fajnie (śmiech). Robię to, bo lubię – nie
ma innych przesłanek oprócz tego. Jest to przyjemne, a przy okazji to z pewnością coś pozytywnego.
To wspaniale móc robić rzeczy, które się
lubi, a które jednocześnie w jakiś sposób służą innym i nie trzeba się do nich zmuszać.
Dokładnie tak.
Kiedy myślisz: Krzeczków 2008 – to na
wspomnienie czego twarz ci się natychmiast
rozjaśnia?
Che Gue-Skwara… (śmiech) mimo wszystko. Ale ogólnie cały obóz był ciekawy, inny
niż te we wcześniejszych latach. Czy lepszy?
Nie wiem. Nie wiem też, na czym ta inność
polegała. Nikt nie potraﬁł mi tego zdeﬁniować,
a z poziomu, z którego ja go obserwowałem,
również mnie samemu trudno to było określić.
Uważam, że dużo rzeczy można by zrobić lepiej, ale to…
Za rok?
Może… (śmiech) nie wiem.
rozmowa i rysunki: Agnieszka Gil

Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam[...],
oczy mam pełne łez...
Pewnie niektórzy z nas pamiętają, że tak
zaczyna się jeden z wierszy Juliana Tuwima,
jednego z naszych największych poetów XX
wieku, którego zresztą twórczości poetyckiej
(jako przedstawiciela ugrupowania Skamander), jak do tej pory, nie wyrzucono z programu szkolnego dla liceum.
I dobrze, i znakomicie, bo wiele wierszy
Tuwima to arcydzieła naszej liryki i równocześnie mistrzowskie osiągnięcia polszczyzny, czy

mówiąc językiem Norwida „ojczyzny – polszczyzny”. Fascynacja zresztą Kochanowskim
(ojcem poezji polskiej) i Norwidem, ale i Słowacki czy współczesną Tuwimowi Marią Pawlikowską-Jasnorzewską – to tematy jego wielu
utworów poetyckich. Ale moje „wejście” w temat, zaczynające się od cytatu z wiersza Juliana
Tuwima, ma na celu zajęcie się szkołą dzisiejszą. Niestety, niewielu z nas może powiedzieć
za Tuwimem, że gdy wspomina szkołę, oczy ma

pełne łez. To źle, bo świadczy to o obniżeniu
etosu szkoły jako instytucji kulturalnej, która
kiedyś tak wiele znaczyła w życiu politycznym,
historycznym, wychowawczym naszego narodu. Co się stało z naszą szkołą, o tym świetna
diagnozę napisała w artykule „Co się dzieje w
naszych szkołach?” pani MJS w sierpniowym
numerze „Pawłowic” (nr 23). Nic dodać, nic
ująć. Najbardziej ważkie zjawiska, spychające
„w dół” pozycję szkoły i ogólnie biorąc – oświa11

ty, wypunktowane zostały w sposób mądry,
obiektywny i słuszny w tym ważnym artykule.
Cieszy mnie i w ogóle cieszyć może, że wśród
obserwatorów oświaty w III Rzeczpospolitej,
oceniających jej działania i poziom, są ludzie
podobnie do mnie (do nas) myślący. Bo stanowimy przecież jakąś liczącą się grupę, która
krytycznie ocenia szkołę, nauczycieli i działania
władz oświatowych. Szczególnie dzisiaj, kiedy
Ministerstwo Edukacji chwali się zmianami czy
reformami wprowadzanymi do szkół (zresztą
budzącymi kontrowersje i spory). „Pawłowice”
zamieszczały krytyczne artykuły w tej materii,
dlatego nie będę o nich pisał.
O szkole stanowią: uczniowie – nauczyciele – rodzice. Demokratyczna szkoła to szkoła,
o której stanowią rodzice i mają decydujący
wpływ na jej funkcjonowanie. Takich szkół,
niestety, w Polsce nie ma, a jeśli są, to stanowią ułamek wśród tych, które istnieją, zarówno
jako państwowe czy prywatne [...] Kiedy słyszę
panią minister edukacji, a szczególnie przewodniczącą sejmowej komisji ds. oświaty, ich niepedagogiczny albo typowy dla PRL-u bełkot,
nie bardzo wierzę, aby w szkole polskiej coś się
zmieniło na lepsze.
No i na koniec rewelacja chyba nie tylko dla
mnie (a może), kiedy słyszę w wystąpieniu na

rys. Włodzimierz Skibiński, „Stara szkoła”

początek nowego roku szkolnego od premiera
Donalda Tuska, że jest z wykształcenia nauczycielem i dużo wie o trudzie nauczycielskim. Pan
premier nigdy nie przeprowadził nawet lekcji
jako nauczyciel, bo nigdy nie podjął pracy nauczyciela. Po co więc te kłamstwa, łatwe zresztą
do sprawdzenia. Cóż, wmówić można Polakom,

Kto czyta – żyje wielokrotnie…
„Kto czyta – żyje wielokrotnie,
Kto zaś z książkami obcować nie chce’
Na jeden żywot jest skazany”
Co to znaczy „żyje wielokrotnie”? Co znaczy żyć wielokrotnie? Co znaczy mieć bogate
życie wewnętrzne albo mieć ubogie życie wewnętrzne?
Przed laty nie wszyscy mieli dostęp do książek, ale w to miejsce pojawiali się wędrowni
lub domowi bajarze, gawędziarze, którymi niejednokrotnie stawali się rodzice lub dziadkowie, (potem bywało też wspólne czytanie książek), których słuchało się z zapartym tchem,
którzy swoim talentem gawędziarskim potraﬁli
rozwijać wyobraźnię, wywoływać emocje, dostarczać wzruszeń, budzić uczucia: lęk, miłość,
strach, obawę, współczucie. Jednym słowem
wzbogacali świat wewnętrzny danych słuchaczy – dzieci, jak również dorosłych.
Świat się zmienia. „Każda epoka ma swe
własne cele” (Adam Asnyk). Nikt nie wymaga
od nas, abyśmy tkwili w przeszłości, ale czy
mamy stać się manekinami, robotami czy innymi mechanizmami.
Młodzież nie czyta lektur, tylko ich streszczenia (nędzną namiastkę autentycznych tekstów)
i otrzymuje za to dobre oceny, a nawet zdaje
maturę. Co to znaczy przeczytać streszczenie?
To znaczy jakbyś w skrócie poznał jakąś historyjkę, owszem, ciekawą, a nawet intrygującą,
ale pozbawioną „duszy”, którą wciela w dzieło
ten cudowny „bajarz”, czyli pisarz, który swoim talentem sprawia, że czytając widzisz świat
przedstawiony oczyma wyobraźni, czujesz to,
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co przeżywają bohaterowie, współczujesz im
lub ich potępiasz, śmiejesz się z nimi lub płaczesz rzewnymi łzami nad ich losem. Stajesz
się wrażliwym człowiekiem, nie sztywnym,
obojętnym, nieczułym odbiorcą komunikatu językowego. Kto kiedy zapłakał, czytając
streszczenie utworu literackiego?
W autentycznym tekście podziwiasz bogactwo środków wyrazu artystycznego języka
autora i sam czerpiesz z niego „pełnymi garściami”. Wędrujesz z bohaterem ﬁkcyjnym,
fantastycznym lub realistycznym (prawdziwym – w przypadku utworów biograﬁcznych).
Poznajesz jego świat tak jakbyś sam tam był,
odczuwasz jego rozterki, troski, kłopoty tak
jakbyś sam je przeżywał.
Pani Minister Edukacji Narodowej zaproponowała czytanie fragmentów lektur. Mądry
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział, że jeżeli mamy polecać czytanie fragmentów dzieła, to raczej należy zrezygnować
z danej pozycji. Utwór literacki ma określoną
kompozycję, poszczególne wątki łączą się ze
sobą, przeplatają wzajemnie. Dopiero z całości
można wysnuć sensowne wnioski, rozpoznać
przyczyny i skutki działań postaci, nauczyć się
myśleć logicznie, wartościować, oceniać, wyrabiać sobie własne zdanie.
Ktoś powie: „za dużo, za trudne, za długie”,
lepiej obejrzeć adaptację ﬁlmową danej powieści i w ciągu dwóch godzin „mieć sprawę
załatwioną”. Żadna adaptacja, nawet najlepsza,
nie zastąpi utworu literackiego. Film kieruje
się innymi prawami niż literatura. I trzeba to
zrozumieć i zaakceptować. W ﬁlmie najważ-

