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Po cichu nadchodzi

Hałas

Po spotkaniu na temat „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Wrocławia”,
które odbyło się 12 sierpnia 2008 w siedzibie
Urzędu Miejskiego Wrocławia, do UM wysłano
wniosek o odsunięcie Łącznika Pawłowickiego
od osiedla. Łącznik planowany jest jako droga o
dużym natężeniu ruchu i zakłóci klimat cichego
osiedla, jakim teraz są Pawłowice. Nie dość tego,
Urząd Miasta nie planuje również budowy ekranów dźwiękoszczelnych, tłumiących hałas, ani
żadnych innych środków mogących mu zapobiec.
W otrzymanym liście prośba o pisemną wiadomość na temat rozwiązania problemu hałasu
na naszym cichym osiedlu-ogrodzie doczekała
się oddźwięku z Departamentu Nieruchomości i
Eksploatacji. W odpowiedzi poinformowano nas,
że „Program ochrony środowiska przed hałasem
dla Miasta Wrocławia” nie dotyczy planowanych
przedsięwzięć, lecz tylko istniejących źródeł hałasu. Inaczej mówiąc, dopóki na Pawłowicach
cisza nie zostanie skutecznie i trwale zakłócona,
nikt nie chce myśleć o tym problemie ani mu zapobiec, choć jest rzeczą oczywistą, że lepiej jest
likwidować przyczyny, a nie skutki.
(red)

Remont przystanku

Szynobusem przez Pawłowice
Coraz więcej czasu i pieniędzy tracimy. stojąc w korkach we Wrocławiu prawie każdego
dnia. Jednym z pomysłów na ich rozładowanie,
i to dość niedrogim, jest wykorzystanie linii
kolejowych położonych na obszarze całego
miasta. Istniejąca sieć kolejowa umożliwia
dotarcie z centrum i do centrum do niemal
wszystkich newralgicznych miejsc w mieście.
Wykorzystując to, można stworzyć nie jedną,
ale kilkanaście linii szybkiej kolei przy stosunkowo niewielkich nakładach ﬁnansowych.
Być może początkiem będzie rewitalizacja linii Wrocław Zakrzów – Trzebnica. W dniu 1
października 2008 Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei przekazała blisko 20-kilometrowy plac
budowy konsorcjum Dolkom i Unitor-B z Wrocławia, które zajmują się modernizacją linii kolejowej Wrocław Zakrzów – Trzebnica.
Będzie to pierwsza lina kolejowa obsługiwana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Uroczyste rozpoczęcie prac remontowych linii kolejowej odbyło się na nieczynnym

przejeździe kolejowym na Zakrzowie (skrzyżowanie ulicy Okulickiego i Bora Komorowskiego). W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wykonawców i inwestorów, między
innymi marszałek województwa dolnośląskiego Marek Łapiński.

Remontowana trasa stanie się odciążeniem
drogi krajowej nr 15 i 5, która na odcinku Wrocław – Trzebnica stanowi jedna z najbardziej
niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej województwa dolnośląskiego. Ponadto połączenie

Do ekologicznego konkursu UE przystąpiły dwa polskie miasta

W październiku 2008 został przeprowadzony
gruntowny remont przystanku autobusowego
przy ul. Azaliowej. Stan przystanku, o którym piNa pięciu Europejczyków aż czterech
saliśmy w numerze 17. „Pawłowic”, przedstawiał
się bardzo źle. Zdewastowane podłoże, obniżenie mieszka w mieście. Zdrowe i przyjazne środowisko miejskie jest więc codziennym marzeniem (a czasem – co niezmiennie budzi
moje zdumienie – „zwyczajnością”) większości mieszkańców naszego kontynentu.
Dlatego głównym zadaniem ogłoszonego po
raz pierwszy konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy jest pomoc w uczynieniu europejskich miast „ﬁt for life” – odpowiednimi,
„nadającymi się” do życia.
w stosunku do drogi, powodowało jego zalewaUczenie poprzez zabawę
nie wodą podczas opadów deszczu. Odnowiony
O tym, jakie niespożyte siły potraﬁ obudzić
peron przystanku autobusu bardzo podoba się pasażerom korzystającym z niego – dziękują ﬁrmie w ludziach pokojowa rywalizacja, wiedzą wszyscy organizatorzy i uczestnicy mniejszych czy
wykonującej remont.
większych konkursów. Wiedzą o tym także „oﬁtekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski cjele” organizacji europejskich, którzy starają
się mobilizować europejską społeczność, jeśli
Gazeta „PAWŁOWICE” informuje, że istnieje tak można powiedzieć (nie jest nas w końcu tak
możliwość druku tekstów reklamowych podmiotów dużo – tylko w samej UE prawie pół miliarda)
prowadzących działalność gospodarczą, jak i ogło- w celu edukacji i różnorakich działań właśnie
przez konkursy.
szeń indywidualnych. Kontakt: tel. 600 366 496

Trwają poszukiwania zielonej stolicy Europy
Jeden z najbardziej znanych „konkursowych” programów UE jest związany z przyznawaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Funkcjonuje on od 1985 roku i w jego
ramach w poszczególnych latach wybiera się
kandydatów z dwóch wyznaczonych wcześniej
europejskich państw.
ciąg dalszy str. 4

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
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to zapewni sprawny i bezpieczny środek komunikacji z miejscowościami położonymi pomiędzy Trzebnicą i Wrocławiem. Koszt przebudowy całej linii kolejowej wyniesie ponad
11 mln. zł. Docelowo linia ta będzie eksploatowana przy wykorzystaniu taboru (szynobusy)
zakupionego przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego. Zakładana prędkość szynobusów wyniesie około 70 km/h.
Technologia remontu linii kolejowej polega na
usunięciu istniejących szyn kolejowych z podkładów, które również są demontowane. W ich
miejsce wstawiane są nowe podkłady kolejowe
i te, które zostały zdemontowane, ale są jeszcze
w dobrym stanie . Przed montażem podkładów
trasa przebiegu linii kolejowej jest wyrównywana wyrówniarką. Na nowo ułożone podkłady
nakładane są szyny kolejowe, które następnie
są przykręcane specjalnymi śrubami. Cała trasa
jest oczyszczana z rosnących drzewek i krzewów
(samosiejki).