jak się okazuje, wszystko: że się ma wyższe
wykształcenie (Kwaśniewski) itd. Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie
(Zamoyski) oparte na kłamstwie nauczanie i poprawności politycznej jest z gruntu złe.
Krzysztof Bauer
niejszą rolę odgrywa obraz. Z konieczności
skrótom ulegają najważniejsze wątki, a część
drugorzędnych zostaje całkowicie pominięta.
Wizję świata w ﬁlmie narzuca widzowi reżyser, scenarzysta, scenograf, operator (i inni),
wreszcie aktor swoim wizerunkiem i kreacją
artystyczną. Owszem, gdy przeczytasz książkę
i obejrzysz ﬁlm (przedtem lub potem), możesz
dokonać porównań, możesz krytycznie spojrzeć na ﬁlm lub (i) na książkę. Czasami ﬁlm
przynosi wielką szkodę utworowi literackiemu.
Bywa nawet tak, że wypacza jego sens, ponieważ scenarzyści i reżyserzy dokonują zmian
(nawet autentycznych dialogów), dodają własne jakieś motywy. Tak np. stało się w sﬁlmowanej powieści Bolesława Prusa „Placówka”.
Często pojawia się dopisek: „na motywach
utworu literackiego”, co już daje możliwość
manipulacji.
Zdarza się też, że ﬁlm spełnia nasze oczekiwania i podnosi walory książki. Tak dzieje
się w przypadku działań wybitnych reżyserów,
scenarzystów, scenografów, operatorów, aktorów… Dobrym przykładem takiej adaptacji
ﬁlmowej może tu być III cz. Trylogii Henryka
Sienkiewicza pt. „Pan Wołodyjowski”.
Zawsze jednak trzeba pamiętać o tym, że
kultura obrazkowa jest łatwiejsza w odbiorze,
nie wymaga od nas większego wysiłku intelektualnego, a więc nie ma takiego wpływu na rozwój osobowości człowieka, jaki ma KSIĄŻKA.
„Kto czyta – żyje wielokrotnie...”.
Życzę wszystkim, a zwłaszcza dzieciom i
młodzieży, wielokrotnych, głębokich, pięknych przeżyć czytelniczych.
Barbara Inglot

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 z 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
Solę 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 z 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 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 z 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 – 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 śmietaną - 16 zł
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Gdzie Rzym, gdzie Krym, cd.
Kontynuacja opisu wycieczki rozpoczętego
poprzednim numerze „Pawłowic”.
Do Sewastopola jedziemy trawersem południowych zboczy Gór Krymskich, mrużąc oczy
przed odbitym w morzu słońcem. Miasto powstało końcem XVIII wieku z zamysłu carycy
Katarzyny utworzenia na Krymie bazy Floty
Czarnomorskiej z siedzibą admiralicji, stocznią,

nawodnych, 14 łodzi podwodnych, 34 samoloty i
helikoptery bojowe. Wejścia do bazy strzegą zakotwiczone na redzie rosyjskie niszczyciele. Tu
odczuwa się nie tyle obecność, co wprost dominację Rosjan, Ukraińcy są w mniejszości. O tym
nie chcą też głośno mówić. Ale w lipcu 2008 roku
promenada sewastopolska tętniła życiem kolorowego wakacyjnego kurortu. Nadmorskim trotuarem ciągnęły grupy turystów, dzieciaki z Arteku
– pionierskiego obozu dla wybitnie uzdolnionych
małolatów (kuźnia elit), mieszkańcy, tudzież
żołnierze, którzy z rozkazu dowódców pełnili
tu służbę. W tle sylwety olbrzymich wojennych
okrętów nieruchomo strzegły wejścia do portu.
Wyglądały jak atrapa i w żadnej z naszych głów
nie powstała wówczas myśl, że już wkrótce wyruszą na Gruzję.
W delﬁnarium atmosfera, jaką my starzy kojarzymy z... czytankami po ruskomu języku. PrePort Sewastopol
zenterka urodą, strojem i sposobem mówienia jak
twierdzą i koszarami. Równolegle rozwijało się wyjęta z zapomnianego ﬁlmu „Świat się śmieje”
handlowo, aż legło w gruzach w czasie wojny i tylko brakowało muzyki Dunajewskiego: Serdkrymskiej 1854 r. To tu powstanie marynarzy ce, tebia nie choczetsa pakoja, serdce, kak charaPotiomkina w 1905 r. stało się początkiem końca
starego świata. Po wojnie ojczyźnianej 1941-45
jak Feniks z popiołów odrodził się Sewastopol
jako baza Floty Czarnomorskiej ZSRR o ogromnym znaczeniu strategicznym.
Od upadku ZSRR toczy się zarówno spór
rosyjsko-ukraiński o Flotę Czarnomorską wartą nadal gigantyczne pieniądze, jak i przetarg o
cały Krym, jeśli nie o Ukrainę w ogóle. Sewastopol stał się rosyjską bazą wojskową na terytorium
niepodległej Ukrainy – państwa starającego się o
członkostwo w Unii Europejskiej. Rosjanie mają
dziś na Krymie 25 tys. marynarzy, 388 jednostek Tron dla każdego

Porady prawnika – dachowa sprawa
Mieszkaniec osiedla otrzymał wykonanie
prac na dachu. Podczas rozmowy z klientem
podał cenę na położenie metra kwadratowego gontu papowego na dachu. Dach został
wykonany. Oprócz położenia gontów wymagał opłytowania powierzchni dachu, malowania płyt, położenia rynien i wykonania
obróbek dekarskich (zlecone prace).
Przy odbiorze pracy klient zapłacił wynagrodzenie obliczone wyłącznie z ceny położenia
gontu, natomiast uważa, że pozostałe prace
zostały wykonane w tej cenie. Prace zostały
wykonane na podstawie umowy ustnej. Przy
rozmowie przed rozpoczęciem prac byli świadkowie i mogą poświadczyć, że podana cena nie
obejmowała wykonania dachu, tylko była ceną
położenia gontu papowego.
Czy jest szansa na wydobycie pozostałej należności i jak to zrobić?
Podstawowa sprawa: czy wykonawca miał
zlecenie na wykonanie wszystkich tych prac,
czy klient chciał tylko położyć gont?
Jeśli było zlecenie na całość robót, a wykonawca jest w stanie udowodnić, że podał cenę
tylko części, to zgodnie z art. 628 par. 1 ko14

deksu cywilnego za wszelkie przewidziane planem prace, za które wynagrodzenie nie zostało
ustalone, należy się „zwykłe wynagrodzenie za
prace tego rodzaju”, a jeśli nie da się go ustalić,
wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu
nakładowi pracy.
Kładzenie dachu (całość czynności) jest
działalnością na tyle standardową, że oczywiście wystarczy obliczyć wynagrodzenie na
podst. przepisów o zwykłym wynagrodzeniu.
W takim przypadku klient ma obowiązek
zapłacić całość wynagrodzenia, nawet jeśli
wykonawca określił wyłącznie cenę jednego z
elementów prac.
Inaczej wygląda sprawa, jeśli dodatkowe
prace zostały przeprowadzone bez zgody
klienta. W takim przypadku (art. 630 par. 2 kc)
wykonawca nie może żądać zwiększonego wynagrodzenia.
Jest jeszcze trzecia możliwość: była zgoda
klienta na rozszerzenie prac, ale klient dał
zgodę już po zatwierdzeniu kosztorysu. W
takim przypadku będzie musiał zapłacić tylko
wówczas, kiedy to on sporządził zestawienie
prac.

Sen o wielkopaństwie

szo na swietie żyt... Totalne zdumienie budziły
„promenadowe szafy – stoiska z bajecznie kolorową, kapiącą złotem, zdobną piórami garderobą damską, męską i dziecięcą z epoki carycy
Katarzyny, przebogate repliki stylowych mebli,
dywany, słowem cały pałacowy blichtr włącznie
z bażantami i pawiami, którym na życzenie rozkładano lśniące ogony. Można się przebrać i na
chwilę poczuć wielkopański-w-ustach-smak-do-zdjęcia. Nieprzemijający sen o potędze wielikoj
Rossiji, wizualizacja rosyjskiej megalomanii.
Promenadowe szafy cieszyły się ogromnym
powodzeniem w każdym kurorcie, zwłaszcza
w porze popołudniowo-wieczornej, gdy słońce
miało się ku zachodowi, a plażowicze wyruszali
na łów...
Tekst, zdjęcia:
Teresa Kasztelaniec-Jaworska
Jeżeli czytelnicy „Pawłowic” mają jakieś ciekawe wspomnienia ze swoich wakacyjnych podróży, bardzo prosimy o podzielenie się swymi
wrażeniami.
Redakcja

Jeśli zestawienie prac do wykonania sporządził wykonawca (i nie przewidział, że coś
jeszcze trzeba zrobić), będzie mógł żądać podwyższenia swojego wynagrodzenia tylko wówczas, jeśli obiektywnie nie mógł przewidzieć,
że będzie trzeba prace te wykonać. Jeśli mógł
przewidzieć – pieniądze też mu się nie należą.
Reasumując: jeśli klient zamawiał wszystkie
prace wykonane przez dekarza, i miał świadomość (zostało mu to powiedziane), że wskazane
wynagrodzenie obejmuje tylko część z tych prac,
ma obowiązek zapłacić resztę. Tę resztę oblicza
się jako „zwyczajowe w branży” wynagrodzenie.
Jedynym sposobem dochodzenia tego rodzaju
należności jest powództwo do sądu.
pozdrawiam,
Olgierd
Redakcja służy pomocą prawniczą. Zapraszamy Czytelników do przedstawiania problemów dotyczących osiedla i spraw związanych
z funkcjonowaniem w obecnym goniącym świecie. Problemy, które mogą dotyczyć osób mieszkających na osiedlu, będą wyjaśnione na łamach
gazety. Informacje prosimy przesłać listem lub
mailem na adres redakcji.

Listy z podróży, czyli polska żona w delegacji w Indiach
Podróże do Indii przez większość mieszkańców miast są rozumiane jako wycieczki.
Czas się spędza w hotelu, w podróże jeździ
wygodnym autobusem. Przy delegacji w Indiach kraj wygląda inaczej.
3.06.2008
Hej, jestem już na miejscu. Jest gorąco, duża
wilgotność powietrza – dobre na cerę – na razie bez deszczu. Lot był długi (8,5 godziny i
jeszcze zmiana czasu o 3,5 godziny, więc pół
nocy nam zabrali). Świeżo oddane lotnisko w
Bangalore – wszystko takie czyste i nowe. Ale
czuje się taką policyjną atmosferę, pięć razy
sprawdzane paszporty, wypełnianie jakichś
imigracyjnych papierów… Musieliśmy podać
dokładne dane: do kogo jedziemy, po co, gdzie
będziemy mieszkać i kto się nami będzie w Indiach opiekował.
Droga do pracy to... Gwiezdne Wojny! Ogólnie obowiązuje prawo silniejszego – najważniejsze wyposażenie samochodów to klakson i
długie światła (sic!). Wszyscy się wyprzedzają w tym samym czasie, w miejscach, gdzie u
nas są linie podwójne ciągłe i jeszcze czarne
punkty! Na motorach minimum trzy osoby, a
rodzina czteroosobowa to standard. Klaksonu
używają podczas wyprzedzania – tak informacyjnie. Europejczycy raczej za kierownicę tu
nie wsiadają…
4.06.2008

Na razie nie wydałam ani grosza. Na lotnisku
we Frankfurcie ganialiśmy jak wściekli, bo był
jakiś problem z moją rezerwacją, więc nie było
czasu nawet piwa kupić... Wczoraj na kolację
jedliśmy chleb „na odtrucie”. Pytasz, czy jest
już rozwolnienie… jeszcze nie ma, ale tu się
śmieją, że nie jest kwestią, czy się będzie miało rozwolnienie, ale kiedy! Zdjęć na razie nie
robię, bo wychodzimy z fabryki około 18.00
i jak już dojedziemy do hotelu, to jest ciemno.
Trochę inaczej dzień się tu zaczyna i kończy.
W sumie jest o wiele krótszy niż w Polsce – o
ósmej wieczorem już jest praktycznie ciemno,
a rano o 6.00 jeszcze szarówka.
Wczoraj po powrocie z pracy poszliśmy
zwiedzać okolice hotelu. Piękne domki, trawka strzyżona nożycami – żeby nie hałasować
– taka Europa w środku Indii. Wracaliśmy już
w ciemnościach. Potem poszliśmy na basen.
6.06.2008
Cały poprzedni dzień byłam w autobusie,
więc nie za bardzo miałam czas napisać, dzisiaj
mogę już siedzieć w biurze i nadrobić zaległo-