Linia kolejowa Wrocław Zakrzów – Trzebnica została przejęta w 2007 roku przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Poprzednim zarządcą linii były Polskie Koleje
Państwowe. Linia ta jest nieczynna dla ruchu pasażerskiego od 1991 roku, a dla ruchu towarowego od roku 1999. Ostatni pociąg przejeżdżał tą linią w 2002, a był to tzw. pociąg okolicznościowy,
którym jechali pielgrzymi do Sanktuarium Świętej Jadwigi w Trzebnicy. Pamiętam, że jeszcze w
latach 70. i chyba na początku lat 80. na trasie tej
kursowały parowozy.
Więcej informacji na temat linii kolejowej do
Trzebnicy znajduje się w artykule „Pociągi pod
specjalnym nadzorem” Pani Moniki Glińskiej,
który ukazał się w numerze 10. Zawidawieści, z
dnia 20 października 2007 roku
Z informacji, jakie uzyskałem od rzeczniczki
prasowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Pani
Joanny Jarockiej, wynika, że szynobus będzie
kursował docelowo do Dworca Głównego PKP,

Skrzypek na dachu Wrocławia
Nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać, dlaczego pani Ewa Michnik, dyrektor Opery Wrocławskiej, jest kobietą-instytucją,
kimś WYJĄTKOWYM w kulturze naszego miasta. Czy doceniana? Myślę, że tylko
od przypadku do przypadku, bo właściwie,
kiedy zaczęła remontować budynek Opery,
skazana została na siebie samą.
Stąd tak długo ów remont trwał. Zresztą dziś
nie warto już do tej sprawy wracać, patrząc na
prawdziwe cacko, jakim dziś nasza Opera jest
na zewnątrz, a przede wszystkim wewnątrz.
No i repertuar Opery – ambitny, nastawiony
na współczesną operę światową i polską, ale
i na klasykę muzyki operowej (choćby „Raj
utracony” Krzysztofa Pendereckiego obok
„Wesela Figara” W.A. Mozarta). Sądzę jednak, że Ewę Michnik zna się przede wszystkim jako organizatorkę tzw. wielkich i nowoczesnych widowisk operowych, które cieszą
się ogromną popularnością wśród szeroko pojętej widowni. Przyciągają one szerokie kręgi
widzów, przy czym nie zawsze muszą oni być
miłośnikami opery. Monumentalność i widowiskowość owych przedstawień przyciąga do
tak wystawianych oper (w plenerze lub w Hali
Stulecia) bardzo wielu nowych widzów. Takie
propagowanie trudnej sztuki operowej jest
czymś bardzo chwalebnym. Ostatnim wielkim
widowiskiem, monumentalnym ze względu na
dekoracje, ale i na dwustuosobowy zespół wykonawców i efektowne tańce jest „Skrzypek
na dachu”. To oczywiście nie opera, ale popularny na świecie (głównie w USA) musical,
który zwykle wystawiany jest na Broadwayu,
a potem „idzie w świat”, jeśli zdobywa uznanie krytyki muzycznej i widzów.
W potocznym rozumieniu jest to widowisko, w którym „wszyscy mówią, wszyscy
tańczą i wszyscy śpiewają”. Akcja klasycznych musicali rozgrywała się zazwyczaj w
wyższych sferach, zaś bohaterami byli ludzie
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zamożni i dobrze wychowani. Ale w latach
60. po okresie kryzysu, musical pojawił się
w zmienionej formie, wprowadzając bardziej
poważne tematy.
Do tego nowego typu musicali należy
„Skrzypek na dachu” Jerry’ego Bocka (kompozytor), według libretta
Josepha Steina i z tekstami
piosenek Sheldona Harnicka. Premiera odbyła się
w Nowym Jorku w 1964
roku. Akcja „Skrzypka...”
rozgrywa się w 1905 roku
w małej rosyjskiej wiosce
Anatewce. Tekst libretta
oparty jest luźno na klasycznej powieści żydowskiego pisarza Szolema
Alejchema pt. „Dzieje
Tewji Mleczarza”, powstającej w latach 1894-1914
jako cykl monologów
głównego bohatera.
Bohater opowiada o losach swojej rodziny, na które wielki wpływ wywarły
przemiany zachodzące w
ówczesnym świecie żydowskim: zmierzch tradycyjnych wartości, modernizacja obyczajowa,
tendencje asymilacyjne,
odchodzenie od judaizmu
na rzecz chrześcijaństwa,
nasilanie się antysemityzmu, narodziny socjalizmu. Wszystko to zostało
w bardzo realistyczny sposób ukazane w powieści
Szolema Alejchema, ale
i znalazło odzwierciedlenie w libretcie J. Steina.

co stworzyłoby możliwość dojazdu do centrum
Wrocławia mieszkańcom osiedli Zawidawia.
Termin zakończenia całej inwestycji to czerwiec
2009 roku, miejmy nadzieję, że zostanie dotrzymany.
tekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski
Wykorzystano materiały
ze strony internetowej DSDiK
W pierwszych latach po premierze musicalu
wystawiono go w 32 krajach. Na Broadwayu
pobił wszelkie rekordy powodzenia, osiągając
liczbę 3242 spektakli. Sukces ten zawdzięcza
w dużej mierze walorom libretta. Utrzymano
w musicalu pełen czaru koloryt małej żydowskiej wioski z początku XX wieku, wioski
niczym z obrazów M. Chagalla, klimat niezwykłej poetyki i specyﬁcznego humoru. Opo-

wiadania Szolema Alejchema pełne są zabawnych, błyskotliwych powiedzonek, swoistego
ﬁlozofowania, według którego każdy problem
ma dwie strony, uroczych dyskursów Tewjego
z Panem Bogiem. Wszystko to zachował Joseph Stein w dialogach, a Harnick uzupełnił
znakomitymi, doskonale dostrojonymi tekstami piosenek. Muzyka, zaznaczając z umiarem
stylizowany żydowski folklor, przynosi co
najmniej dwie znakomite piosenki: „Gdybym
był bogaczem...” („If I were a rich man”) Tewjego i nastrojową, sentymentalną „Anatewkę”
śpiewaną przez chór. Trzeba dodać, że „Skrzypek na dachu” ma swoją kinową wersję z 1971
roku. Jej reżyserem jest Norman Jewison, a
rolę Tewjego zagrał znakomicie izraelski aktor Topol.
Wszystkie te walory muzyczne, śpiewacze i taneczne „Skrzypka na dachu” zostały
znakomicie wykorzystane i uwypuklone we
wrocławskiej inscenizacji. Jak już napisałem,
dekoracje są monumentalne, ruch sceniczny
(tańce, szczególnie ten z butelkami na głowie,
ale i kozacki) doskonały, śpiew świetny, bo to

wykonania śpiewaków operowych – słowem,
jest na co patrzeć, czego słuchać i czym się
zachwycać.
„Skrzypek na dachu” jest musicalem, który
zawsze budził i będzie budził zachwyt. Także
dlatego, że zawarte w powieści Alejchema,
a przeniesione do libretta, ma uniwersalne
przesłanie: tolerancji religijnej, poszanowanie dla tradycji obyczajowej innych. Pogrom
i wyrzucenie Żydów z Anatewki, gdzie od
wieków mieszkali, przez władze carskie i
skazanie ich na tułaczkę przypomina nie tak
dawny Holocaust narodu żydowskiego. Nie
musimy jednak sięgać aż tak daleko, bo exodus Żydów z Rosji do Izraela trwa cały czas. I
dzisiaj w państwie Izrael, obok języka hebrajskiego, najczęściej na ulicach miast słyszy się
język rosyjski. Ale wróćmy do DZISIAJ, do
konﬂiktu rosyjsko-gruzińskiego. Z Abchazji,
gdzie większość mieszkańców stanowili Gruzini, podobnie z Osetii Południowej, wyrzucono ich od wieków osiadłych mieszkańców,
a po wybuchu wojny resztka została wypędzona. Ewakuacja Anatewki przypomina po-

Działania koalicji Wrocław – Wspólna Sprawa

Stwórzmy modę na pociąg!
Torowiska jeszcze nie do końca rozkradzione, tabor kolejowy jeszcze zipie. Nie trzeba być
znawcą tematu, by postawić diagnozę: chocholi taniec toczy się torowiskami PKP – niemoc,
marazm, degrengolada.
Dlaczego tak trudno odchwaścić trakcje,
ponaprawiać instalacje, uporządkować stacje i
przystanki i uruchomić ruch kolejowy istniejącą już przecież obwodnicą okołomiejską.
Taki punkt widzenia zaowocował pomysłem
przejazdu ekstrapociągu – by pokazać, że rozwiązanie zapaści komunikacyjnej na terenie
aglomeracji wrocławskiej jest możliwe i – co
wiecej – że nie wymaga miliardowych nakładów. Wystarczy powstrzymać dekapitalizację
istniejącego majątku i tkwiących w nim możliwości, doinwestować i sﬁnalizować trwające
dziesięciolecia modernizacje.

Organizatorów już znacie. Pisaliśmy o nich
nie raz: ludzie z kręgu koalicji 8 organizacji
pozarządowych pod wspólną nazwą Wrocław
– Wspólna Sprawa, zawiązanej wokół projektu
Masz Głos – Masz Wybór. Spośród tych ośmiu
organizacji non proﬁt, obok Forum Młodych
Liderów, Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, Społeczeństwa Aktywnego i Sowiogór-

skiego Bractwa Kolejowego aż 4 wywodzą się
z Zawidawia. Są to: Stowarzyszenie Wrocław
– Za Widawą, Fundacja Przyjazny Dom im.
S. Jabłonki, Fundacja „Opieka i Troska”, Fundacja „Pomaluj Mi Świat” oraz Lotnicze Zakłady Naukowe jako partner Zawidawia.
Miłośnicy kolei byli pomysłodawcami i realizatorami pomysłu na pociąg.
Wycieczkę poprzedziło zaproszenie szacownych rajców z magistratu i innych wydziałów
władzy samorządowej. Niestety, nikt z zaproszonych gości nie zaszczycił akcji obecnością.
To także stanowi wyraz stosunku władzy do
inicjatyw obywatelskich. Gdyby to był czas
wyborów, notabli mielibyśmy pełen pociąg.
Pamiętajcie o tym przy kolejnych wyborach.
11 października ok. godz. 10.30 w holu
Dworca Głównego ruszył happening Projektu
Masz Głos Masz Wybór z hasłami: Obywatelu,
nie śpij, bo nieobecni nie mają racji, Sprawdź
swój samorząd, Twój głos to Twoja aktywność.
Młodzież z LZN-u wyróżniała się pomarańczowymi czapkami wrocławskich krasnali, bo
– jak wiadomo krasnale mają szczególnie dziś
pełne ręce roboty. Do organizatorów dołączali młodzi ludzie zwabieni formą: ruchem, kolorem, gadżetem, treść haseł docierała im do
świadomości później, już w pociągu.
Inni przybyli jako żywotnie zainteresowani
sprawami kolei – znawcy tematu, miłośnicy
kolei skrzyknięci per internet, znający historie
trwających dziesięciolecia robót modernizacyjnych. Nasz happening zaczął żyć własnym
życiem, nie wymyślilibyśmy tego wszystkiego,
co się wydarzyło. Aktywność przyłączających
się uczestników przerosła oczekiwania organizatorów i była miodem na ich niespokojne
serca. Społeczeństwo Aktywne przeprowadza-

kazywane przez telewizję obrazy nieszczęść
ludności tubylczej, którą skazano na głód,
śmierć i poniewierkę. Ta sama mentalność,
wówczas carskiej Rosji, dzisiaj putinowskiej,
imperialna i skłócająca narody, które żyły w
Federacji Rosyjskiej, aby zatriumfowała racja
stanu tylko i wyłącznie rosyjska. W tym sensie musical „Skrzypek na dachu” przypomina
o tym, że świat niewiele się zmienił. I między innymi pokazywanie takich przedstawień
przypomina o tym, aby być człowiekiem tolerancyjnym, otwartym na inne nacje i ich kulturę, okazywać zrozumienie dla odmienności
i inności. Szczególnie kiedy także w kulturze następuje coraz wyraźniej globalizacja.
Trzeba pani Ewie Michnik bardzo serdecznie
podziękować za wystawienie tak pięknego i
poruszającego przedstawienia. Bo skierowane jest ono nie tylko do serc widzów, ale i do
ich rozumu. A nie zawsze tak bywa!
Krzysztof Bauer