ści mailowe. Dzień jest dosyć męczący, bo rano przed każdym skrzyżowaniem.
wstaję o 6.00, 6.30 szybkie śniadanie (jedzenie
To chyba na razie tyle, muszę poprzeglądać
zdjęcia i wysłać do Polski. Ogólnie praca zakręcona... Globalna wioska... Internet jest genialny!!! Bardzo za Wami tęsknię…
PS. Jestem tu trochę jak biała małpka – wszyscy się gapią.
9.06.2008
Oglądałam cały wyścig Kubka – super, że
wygrał i to jeszcze na tym torze, gdzie miał
wypadek. Ale za to meczu Polska-Niemcy nie
widziałam, bo na żadnym hotelowym kanale (a
jest tu ich 100 z czego 80% to Bollywood) nie
było Mistrzostw Europy! Poza tym już w sumie
wolę F1.
Szweda już czyści – wymiotuje i ma rozwolnienie, a my cierpliwie czekamy na swoją
kolejkę. Buchnęli mu dodatkowo mały aparat
fotograﬁczny, więc zaczęliśmy swoich bardziej
pilnować i cały czas noszę ze sobą mój plecak
fotograﬁczny. Jest gorąco, a w autobusie jeszcze bardziej, pocę się strasznie! Ale przynajmniej coś się dzieje.
9.06.2008
Jeszcze się trzymamy. Dziś widzieliśmy
w połowie europejskie, w połowie indyjskie), deszcz – 5 minut i tęcza! Jak widzieliśmy
przed ósmą jesteśmy w pracy. O 13.00 obiad deszcz, to właściwie już możemy wracać.
(ten już typowo indyjski: ryż, curry, imbir,
10.06.2008
warzywa smażone na głębokim tłuszczu w paW sobotę byliśmy w centrum handlowym,
nierce, wszystko ekstremalnie pikantne), a po- wszystko to co u nas, tylko o połowę tańsze.
tem praca i mniej więcej o 18.00 wychodzimy, Wczoraj byłam na safari – przeżycie niesamotak że w hotelu jesteśmy około 19.00 i jest już wite, inaczej niż na ﬁlmach przyrodniczych na
prawie ciemno. Ewentualnie potem idziemy jedynce, wszystko Ci opowiem jak wrócę, nie
na basen. Wczoraj byłam na dwugodzinnym mam czasu pisać, bo zaraz się zbieramy, a jeszmasażu... Trochę odpoczęłam, ale za to w nocy cze musimy „poskładać zabawki”. Wieczorem
nie mogłam spać, bo klimatyzacja hałasowała, basen. Ogólnie praca, praca, praca…
o trzeciej się obudziłam i do rana już nie moPS. W fabryce mieszkają dwie rodziny małp,
głam zasnąć.
nie można ich „wyeksmitować”, bo to dobry
Ogólnie trudno się tu pracuje, bo oni mają omen dla miejsca, gdzie zamieszkają zwierzęta.
inną mentalność. Jak mają coś załatwić to trwa
11.06.2006
to pół dnia albo dłużej – od dwóch dni nie
Szwed już „wyautowany” – rozłożyło go i
możemy doprosić się o przedłużacz, więc nie został w hotelu. Czekamy na naszą kolejkę, ale
mogę mieć komputera w autobusie, tylko co może nas żołądkowa gorzka trzyma i nasze jechwilę muszę do biura z dwudziestometrowym dzenie wieczorem. Wczoraj był barszczyk „gokablem sieciowym biegać. Ale ogólnie nie jest rący kubek” – dobrze, że mamy suchy chleb, tu
źle, humory nam dopisują. Ten drugi kolega, nie ma normalnego chleba, tylko takie coś jak
Szwed, też jest OK.
nasze naleśniki, ale bardziej suche i pieczone
Na razie nigdzie nie jeździliśmy, ale na sobo- z mąki razowej. Kocham i wracam do pracy
tę i niedzielę będziemy się umawiać z kierow- – ucałuj dziewczynki!
cami, to może zobaczymy inny świat. Okaza12.06.2006
ło się, że to, co widzimy po drodze to nie jest
Już nie mogę doczekać się wyjazdu… Lot
Bangalore tylko wioski. Jadąc z lotniska, wi- mamy o 13 w piątek trzynastego, ale już mi to
dzieliśmy takie nowe wysokie bloki, biurowce, nie przeszkadza – oby do Polski!
hotele, szerokie trzypasmowe drogi z hopkami
(AU)
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GABINET
STOMATOLOGICZNY

Chór nauczycielski LZN
pilnie poszukuje muzyka,
który przyjąłby na siebie
rolę kantora (chórmistrza).

– Mariusz GROBELAK
Wrocław, ul. Wilanowska 31
(teren SP nr. 44)

Czynny
od poniedziałku do piątku

MONTAŻ

w godzinach 8 do 12 i 15 do 18

WKŁADÓW

KOMINOWYCH

Kontakt: 071/78-13-264
kom. 601-78-83-62
Zapraszamy!

TEL. 607203511

Osoba ta powinna mieszkać
w okolicach Psiego Pola
i lubić pracę społeczną.
Kontakt tel. 071/789 69 26

piękno, relaks, równowaga...
Kształtowanie sylwetki
Medycyna estetyczna
Kosmetyka twarzy i ciała

ul. Litewska 14c, 51-354 Wrocław
Studio czynne:
pon.-pt. 11.00-19.00
sob. 10.00-15.00
Rejestracja telefoniczna:
071 3456683
http:/www.yasumi.pl

Elektrostymulacja to zabieg, który
stymuluje pracę mięśni i rozbija tkankę
tłuszczową za pomocą prądu przepływającego przez elektrody umieszczone
w odpowiednich punktach ciała.

Wielokierunkowe działanie elektrosauny przyczynia się do wzrostu
metabolizmu komórkowego, znacznie
przyśpieszając odchudzanie.
Doskonałe efekty daje połączenie Elektrosauny z Elektrostymulacją. Po pierwszym zabiegu można uzyskać utratę
nawet o 20 cm w sumie w obwodach
(talii, nóg, brzucha).

RF Diathermy wykorzystuje
dobroczynne działanie fal radiowych na skórę właściwą i tkankę
podskórną. Doskonale sprawdza
się w zabiegach bezinwazyjnego
liftingu twarzy oraz modelowania
sylwetki. Efekty są już widoczne
po pierwszym zabiegu.
Zabieg jest przyjemny
i całkowicie bezbolesny.

Ceny
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Body Shaping - Endeimologia, masaż i drenaż
limfatyczny w jednym. Zastosowane metody
zabiegowe są skuteczne, a jednocześnie przyjemne i relaksujące. Oddziaływują one na
tkanki powierzchniowe, jak i na układ limfatyczny i mogą być połączone wraz z zastosowaniem zabiegów i preparatów kosmetycznych.
Nowy wymiar w pielęgnacji, nawilżaniu i odmładzaniu skóry dłoni.
Yasumi Hand SPA
to najskuteczniejsze
urządzenie do kompleksowej pielęgnacji
dłoni. Jego misją jest
maksymalne rozwiązanie
dotychczasowych
problemów związanych
ze skórą rąk.

- DEPILACJA WOSKIEM
- MANICURE
- PEDICURE
- HENNA
Kompleksowe zabiegi na ciało
- odchudzające
konkurencyjne - wszystkie zabiegi w godzinach od 11 do 15 tańsze o 10%
- oczyszczająco-detoksykujące
Zabiegi podstawowe na twarz - mikrodermabrazja diamentowa - peeling kawitacyjny
ceny od 110 do 130 zł
ceny od 70 do 120 zł

Orzeł poleciał
21 września 2008 r. odrodzony Klub Sportowy „Orzeł Pawłowice” rozegrał swój pierwszy
mecz na naszym osiedlu. Atmosfera była wspaniała! Ogromne wyrazy wdzięczności należą
się w szczególności następującym osobom:
Pan Edward Simonik, Pan Janusz Schayer, Pan
Zbigniew Gwadera, Pan Tadeusz Jakubik oraz
Pan Ryszard Sopuch. Przygotowanie boiska,
muzyka w przerwach meczu, grill czy piwo,
to ich wielkie społeczne zaangażowanie i chęć
pomocy. Ogromne podziękowania OKS „Orzeł
Pawłowice” kieruje również w stronę kibiców,
którzy nie zawiedli swojej drużyny i licznie
stawili się na meczu. Takiej ilości dopingujących ludzi nasz stadion już dawno nie pamięta… Liczymy na równie wielkie wsparcie
12 października 2008 r. przeciwko liderowi rozgrywek, drużynie KS Dobroszów! Na pierwszy
mecz od czterdziestu lat zostały zaproszone
media: TVP3 i Radio Wrocław.
W kościele podczas mszy świętych nasi księża zapraszali paraﬁan do uczestnictwa w kibi-

Kultura
Sezon imprez kulturalnych po wakacjach się zaczął.

REPERTUAR – PAŹDZIERNIK 2008
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
INAUGURACJA SEZONU 2008/2009
KONCERT SYMFONICZNY
Jacek Kaspszyk – dyrygent, Maciej Młodawski
– wiolonczela, Barry Douglas – fortepian, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
3 października – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Łukasz Borowicz – dyrygent, Ludmiła Peterkova – klarnet, Wrócławska Orkiestra Kameralna
„Leopoldinum”, Sekcja instrumentów dętych
Orkiestry Filharmonii im. W. Lutosławskiego
10 października – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Nicholas Daniel – dyrygent i obój, Lucy Wakeford – harfa, Orkiestra Filharmonii im. W.
Lutosławskiego
16 października – 19:00

cowaniu naszym zawodnikom podczas spotkania. Mecz rozpoczął się minutą ciszy, aby
uczcić zmarłego w ostatnich dniach sekretarza
Ludowych Związków Sportowych we Wrocławiu, Pana Ryszarda Ignatowicza, który zajmował się organizacją rozgrywek klasy C.
Pierwszą połowę nasi piłkarze wręcz przespali i do przerwy przegrywali 0:2. W szatni
trener Andrzej Buski powiedział, co trzeba
zrobić, aby odrobić straty. Gdyby obrona zagrała bezbłędnie, wygralibyśmy przed własną
publicznością, gdyż w drugiej połowie strzeliliśmy 3 bramki. Niestety, nie ustrzegliśmy się
błędów w defensywie i przegraliśmy 3:5.
Pomeczowe spotkanie zarządu Orła z Radą
Osiedla oraz wpływowymi ludźmi z Pawłowic
na pewno pomoże klubowi w jego dalszym
rozwoju i jeśli nie opadnie zaangażowanie
młodych ludzi, doczekamy się wielkiej piłki na
Pawłowicach!
Zapraszamy na mecze !!!
Radosław Andrzej Skawski

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena
A CHORUS LINE
3-4, 10-11, 17-18, 24-25 października – 19:00
5, 12, 19, 26 października – 17:00
PEWIEN MAŁY DZIEŃ
15, 21-23, 29-30 października – 10:30
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena
RZECZE BUDDA CHINASKI
22-23 października – 20:00
MDŁOŚĆ, MNIEZŁOŚĆ, MIŁOŚĆ
7-8 października – 20:00
OJCOM I MATKOM WBREW.
PIOSENKI KURTA WEILLA
14-15 października – 20:00
IMPONDERABILIA
29-30 października – 20:00
OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35

KONCERT SYMFONICZNY
Dariusz Mikulski – dyrygent i waltornista, Michał Maciaszczyk – skrzypce, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
17 października – 19:00
FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Vladimir Kiradjiev – dyrygent i prowadzący,
Rafał Augustyn – prowadzący, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
22 października – 9:00, 11:00
KONCERT SYMFONICZNY
Vladimir Kiradjiev – dyrygent i prowadzący,
Valeria Vetruccio – fortepian, Rafał Augustyn
– prowadzący, Orkiestra Filharmonii im. W.
Lutosławskiego
24 października – 19:00
26 października – 11:00
KONCERT PAMIĘCI ARTYSTÓW
WROCŁAWIA
Litania do Polskich Świętych „Santo Subito”
Włodzimierz Szomański – dyrygent, Spirituals
Singers Band, Olga Szomańska-Radwan i Jan
Radwan, Marcin Rogoziński – słowo, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego, Chór
Politechniki Wrocławskiej
31 października – 19:00

CZERWONY KAPTUREK
J. Pauer
23 października – 11:00
RĘKOPIS ZNALEZIONY
W SARAGOSSIE (balet)
R. Augustyn
29 października – 11:00
CARMEN
G. Bizet
22 października – 19:00
RAJ UTRACONY
K. Penderecki
28 października – 19:00
NABUCCO
G. Verdi
3 października – 19:00
CYGANERIA
G. Puccini
4 października - 19:00
RIGOLETTO
G. Verdi
25 października – 19:00
26 października – 18:00
KOPCIUSZEK (balet)
J. Strauss
1 października – 11:00
5 października – 17:00
16 października – 19:00
SKRZYPEK NA DACHU
– SUPERWIDOWISKO
J. Stein, J. Bock, S. Harnick
10-11, 17-19 października – 19:00
12 października – 17:00
ALICJA W KRAINIE CZARÓW
15 października – 18:00
16, 18 października – 11:00
CZARODZIEJSKI FLET
W.A. Mozart
24 października – 19:00
NADZWYCZAJNA GALA BALETOWA
V. Malakhov
29 października – 19:00
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TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO
ul. G. Zapolskiej 3
WARIACJE BERNHARDOWSKIE
9-10 października – 19:00
JULIUSZ CEZAR
14-15 października – 19:00
ONE wg Trzech Sióstr Antona Czechowa
18-19 października – 19:00
HAMLET
23-25 października – 19:00
PRZYPADEK KLARY
30-31 października – 19:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA KAMERALNA
ul. Świdnica 28
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
3-5 października – 19:00
MAYDAY
10-12 października – 19:00
SMYCZ
29-30 października – 19:00