ło konkurs z wiedzy o samorządzie terytorialnym, Klub Miłośników Kolei odpowiadał na
setki fachowych pytań, studenci-inżynierowie
i doktoranci z Politechniki Wrocławskiej przeanalizowali inwestycje w mieście, tropiąc komunikacyjne buble, do czego zagrzało ich Forum Młodych Liderów. Wrocław – Za Widawą
propagował działania koalicji, krasnale z LZN
nikogo nie pozostawiały obojętnym.
A pociąg jechał – stawał na zabitych dechami, walących się i zmurszałych stacyjkach
(Wrocław-Kowale, Jelcz-Mikołajów) i porośniętych bujnym chwastem przystankach, w
centrum miasta mijał Brochów, Górkę Pafawagu, Polskie Radio, przejeżdżając nad Karkonoską, ulice Krzycką, Zaporoską, Grabiszyńską,
Wrocław-Mikołajów, Popowice, Dworzec
Nadodrze, Sołtysowice. Stacje te były tak blisko siebie, że z zaskoczeniem odczytywaliśmy
ich nazwy, zdziwieni, że to już tu...
Zresztą sprawdźcie sami w Internecie: rozkład jazdy PKP.
Wróciliśmy do domu z przekonaniem, że
Wrocław sobotnie przedpołudnie załatwiliśmy
coś ważnego, bawiąc się przy tym doskonale
i doświadczając nowej wiedzy o naszym mieście.
tekst, zdjęcia
Teresa Kasztelaniec-Jaworska
Odjazdy Wrocław Psie Pole – Wrocław Gł.,
czas przejazdu 22-25 min;
05.23 i.43, 06.13 i 43, 07.13 i 44, 07.53,
08.43, 09.25 i 48,10.13, 11.09 i 43, 12.07 i
43, 13.53, 14.43, 15.44, 16.43, 17.25, 18.47,
20.43,
w kierunku odwrotnym z Dworca Głównego
na Psie Pole: 05.22, 06.25, 07.38, 08.31, 9.25,
10.25, 11.33, 12.30, 13.30, 14.21, 51.00 i 32,
16.00 i 52, 17.33, 18.30, 19.30, 20.27, 21.30.
Czas przejazdu 18-25 min.
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Trwają poszukiwania zielonej...
Dokończenie tekstu ze strony 1.

Miasta, którym ten tytuł zostanie przyznany dostają niepowtarzalną szansę skupienia na
sobie uwagi całej europejskiej „publiczności”.
Ustalono już, że w 2016 roku wybór ten będzie
dotyczył miasta w Hiszpanii i w Polsce (w 2000
roku miano stolicy kultury przypadło także jednemu z polskich miast – „dzierżył” je Kraków).
Wiemy, że obecnie rywalizują: Gdańsk, Toruń,
Lublin, Poznań, Łódź i Warszawa. Swoją drogą
wydaje się, że w czasach złotego wieku Rzeczypospolitej – gdy żył mistrz Kochanowski,
autor m.in. słynnych fraszek – takie miasta jak
Toruń, Gdańsk czy Lublin mogłyby ubiegać się
o ten tytuł niejako „z biegu”, bez specjalnych
przygotowań.

Gościu, siądź w moim mieście
i odpocznij sobie
Jesteśmy jednak dobre 400 lat później i równie ważne albo ważniejsze – bo mające bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców miast
– stało się konkurowanie w innej dziedzinie: w
ochronie rozwijających się miast przed różnorakimi zanieczyszczeniami środowiska naturalnego. A także – mimo niespotykanego nigdy
wcześniej w historii ludzkości „zagęszczenia”
ludzi mieszkających w miastach – w takim
zagospodarowaniu miejskiej przestrzeni, by
stała się ona miejscem „przyjaznym do życia”.
Właśnie po to, aby zaincjować lub wzmocnić
zmierzające w tym kierunku procesy ogłoszono pierwszy konkurs na zieloną stolicę Europy.
Ma on inspirować urbanistów, władze lokalne
oraz mieszkańców miast do proekologicznych
działań. W obecnej pierwszej edycji przystąpiło do niego 35 miast, wśród nich Toruń i Łódź
(notabene miasta te biorą także udział w rywalizacji o tytuł stolicy kultury).

Jesienne nastroje
Ta pora roku rodzi bardzo różne myśli, pozytywne, ale przede wszystkim negatywne.
W kalendarzu biologicznym to pora obumierania, przygotowywania się do zimowego
snu.
Drzewa (liściaste) okrywa żółć, czerwień
i brąz liści, które powoli zaczynają opadać i
ścielić piękny dywan pod naszymi stopami. Nie
ma nic piękniejszego w kolorystyce pejzażu niż
różnokolorowość lasów liściastych (na przykład
Bieszczadów lub Beskidów) czy miejskich parków. Mistrzem w malowaniu takich jesiennych,
różnokolorowych pejzaży był angielski malarz
Joseph M. William Turner (1775-1851). Warto wiedzieć, że mając zaledwie 15 lat, Turner
wystawił obraz „Widok Lambeth” na Salonie,
a rok wcześniej dostał się do Royal Academy.
Wkrótce zyskał renomę świetnego akwarelisty,
potraﬁł znajdować malownicze motywy, co
wróżyło mu karierę znakomitego pejzażysty. I
takim został. Był tym malarzem, który na początku umiał znajdować w naturze motywy,
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W skład jury konkursu weszli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji
Ochrony Środowiska, incjatywy Samorządy
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ICLEI
– Local Governments for Sustainability), Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska
(T&E), Związku Stolic Unii Europejskiej
oraz Komitetu Regionów. Konkurs przebiega
w dwóch etapach (termin zgłaszania upłynął
1 października bieżącego roku; przy czym brano pod uwagę tylko miasta liczące powyżej
200 tys. mieszkańców). W etapie pierwszym
powołani w tym celu międzynarodowi eksperci, studiując aplikacje, wyłonią sześć miast
– po trzech kandydatów do tytułu „Zielonej
Stolicy Europy” w 2010 lub w 2011 roku – o
te lata teraz toczy się rozgrywka. Następnie
miasta te zostaną poddane dalszemu dokładnemu „oglądowi”. W formularzu aplikacyjnym
były brane pod uwagę m.in. badania dotyczące miejskiego powietrza, wody i gleby. Prócz
tych wyników eksperci będą wnikliwie przyglądali się także innym, przyjętym wcześniej
kryteriom. Na przykład w jaki sposób w danym mieście-kandydacie do tytułu rozwiązano
problemy związane z transportem i zwiększonym natężeniem ruchu i ilu ludzi w związku z
tym dojeżdża do pracy swoim samochodem, a
ilu korzysta z roweru lub transportu publicznego. Będą pytali także o dostępność obszarów
zieleni na terenie miasta – odległość parków
i zielonych terenów rekreacyjnych (boiska,
korty, otwarte baseny) od osiedli oraz interesowali się wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Poszukają także „lidera” w gospodarowaniu odpadami oraz ochronie przed hałasem.
Na podstawie tak przeprowadzonej oceny w
pierwszej dekadzie 2009 roku jury wybierze
zwycięzców konkursu.
Nagroda w postaci tytułu, prestiżu i promocji (taki „rozgłos” wpłynie zapewne m.in. na
które siłę swojego geniuszu przekształcał w
symfonie światła i koloru. Wcześniejsze, trochę młodzieńcze rozgorączkowanie zastąpiła
później melancholia, niczym światło walczące
z cieniem. W obrazach artysty prawie nie ma
ludzi, a jeżeli już się pojawią, to jako statyści,
których z trudem zauważamy. Płótna Turnera
zapadają w pamięć, chociaż nie skłaniają do
żadnych konkretnych myśli. Barwami i niewyraźnymi zarysami kształtów pobudzają bowiem
naszą wyobraźnię.
Nie bez powodu przywołuję tutaj malarstwo
Turnera, bo kojarzy się nam z melancholią, a to
związane jest ściśle z jesienią. To tęsknota za
czymś na wpół realnym, na poły marzeniem,
nawet snem, czymś ulokowanym głęboko w naszej podświadomości. Mówi się „polska jesień”,
bo kojarzy się nam ta pora roku z czymś bardzo
swojskim, bliskim naszej narodowej naturze. Bo
podobno Polacy to marzyciele i idealiści, ale i
buntowniczy romantycy. Nie wiem jak innym,
ale mnie romantyzm i romantyczność kojarzą
się właśnie z jesienią i melancholią. Bo na przykład jeden z najpiękniejszych naszych wierszy
miłosnych, napisany niezrównaną polszczyzną,