GASTRONOMIA
– WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
23-26 października – 19:00
OKNO NA PARLAMENT
1 października – 19:00
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
15-16 października – 19:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c
SPRAWA DANTONA
10-11 października – 19:00
12 października – 18:00
CZĄSTKI ELEMENTARNE
2,4-5 października – 19:00
ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU
30-31 października – 19:00
LINCZ:
PANOI AOI. WACHLARZ. SZAFA.
17-19 października – 19:00

Przetwarzamy, co się da…
Już zbliża się jesień. Niedługo zaczniemy rydzą. Wszystkie składniki wymieszać, polać
przygotowywać zimowe zapasy. Trochę lata oliwą, sokiem z cytryny, solą i pieprzem.
w słoiku nie zaszkodzi. Ale o tym następnym
Sałatka z cukinii
razem...
– 1 młoda mała cukinia
SAŁATKI NA KAŻDĄ OKAZJĘ…
– 2 cebule
– 4 łyżki oleju
Sałatka z kapusty pekińskiej
– 4 pomidory
– 1 jabłko
– 1 główka kapusty pekińskiej
– mielona papryka
– 10 dag rodzynek
– posiekany koperek i natka pietruszki
– 3 łyżki posiekanych orzechów
– sól, pieprz
– 1 pomarańcza
Cukinię pokroić na małe kawałki. Cebulę
– 1 jabłko
posiekać. Na oleju podsmażyć cebulę i cukinię.
– 2 ząbki czosnku
Z pomidorów zdjąć skórkę, drobno pokroić,
– 4 łyżki oleju
jabłko obrane na tarce (grubej). Wymieszać
– cukier, sól, pieprz
pomidory, jabłka, cukinię z cebulą razem pod– sok z cytryny
dusić. Przyprawić do smaku solą, pieprzem i
– posiekana natka pietruszki
papryką, posypać zieleniną. Podawać na zimno
– 2 pomidory
do jaj na twardo.
– 2 jajka ugotowane na twardo
Ugotowaną kapustkę w osolonej wodzie,
Sałatka jesienna
ostudzoną pokroić. Rodzynki zalać gotującą
wodą na kilka minut, odcedzić. Orzechy drobno – 1 seler
posiekać. Jabłko i pomarańczę pokroić w kost- – 2 marchewki
kę. Czosnek rozetrzeć z solą połączyć z olejem, – 1 pietruszka
dodać cukier, pieprz, sok z cytryny. Jajka jak i – 3 ziemniaki ugotowane
pomidory pokrajać w grubą kostkę. Wszystkie – 1 kwaszony ogórek
składniki połączyć i dokładanie wymieszać. – 2 jabłka
Posypać zieleniną. Podawać z bułką.
– 1 cebula
– ½ puszki zielonego groszku
Sałatka z kurczaka i kukurydzy
– kilka grzybków i śliwek marynowanych
– 2 pomidory
– 1 puszka kukurydzy
– 2 jajka ugotowane na twardo
– kawałek zimnego kurczaka (np. udko)
– posiekana zielenina
– 1 papryka (może być marynowana)
– pieprz, sól, cukier, kilka łyżek majonezu
– 2 jabłka
Wszystkie składniki drobno posiekać i wy– 1 jajko ugotowane na twardo
mieszać, polać majonezem. Podawać jako
– 1 mała cebula lub szczypiorek
przystawkę.
– ½ cytryny
– 2 łyżki oliwy
Sałatka „Halama” wyborna
– sól, pieprz
Obrane jabłka, kurczaka, jajko, paprykę – 1 kg kapusty włoskiej
pokroić w drobną kostkę. Wymieszać z kuku- – 30 dag jabłek winnych
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–
–
–
–

sól, pieprz
1 łyżeczka musztardy
25 dag majonezu
10 dag śmietany
Kapustę poszatkować drobniutko, włożyć na
sito i odparować, aby straciła „świeżość” surowizny. Utrzeć jabłka na średniej tarce. Wystudzoną kapustę wymieszać z jabłkami i przyprawami, a na koniec z majonezem i śmietaną.
Świetna sałatka do placków ziemniaczanych.
Sałatka z czerwonej kapusty (znakomita)
– 1 kg czerwonej kapusty
– kwasek lub sok z cytryny
– 3 łyżki galaretki porzeczkowej
lub przetarte porzeczki
– 1 jabłko
– szczypiorek, natka pietruszki
– 2 łyżki oleju
Kapustę cienko poszatkować i gotować w
małej ilości wody około 3 minut. Ostudzoną
zakwasić kwaskiem lub cytryną, wymieszać z
porzeczami, posypać cukrem. Domieszać drobno pokrojone jabłko, szczypior i olej. Posypać
posiekaną natkę pietruszki, świetny dodatek do
kiełbas do kotletów siekanych.
Sałatka wiosenna
–
–
–
–
–
–
–

25 dag sera białego
pęczek rzodkiewek
pęczek szczypiorku
1 jajko ugotowane na twardo
3 łyżki majonezu
kilka liści sałaty pokrojonej
sół, pieprz
Wszystkie składniki pokroić, wymieszać
i jeść.
Sałatka studencka
–
–
–
–
–
–
–

½ kg matiasów
½ kg jabłek
2 szt. Cebule
2 szt. Cytryny
2 łyżki cukru
5 łyżek majonezu
5 łyżeczek gęstej śmietany
Śledzie (wymoczone) kroimy na kawałki.
Obrane jabłka kroimy w kostkę i zalewamy
sokiem z cytryny. Cebulę kroimy w kostkę i
zasypujemy cukrem. Wszystkie składniki mieszamy i zalewamy majonezem wymieszanym
ze śmietaną.
Sałatka z czerwonej kapusty
–
–
–
–
–
–
–

1 mała główka czerwonej kapusty
1 cebula
1 pęczek rzodkiew
garść szczypiorku
1 duże jabłko (kwaskowe)
1 łyżka natki pietruszki
3 łyżki majonezu
Kapustę i cebulę drobno szatkujemy, solimy
i odstawimy na 1 godzinę. Odciskamy sok,
skrapiamy sokiem z cytryny, dodajemy 2 łyżeczki cukru, pokrojoną rzodkiewkę, jabłko,
szczypiorek i natkę. Mieszamy z majonezem.
Życzę SMACZNEGO.
K.S.

Zagadka

kształtach, z narysowanymi grubymi czarnymi liniami. Każdy z tych kartoników utworzony jest z kilku kratek o identycznych wymiarach jak
kratki planszy.
Wszystkie sześć kartoników należy położyć na planszy w taki sposób,
aby widoczne na nich grube czarne linie stały się fragmentami jednej
linii zamkniętej, której boki byłyby odcinkami równoległymi do boków
planszy, natomiast wszystkie jej wierzchołki znajdowałyby się w samym
środku niektórych kratek planszy. Kartoniki zawsze, bez wyjątku, należy kłaść na planszy tak, aby kratki widoczne na kartonikach dokładnie
pokrywały się z kratkami będącymi na planszy.
Ta linia zamknięta byłaby utworzona zarówno przez jej fragmenty
będące na kartonikach, jak i fragmenty przechodzące przez białe, niezakryte kratki planszy, które należy oczywiście samemu dorysować.
Kartoniki przed położeniem na planszy można obracać w różne strony, ale w żadnym wypadku nie wolno odwracać ich na drugą stronę. Po
położeniu na planszy żaden z kartoników nie może ani nachodzić na
jakąkolwiek z czarnych kratek planszy, ani wystawać którąkolwiek swą
częścią poza planszę.
Litery widoczne nad i pod kolumnami planszy oraz z lewej i prawej
strony rzędów poziomych są podpowiedziami – informują nas o tym,
przez jaki kartonik została zakryta pierwsza spośród zakrytych kratek w
danym rzędzie poziomym lub kolumnie od strony znajdującej się przy
brzegu litery. W przypadku kolumn i rzędów poziomych, w których znajdują się czarne kratki, informacje wnoszone przez litery będące przy
tych kolumnach i rzędach nie dotyczą tych kratek, które są już poza
czarną kratką, licząc od strony danej litery.
Uwaga! Czarna linia zamknięta nie może przechodzić przez czarne
pola na planszy.

Kiedy urodziła się w noc Bożego Narodzenia 1939 roku na Sycylii, rodzice od razu zauważyli, że z oczami małej córki jest coś nie tak. Miejscowy lekarz nie bardzo wiedział co, więc wysłał pacjentkę do specjalistów
w Palermo. Ci stwierdzili, że dziewczynka jest niewidoma, bo jej oczy nie
mają źrenic. Rodzina była zrozpaczona. Lekarze nie zostawili bowiem nawet cienia nadziei. Dziewczynka jest ślepa – stwierdzili – i nigdy widzieć
nie będzie. W tej sytuacji pozostały tylko modlitwy o cud.
Gdy niewidoma dziewczynka miała siedem lat, jej rodzinę odwiedziła
krewna zakonnica. Poleciła w modlitwie prosić o pomoc Ojca Pio (1887-1968) – włoskiego zakonnika znanego z czynienia cudów. Sama zaś
napisała do niego list z prośbą o modlitwę za małą kuzynkę. Nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Zamiast tego kapłan przyśnił się jej i zapytał:
„Gdzie jest ta mała, przez którą tyloma modlitwami mieszacie mi w
głowie?”. Śniąca wskazała mu dziewczynkę, a on zbliżył dłonie do jej
twarzy i zniknął. Następnego dnia kobieta otrzymała od niego list z
odpowiedzią – obietnicą modlitwy za niewidomą kuzynkę.
Zakonnica poradziła rodzinie, aby ta zabrała ją do duchownego do
San Giovanni Rotondo. Dziewczynka pojechała tam z babcią. W drodze,
w pociągu jadącym nad brzegiem morza, krzyknęła: „Widzę łódź!”. Babcia uznała jednak, że dziecko zmyśla. Na miejscu Ojciec Pio, tym razem
na jawie, dotknął oczu dziewczynki naznaczoną stygmatami dłonią. W
drodze do domu mała już widziała. Lekarze byli zdumieni. Poszła do
szkoły, nauczyła się pisać i czytać, a w czasie kanonizacji Ojca Pio przez
Jana Pawła II w 2002 roku wystąpiła w telewizji.
Jak nazywała się dziewczynka, która w cudowny sposób odzyskała
wzrok?
W odgadnięciu tego pomoże Ci niżej widoczna dwuczęściowa łamigłówka logiczna.
Trudna układanka (I etap)

Otrzymaną grubą czarną linię, będącą rozwiązaniem pierwszego
etapu, należy przenieść i nałożyć na widoczny niżej diagram literowy.
Wszystkie litery, które znajdą się w kratkach będących wewnątrz obszaru otoczonego grubą czarną linią, należy czytać rzędami od góry do
dołu, wpisując je w kolejności czytania do widocznych pod diagramem
literowym kółeczek.
W ten sposób dowiecie się, jak nazywała się niewidoma dziewczynka,
która dzięki Ojcu Pio w cudowny sposób odzyskała wzrok.

Na pokratkowanej planszy o wymiarach 9x8 znajduje się trzynaście
czarnych pól, a na dole leży sześć zacieniowanych kartoników o różnych

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce czasopismo wydawane specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej, www.swiatmatematyki.pl

Połączenie łamigłówki z zagadką (II etap)
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Wielki problem małej dziewczynki
Ania uwielbiała zbierać grzyby. Oczywiście
nie sama, do lasu chodziła z rodzicami. Tego dnia
też była w lesie. Szła powolutku, co jakiś czas zatrzymywała się i rozgarniała trawę. Szukała kurek
– żółtych grzybków, które kolorem przypominały
kurczaki. Już od dłuższego czasu nic nie znalazła.
Zaczynała się nudzić... i te nogi. Były bardzo zmęczone. Szła coraz wolniej i wolniej. W końcu usiadła na pieńku pod brzozą i zamyśliła się.
– A może znajdę takiego wielkiego grzyba? –
myślała. – I ugotuję w dużym garnku zupę grzybową dla mamy i taty… – rozmarzona zamknęła
oczy, a kiedy ponownie je otworzyła, obok swojego buta ujrzała piękną kurkę. Jak mogła jej wcześniej nie zauważyć? Schyliła się, aby wyjąć ją z
ziemi. Chwyciła grzybka...
– Aj! – usłyszała i szybko cofnęła rękę.
Kurka wyprostowała się. Przed Anią stał mały
miś. To, co wcześniej wydawało się być kapeluszem grzyba, okazało się plecami misia.
– Cześć! Nazywam się Miś, a ty? – powiedział
niedźwiadek i pomachał do niej łapą.
– Jestem Ania – przedstawiła się dziewczynka.
Owszem, zdziwiła się, że kurka jest misiem, który
w dodatku potraﬁ mówić, ale... tak bardzo lubiła
zawierać nowe przyjaźnie. A wszyscy wiedzą, że
przedstawienie się to początek przyjaźni.
– Właśnie ćwiczyłem skłony, kiedy mnie
uszczypnęłaś – wyjaśniał Miś. – Długo na ciebie
czekałem i cały już zdrętwiałem. Co cię zatrzymało? – Miś był wyraźnie niezadowolony.
– Ale... ale ja wcale nie wiedziałam, że czekasz na mnie – tłumaczyła się Ania. – Zbierałam
grzyby. Potem usiadłam i myślałam. A potem zobaczyłam ciebie.
– Ach tak.... No dobrze, kiedyś to sobie wyjaśnimy. Ale teraz zabierz mnie do domu. Mam już
dosyć tego siedzenia pod brzozą – zarządził Miś i
zaczął wdrapywać się po nodze Ani. – Pomóż mi.
Na co czekasz?
Dziewczynka posłusznie wzięła niedźwiadka
na ręce, a potem schowała go do kieszeni bluzy.
– Jakiś dziwnie nerwowy miś, zupełnie jak nie
miś – pomyślała, ale nic nie powiedziała. Wszak
sama też bywała nerwusem, tak przynajmniej
twierdziła mama. – „Ania z charakterkiem i miś
z charakterkiem” – uśmiechnęła się, zadowolona,
że przypomniała sobie to trudne słowo, którego
czasem używali rodzice.
I taki był początek prawdziwej przyjaźni. Ania
opiekowała się Misiem jak mogła najlepiej, a on
– też najlepiej jak mógł – pomagał jej rozwiązywać przeróżne poważne problemy. A jakie? Ho,
ho... na przykład... na przykład z myciem włosów.
Ania nie znosiła mycia włosów. Zawsze próbowała odłożyć to na jutro.
– Mamo! Teraz jest jutro? – pytała przed kąpielą.
– Nie, teraz jest dzisiaj.
Następnego dnia rozmowa powtarzała się.
– Czy teraz jest jutro?
– Nie, dzisiaj, ale i tak musisz umyć włosy
– cierpliwie tłumaczyła mama.