zwiększenie liczby turystów) przypadnie tym
miastom – ich mieszkańcom i samorządowi
– które „konsekwentnie dążą do osiągnięcia
wysokich standardów ochrony środowiska, podejmują istotne działania i inicjatywy na rzecz
zrównoważonego rozwoju i poprawy stanu środowiska miejskiego, m.in. poprzez wdrażanie
systemów zarządzania środowiskowego (ISO
14001/EMAS). Premiowane będą najlepsze
rozwiązania – takie, które mogą stanowić wzór
i inspirację dla innych europejskich miast” (ze
strony poświęconej konkursowi). Tak więc
głównym zadaniem konkursu jest sprzyjanie
i propagowanie idei poprawy stanu środowiska naturalnego europejskich miast – miejsca
życia kilkuset milionów ludzi. Sprawienie, by
jak najwięcej z nich było „szytych” na ludzką
miarę. Więcej o konkursie można znaleźć na
stronie: ec.europa.eu/environment/europeangreencapital
Joanna Hułyk
swoją „akcję” ma osadzoną właśnie jesienią. Jest
marzeniem i snem o najbardziej romantycznej
miłości, tej wyidealizowanej, a tak pięknej i nierealnej, że może rozgrywać się tylko w wyobraźni poety. Myślę oczywiście o słynnej dygresji o
młodzieńczej miłości Juliusza Słowackiego do
Ludwiki Śniadeckiej, a pochodzącej z poematu
dygresyjnego pt. „Beniowski”. To (cały poemat)
arcydzieło literackie, zresztą nie tylko polskiej,
ale światowej literatury. Wspaniałe obrazy jesiennego pejzażu, gdzie dominują aleje jarzębin ze swymi czerwonymi, pomarańczowymi i
żółtymi koralami, na tle których rozgrywa się
miłość, zapadają nie tylko w naszej pamięci, ale
kształtują naszą wyobraźnię.
W naszej poezji (nie tylko romantycznej czy
neoromantycznej) jesień jako temat pojawia się
bardzo często. I zawsze towarzyszy mu nastrój
melancholii, smutku, tęsknoty i przemijania.
Wspaniały jest na przykład „Deszcz jesienny”
Leopolda Staffa, chyba najbardziej muzyczny
wiersz w naszej poezji. Naśladowanie miarowego, usypiającego uderzania kropli deszczu o
szyby wywołuje w czytelniku właśnie nastrój
melancholii i czegoś nie do uchwycenia w naszej

podświadomości. Przypomnijmy fragment po- jedna z zagranicznych piosenkarek na festiwalu
wtarzającego się refrenu tego pięknego wiersza: w Sopocie i otrzymała pierwsze miejsce w konkursie. Trochę to zamierzchłe czasy, kiedy się te
„O szyby deszcz dzwoni,
dwie piosenki śpiewało, ale wracają one trochę
deszcz dzwoni jesienny
jak bumerang we wspomnieniach i cieszy, kiedy
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
się je słyszy w radiu w nowym wykonaniu i aranDżdżu krople padają i tłuką w me okno...
żacji.
Jęk szklany... płacz szklany...
„Jesień idzie przez park...” uosobiona w piosena szyby w mgle mokną
ce, ale jakby bardziej prawdziwa i bliska naszemu
I światła szarego blask sączy się senny...
sercu. No bo jesień, a właściwie jej początek – to
O szyby deszcz dzwoni,
babie lato z latającymi pajęczynami, srebrnymi i
deszcz dzwoni jesienny...”
cienkimi, które snują sie trochę jak duszki w poNie bez powodu jesień (i kwiaty jesieni, róże, wietrzu i oplątują nasze twarze, aby wraz z wiachryzantemy i astry) pojawia się często w polskiej trem zniknąć nam z oczu. Jest taki piękny obraz
i nie tylko w polskiej pieśni i piosence. Kiedyś Józefa Chełmońskiego pod tym właśnie tytułem,
bardzo popularne były „Jesienne róże” śpiewane na którym leżący na łące pastuszek łapie pajęcze
przez Mieczysława Fogga, a i dziś budzą radość, nici. Babie lato zawsze kojarzy mi się z tym włakiedy je usłyszymy śpiewane przez młodych wy- śnie obrazem. Zresztą jak wiosna z „Bocianem”
konawców. Wspomnę też o nastrojowej piosence (czy inaczej „Przylotem bocianów”). Chełmońśpiewanej przez Krystynę Konarską „Jesienny ski to jeden z najbardziej polskich pejzażystów
pan”, którą bardzo pięknie (i inaczej) zaśpiewała w malarstwie, którego obrazy ukazują piękno

Skok do Egiptu
Wakacje spędzone w Egipcie to była typowa
wycieczka „last minute” – w poniedziałek kupiliśmy pobyt, a we wtorek w nocy już wylot.
Choć trwało to tylko tydzień, ale i tak sporo
zobaczyliśmy.
Po przylocie do Sharm El Sheikh około piątej
rano uderzyło nas niesamowite gorąco. Powietrze jednak jest suche, nie wilgotne. Sam budynek lotniska, zaprojektowany w stylu ogromnych
namiotów, robi niesamowite wrażenie. Po wypełnieniu kart z naszymi danymi, musieliśmy kupić
wizę egipską w cenie 15 $ od osoby. Lepiej mieć
tamtejsze pieniądze, bo zdarza się, że nie wydają reszty. Czterogwiazdkowy hotel Sol Verginia
okazał się przyjemny, czysty, godny polecenia.
Można go zaliczyć do kameralnych, bo ma tylko
sto dwadzieścia pokoi, a niektóre mają i po pięćset czy tysiąc. Obsługa porozumiewa się w języku angielskim, więc nie mieliśmy problemu, tym
bardziej że niektórzy znają też polskie słówka.