– Ale miałam jutro – ze łzami w oczach mówiła Ania. Jej buzia wykrzywiała się w podkówkę, a
potem to już tylko był jeden wielki szloch.
I tak za każdym razem, aż do dnia, kiedy w
domu pojawił się nowy przyjaciel Ani, mały żółty
Miś. Miś zamieszkał u nich w sobotę przed obiadem, a zaraz po kolacji była kąpiel.
– Aaaa! Uuuu! Nieee! Aaaa!– słychać było
z łazienki. Potem nastała cisza i do pokoiku weszła... uśmiechnięta Ania.
– Co tam się działo? – krzyknął Miś. – Smoki?
Potwory? Duchy? Mów prędko! Ktoś cię zaatakował? – niedźwiadek aż podskakiwał z ciekawości.
– Yhy. Nic – zmieszana dziewczynka spuściła oczy, zmarszczyła brwi. Wyraźnie nie miała
ochoty na rozmowę. Usiadła na brzegu łóżka i
milczała.
– Mów – niecierpliwił się Miś. Wdrapał się na
kolana Ani i wiercił się tam okropnie.
– Mama, myła mi... włosy – wydukała.
– No to co?
– Woda leciała i miałam mokre oczy. Nie lubię mycia włosów! – zapłakała. Było jej wstyd.
Czuła, że źle zachowała się w łazience, ale nie
mogła się powstrzymać. Kiedy tylko woda leciała
jej na głowę, przestawała myśleć. Nie pomagały
tłumaczenia mamy – Ania nic nie słyszała, tylko
własny krzyk.

– Zaraz, zaraz – Miś aż wstał ze zdziwienia.
– Boisz się mycia włosów?
– Tak – wyszeptała Ania.
– A lubisz się kąpać?
– Oczywiście! Lubię, jak jest dużo piany.
– Myślałem, że nie lubisz wody – droczył się
Miś. – Dziwną jesteś dziewczynką. Nie lubisz
wody, a potem lubisz.
– Nie lubię, jak leci mi do oczu.
– A kto powiedział, że przy myciu włosów
woda musi lecieć do oczu? – zdenerwował się
niedźwiadek. Jego żółte futerko aż iskrzyło. – Popatrz, popatrz – Miś stanął na rękach, aż kudełki
z czubka głowy opadły mu w dół. – Przechyl głowę do tyłu. Widzisz, włosy spadają ci do samej
podłogi.
Ania leżała na łóżku ze zwieszoną głową.
– Ha, ha – zaśmiała się. – Lampa stoi na podłodze, a wózek wisi na suﬁcie. Śmieszne.
– Pewnie, że śmieszne.
– Ale w wannie to nie jest śmieszne – powiedziała poważnie, a potem odwróciła się plecami
do Misia, przykryła kołdrą i chyba zasnęła.
Minęły dwa tygodnie – dwa wesołe tygodnie,
w których nikt nie chciał myć Ani włosów. Minęły

i znowu była sobota po kolacji i mama powiedziała:
– Aniu, musisz umyć włosy.
– Nieeeee! Nieeeee! – wrzasnęła Ania i pobiegła schować się w swoim pokoju.
– Nie możesz tak ciągle wrzeszczeć. Uszy od
tego puchną – poskarżył się Miś. – Musimy coś
z tym zrobić.
– Ale... co? – łkała Ania. – Nie chcę... myć...
włosów.
– Dobra, dobra. Zrobimy eksperyment. Najpierw ty umyjesz mi włosy, a potem...
– Co potem? – zainteresowała się dziewczynka.
– A potem, to zobaczymy potem – powiedział
tajemniczo Miś.
– Możemy spróbować – zgodziła się łaskawie.
Poszli do łazienki. A tam okazało się, że wcale
nie jest tak łatwo umyć włosy Misia. Ania musiała
być bardzo ostrożna, żeby nie nachlapać mu wody
do oczu. Niestety, raz czy dwa razy woda naleciała
Misiowi do oka i do ucha, ale on nic, ani nie pisnął. A miał na to wielką ochotę.
– Gotowe – powiedziała zadowolona Ania,
kiedy spłukała resztki szamponu z głowy niedźwiadka. – No nareszcie. Myślałem, że już nigdy
nie skończysz.
– Skończyłam, skończyłam. Powąchaj, jak ładnie pachniesz. Tak waniliowo.
– Czemu to tak długo trwało? – dopytywał się
Miś, wycierając głowę ręcznikiem.
– Nie chciałam, żeby ci woda naleciała do oczu
– powiedziała zatroskana Ania. – Ale i tak mi się
nie udało.
– Nic nie szkodzi.
– A teraz? – spytała Ania. – Miało być coś
potem.
– No wiesz, myślałem, ... że może potem ...
mama umyje twoje włosy – powiedział niepewnie
Miś, zerkając na Anię. Miał nadzieję, że dziewczynka zgodzi się.
Ania popatrzała na niego, a potem zamyśliła
się. Myślała bardzo, bardzo długo. Dowiedziała
się dzisiaj, że nie jest łatwo umyć komuś włosy,
tak żeby ani kropla nie spadła do oczu. Czasami
to się zdarza nawet najlepszym „umywaczom”
włosów. – A może spróbować – myślała. Może
gdyby siedziała tak spokojnie jak niedźwiadek i
gdyby głowę odchyliła tak mocno, mocno, że cały
świat byłby do góry nogami...
– Dobrze! – powiedziała odważnie po długiej
chwili. – Spróbuję.
– No, nareszcie. Brud z głowy – problem z
głowy – rozweselił się Miś. – A potem to już
będziemy pachnieć jak dwa waniliowe ciasteczka.
Mniam, mniam.
– Czy ja coś słyszałam o ciasteczkach? – spytała mama, zaglądając do łazienki. – Mam wielką
ochotę na dwa małe waniliowe ciasteczka – powiedziała, łaskocząc Anię pod pachami.
– Hi, hi, hi – roześmiała się Ania. – Zaraz
dostaniesz te ciasteczka, tylko jeszcze jednemu
musisz umyć włosy. I tak śmiejąc się i żartując
zabrały się do roboty.
Katarzyna Budyś
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