Przylecieliśmy w środę. Na lotnisku oczekiwał
nas Arab z nazwą naszego biura Sun&Fun na tabliczce i kierował do odpowiedniego autobusu.
Autokarów było kilka, z różnych biur podróży i
każdy zabierał turystów do innego hotelu.
Pierwszego dnia mieliśmy spotkanie z rezydentką. Radziła pić tylko wodę z butelki, nie
jeść owoców, nie pić drinków z lodem, bo woda
pochodzi z Nilu. Egipcjanie mają inną ﬂorę bakteryjną, więc ich organizmy są odporne na tamtejsze bakterie. Radziła kupić w aptece antinal i
łykać przed posiłkiem trzy razy dziennie, a także

kupić wódkę w bezcłowym sklepie i po każdym
posiłku wypić kieliszeczek czystej. Zaraz po spotkaniu poszliśmy kupić tabletki i wiedzieliśmy
że można za nie dać najwyżej piętnaście funtów
egipskich, tj. 3 $. Okazało się, że w aptece można
się targować, choć nie we wszystkich, ale generalnie można. Pewien turysta nie wiedział o tym
i zapłacił za tabletki aż sto czterdzieści funtów!!!
My daliśmy dziesięć.
Tego dnia wieczorem pojechaliśmy autobusem
hotelowym do Naama Bay – położonego pięć km
od hotelu centrum rozrywki, gdzie jest pełno
barów, restauracji typu KFC, Pizza Hut, Hard
Rock Caffee, mnóstwo sklepów i handlarzy. Jest
też sklep wolnocłowy, w którym mając paszport
można robić zakupy w ciągu czterdziestu ośmiu
godzin od przylotu. Tam kupiliśmy litrowego
absoluta, bo nie było mniejszych. W niektórych
biurach mówią, żeby już w Polsce kupić wódkę,
nam nie powiedzieli.
Zgodnie z zaleceniami jedliśmy tabletki i po
każdym posiłku kieliszek wódki i do dziś nie
tknęła nas tzw. zemsta faraona. Owoców też nie
jedliśmy, woleliśmy nie ryzykować. Byli tacy,
którzy nie jedli tabletek i dopadały ich problemy
z żołądkiem nawet po powrocie do kraju. W ciągu tygodnia zjedliśmy chyba ze trzy opakowania
tabletek, również w drodze powrotnej, w samolocie przed posiłkiem. Mój mąż dał nawet antinal
pewnemu chłopakowi, którego „zemsta faraona”
dosięgła w samolocie.
Hotel miał basen, gdzie można było wypoczywać, a autobus hotelowy kursował codziennie
kilka razy na plażę, ponieważ hotel położony był
w tzw. drugiej linii brzegowej. Na plaży byliśmy
tylko dwa razy, bo w sumie trzy dni spędziliśmy
na wycieczkach. Zakupiliśmy w pakiecie wycieczki do Kairu, rejs statkiem na rafy, aby ponurkować, i do Jerozolimy.
Pierwsza wycieczka – do Kairu, celem obejrzenia piramid i Sﬁnksa – odbyła się z czwartku
na piątek. Wyjechaliśmy po północy. Jazda klimatyzowanym autokarem trwała około siedmiu
godzin, temperatura na dworze dochodziła do
380C. Nocą jest chyba tak samo upalnie, bo

naszego kraju. Dzisiaj może nieco zapomniany,
ale jeszcze nie tak dawno wiele jego obrazów
(oczywiście reprodukcji czy ilustracji) zdobiło
podręczniki i książki dla najmłodszych.
Pisząc o jesieni, nie mogę nie wspomnieć o
dwu znakomitych dziełach literackich: „Polskiej
jesieni” Jana Szczepańskiego i „Pożegnania jesieni” Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Pierwsza jest najlepszym w naszej literaturze obrazem września 1939 roku. Sporo czasu
musiał pisarz czekać, aż mu tę powieść wydano,
bo była odmiennym niż nakazywała ówczesna
propaganda obrazem walk polskich żołnierzy we
wrześniu 1939 roku. Natomiast dzieło Witkacego to katastroﬁczny obraz upadku cywilizacji
zachodnioeuropejskiej i zmagań na linii Wisły z
armią chińską. Warto zajrzeć i przeczytać te dwa
wyjątkowe w naszej literaturze utwory w czasie
długich wieczorów jesiennych.
(KB)

wszystko jest nagrzane od słońca. W Kairze,
będącym drugim pod względem liczby ludności
miastem świata (dwadzieścia dwa miliony ludzi), płynęliśmy statkiem – jeśli można tę łajbę
tak nazwać – po Nilu. Potem byliśmy w Muzeum
Papirusu, gdzie przewodniczka pokazała nam, jak
robiono papier. Wcześniej zwiedzaliśmy Muzeum
Egipskie, a w nim głównie skarby Tutenchamona
wyjęte z jego grobowca. W muzeum było okropnie gorąco – brak klimatyzacji, więc nikt się nie
skusił na oglądanie mumii królewskich za opłatą.

Nim pojechaliśmy do Gizy, by obejrzeć piramidy, po drodze wstąpiliśmy do perfumerii.
Tam, popijając kawę lub herbatę, którą nas poczęstowano, wysłuchaliśmy (w języku polskim)
opowieści o zapachach. Dowiedzieliśmy się, że
arabskie perfumerie sprzedają czyste olejki, natomiast znane nam perfumy to po prostu odpowiednia mieszanka tych olejków ze spirytusem.
Celem każdego arabskiego kupca jest zachęcenie
klienta do zrobienia zakupów, więc i nam zaprezentowano kilka zapachów bezpośrednio na skórze. Wyjaśniono, że tak należy sprawdzać, czy
zapach będzie do nas pasował, bo ten sam aromat
inaczej może pachnieć u kogoś innego – to zale5

ży od pH skóry. Prawie wszystkie zapachy nam
się podobały, a że była promocja: za kupno trzech
olejków czwarty gratis, więc się skusiliśmy.
W pobliżu piramid i sﬁnksa pełno było handlarzy, tubylców na wielbłądach, których przeganiała policja turystyczna. Pod piramidami mój mąż
wszedł na blok skalny. Natychmiast przybiegł
policjant – myślałam, że go upomni, a ten zaproponował zrobienie nam zdjęcia, a potem zażądał
za to pieniędzy! To jest częsta praktyka tubylców.
Ponoć na ulicy, gdy zrobi się komuś zdjęcie, to ta
osoba też może zażądać za to zapłaty. Jeśli chodzi o sﬁnksa, to nie wiadomo ile może jeszcze
przetrwać, bo płyną pod nim podmywające go
wody podziemne. By temu zapobiec, zainstalowano pompy, mające go osuszyć. Z wycieczki
wróciliśmy tuż przed północą, w pokoju czekała
kolacja.

W sobotę rano o 8.30 pojechaliśmy nurkować. W hotelu zjawił się Arab z Sun&Fun,
który pozbierał tych, którzy się zapisali, i dalej
zbieraliśmy chętnych z innych hoteli. Potem
pojechaliśmy do portu w Sharm El Sheikh.
Statków wypływających stamtąd jest dwieście
pięćdziesiąt, więc kazano zapamiętać nazwę
naszego. Opiekun grupy mówił po angielsku
i od niego dowiedzieliśmy się, że znajdujemy
się na półwyspie Synaj, który należy do kontynentu azjatyckiego, a turyści myślą, że są w
Afryce. Objaśniał nam znaki, jakimi mamy się
posługiwać w wodzie, i omówił pokrótce ryby,
które możemy zobaczyć. Sprzęt do nurkowania
każdy miał swój – na statku wypożyczyliśmy
jedynie kamizelki. Ci, którzy umieją pływać i
chcieli nurkować, byli wysadzani – to znaczy
wskakiwali do wody – na pierwszym przystanku, na czterdzieści minut. Statek odpływał, bo
prąd znosił go na rafę, gdzie statki nie mogą
przybijać. Ludzie płynęli za szefem grupy, a za
nimi na końcu jeszcze ratownik. Na tym przystanku niewiele widziałam pod wodą, bo wówczas uczyłam się oddychać przez rurkę – nigdy
wcześniej tego nie robiłam. Moja rada: warto
przed taką wyprawą poćwiczyć oddychanie
przez rurkę w basenie hotelowym, jeśli jest się
nowicjuszem. Jedna dziewczyna nie umiała pływać, ale znajomi ją namówili, żeby nurkowała
w kamizelce, ale to jej nie pomogło i zaczęła się
topić, więc ratownik ją ciągnął na kole. Jak ktoś
nie potraﬁ pływać, to tym bardziej nie umie oddychać z rurką ani nawet nie nauczy się tego w
krótkim czasie. Na drugim przystanku już super
mi się pływało i oglądało rybki i rafę. Nie miałam płetw, ale dobrze pływam, więc bez problemu trzymałam się grupy, byłam w stanie zdążać
w tym samym tempie. Ostatni przystanek był
6

już w pobliżu plaży. Tam też jest głęboko, ale
woda czysta i świetnie wszystko widać.
Kolejnej nocy, z soboty na niedzielę, wyjeżdżaliśmy do Izraela. Zupełnie nie byłam świadoma,
jak to tam jest. Odprawa na granicy trwała bardzo
długo, chyba z pięć razy nas kontrolowano! Do
granicy w Tabie jechaliśmy z arabskim kierowcą,
a po kontrolach przesiadaliśmy się do autokaru
z żydowskim kierowcą i polską przewodniczką.
Już po wycieczce dowiedziałam się, że izraelski
stempel w paszporcie skutkuje brakiem możliwości wjazdu do Emiratów Arabskich i Syrii.
Podobno można poprosić urzędnika w Izraelu o
niestemplowanie paszportu.
Pierwszy przystanek to była kąpiel w Morzu
Martwym, które jest tak słone, że na dnie są grudki
soli, nie zaś piasek, a woda konsystencją zbliżona
jest do kisielu. Nieprawdą jest, że nie można się
utopić w tym morzu. Gdyby ktoś wypił ﬁliżankę
słonej wody, mógłby umrzeć. Trzeba uważać, aby
kładąc się, nie zachlapać sobie oczu. Po kąpieli
dokładnie umyliśmy się żelami pod prysznicem
i ruszyliśmy do Jerozolimy. Najpierw weszliśmy
na Gorę Oliwną w Jerozolimie. Następnie, zanim
pojechaliśmy do Betlejem, przesiedliśmy się do
autokaru z palestyńskim kierowcą, gdyż kolejny
cel naszej podroży położony jest na terenie Autonomii Palestyńskiej, gdzie również jest granica,
ale nas nie kontrolowano. Potem zawieźli nas do
sklepu w Betlejem.
Po zakupach udaliśmy się do miejsca urodzenia Chrystusa, czyli Groty Narodzenia. Wszędzie
tam jest okropnie duszno. Tam, gdzie na świat
przyszedł Jezus, jest kościół, ale część jego należy do grekoprawosławnych, inna do Ormian, no
i do katolików. To miejsce nie jest zadbane jak
Jasna Góra, widać, że stare, ale jakby nic tam nie
robiono. Jeśli wyznawcy którejś z religii chcą coś
zrobić w świątyni, w swej części, to muszą mieć
zgodę pozostałych.

Przed wejściem do Ściany Płaczu znowu kontrola. Zaglądają każdemu do torebek, pilnują, by
mieć schowane ramiona i spodnie lub spódnice
zakrywające kolana. Ściana Płaczu jest podzielona na część męską i żeńską, kobiety nie mogą iść
tam, gdzie panowie. Mężczyźni po swojej stronie
mogli jeszcze wejść chyba do synagogi, tam była
święta księga Żydów, Tora.
Nadszedł poniedziałek. Po obiedzie pojechaliśmy na plażę, żeby w końcu zobaczyć, jak wygląda. Poopalałam się trochę i nurkując, pooglądałam rafę i rybki. Tam można wchodzić do wody
tylko tuż przy brzegu, na około pięć kroków i
koniec, bo zaraz zaczynają się rafy koralowe,
których nie wolno deptać. Osoby z hotelu pilnują
i gwizdają, jeśli ktoś chce wejść dalej. Nad wodą
jest pomost, z którego można schodzić do morza i
pływać, ale to dla tych, którzy umieją, bo jest tam
bardzo głęboko. Na plaże pojechaliśmy również
we wtorek rano, żeby ponurkować. Wróciliśmy
po godzinie, bo trzeba było się spakować i oddać
klucze do południa. Dobrze, że mieliśmy wylot
wieczorem, bo jeszcze skorzystaliśmy z plaży i
zjedliśmy obiad. Inna grupa, która wylatywała
przed południem, miała zbiórkę o czwartej rano,
więc już nie skorzystali okazji.
Egipt bardzo się nam podobał, mamy ochotę
tam wrócić. Nie wiedzieliśmy o tym, ale w krajach arabskich jest tradycja nakazująca płacić
tzw. bakszysz, czyli napiwek za wszelkie usługi.
Potem gdzieś wyczytałam, że w Egipcie pensje są tak niskie, że napiwki stanowią podstawę
środków do życia. W autokarze zawsze na koniec wycieczek opiekun arabski prosił o dawanie
kierowcy napiwku, na statku też o to proszono i
napiwki wrzucało się do pudełka. Gdy to wyczytałam, to w ostatnim dniu dałam napiwek kierowcy autobusu hotelowego, bagażowemu, a nawet
pewnemu sprzedawcy ze sklepu hotelowego,
z którym trochę się zakumplowaliśmy (on nam
powiedział, że w czasie ramadanu nie mogą nic
pić i jeść od wschodu do zachodu słońca, modlą
się pięć razy dziennie, Arab może mieć cztery
żony, ale większość ma jedną, jeśli w ogóle, bo
to kosztuje). Jeszcze jedno spostrzeżenie – mój
mąż stwierdził, że nie dziwi się dziewczynom,
które zakochują się w Arabach, bo są przystojni,
uśmiechnięci i potraﬁą ładnie mówić. Poznaliśmy w sklepie jednego, który powiedział, że ma
żonę Polkę.

Z Betlejem udaliśmy się ponownie do Jerozolimy, do bazyliki, gdzie staliśmy w kolejce
wiernych do Grobu Pańskiego. Grób mieści się
w skale, dlatego jest tam bardzo ciasno i duszno.
Tak naprawdę nie ma czasu na modlitwę – jeśli
jeszcze się chce zrobić zdjęcie – bo stoi osoba,
która przegania turystów, żeby kolejka chętnych
się przesuwała się w miarę płynnie. W środku
Grobu można być góra dwie minuty.
Następnie udaliśmy się fragmentem Drogi Krzyżowej Via Dolorosa w kierunku Ściany
Płaczu. Droga Krzyżowa była dla mnie szokiem.
Tam nie jest to miejsce w jakiś sposób czczone
Wracaliśmy egipskimi liniami AMC – samo– po obu stronach są sklepy, kramy ze wszystkim loty całkiem nowe i wygodne, w czasie lotu dają
(buty, jedzenie, ubrania, słodycze, napoje). A że posiłek.
to Ostatnia Droga Jezusa, informują tylko tablice
Renata Wiewióra
z numerem stacji na ścianach.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą współczesny świat?
Czy żyjemy w erze miłości czy materializmu?
Wiek XXI – ukazujący ogromny rozwój
techniki, postęp cywilizacji, otwarcie granic
państw oraz rosnącą tolerancję: narodowościową, wyznaniową, kulturową, możnaby
określić mianem „ery wolności”.
Owa wolność daje ludziom ogromne możliwości rozwoju zarówno intelektualnego jak
i duchowego. W dzisiejszych czasach nie jest
dużą trudnością posiadanie przyjaciół wśród
wyznawców innych religii, podróżowanie po
świecie czy pogłębianie swojej wiedzy.
Jednakże świadomość realnej wolności wiąże się często z pewnego rodzaju nadużyciami.
Często zapominamy w swoich czynach, że
wolność to dar, który zobowiązuje. Jest zaproszeniem do tego, by z niego twórczo korzystać,
jednakże „przypomina również o zagrożeniach
naszej wolności wewnętrznej, jakimi są rozliczne formy zniewolenia, uwikłania w grzechu, w
nałogach, w egoistycznym zamykaniu się w
sobie”. Jest wiele momentów, kiedy wydaje
się nam, że nie czynimy nic, co wychodziłoby
poza granice naszej wolności. Jednak wolność
nie wiąże się z brakiem granic własnego postępowania.
Takim przykładem może być np. robienie zakupów w niedzielę, która jest dniem świętym,
wolnym od pracy, przeznaczonym na spotkanie z rodziną, mszę świętą, spacer. Niestety ten
dzień stał się okazją do „rodzinnych zakupów”.
Tłumaczymy się tym, że przecież sklepy są
otwarte w jakimś celu, to nie my czynimy źle
idąc na zakupy, tylko ci, którzy sklepy otwierają, to oni naruszają przykazanie: „Pamiętaj
abyś dzień święty święcił”. W szale zakupów
zapominamy często o rozmowie, miłości i szukaniu bliskości z drugim człowiekiem. Gonimy
za pieniądzem, starając się zdobyć wciąż wię-

cej i więcej, nie zważając na cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić.
Przez ogarniającą nas rządzę zdobycia jak
największej ilości dóbr materialnych stajemy
się wyraﬁnowani i perﬁdni, myśląc tylko o
własnej wygodzie i szczęściu, jesteśmy zdolni
do wielu zbrodni: kłamstwa, kradzieży, a nawet
morderstw. Morderstwo to nie tylko zasztyletowanie lub zastrzelenie człowieka np. w jego
domu, na ciemnej ulicy, ale także eutanazja,
aborcja lub antykoncepcja.
Świat przez wiele epok był ułożony tak, że
małżeństwo służyło poczęciu dzieci, rodzice
zajmowali się wychowaniem i zapewnieniem
bytu swoim potomkom, którzy z kolei zajmowali się rodzicami, gdy ci byli w podeszłym
wieku. To była rodzina, która z miłością, szacunkiem i ciężką pracą dążyła do utrzymania
wszystkich jej członków przy życiu. Co możemy ujrzeć dzisiaj?
Dzieci, które są owocem „wpadki”, często
dwojga obcych sobie ludzi, nie mających ze
sobą ślubu. Są one przeszkodą dla rodziców w
robieniu kariery zawodowej i pomnażaniu majątku. Wysyłane są więc do szkół z internatem,
gdzie zajmą się nimi inni ludzie, którzy będą
uczestniczyć w rozwoju i wychowaniu obcych
dzieci.
Ludzi chorych lub starszych, którzy cierpią
samotnie w domach opieki, gdyż rodzina „nie
może” się nimi zajmować. „Po co rezygnować
z własnego szczęścia i spokoju, by zajmować
się kimś kto i tak umrze?” Oddaje się więc takich ludzi na powolne konanie do ośrodków
leczniczych, odwiedza się ich raz na tydzień,
albo rzadziej, i ma się spokojne sumienie. Przecież nie zabili ich, są przeciwko eutanazji... a
co z miłością? Czy tacy ludzie pomyśleli o tym,

Nie wyrzucajmy pięknego szkła
Nie ma wątpliwości co do potrzeby segregowania odpadów. Obowiązkiem każdego z
nas jest segregowanie ich, jeśli zaś nie ma w
okolicy specjalnych pojemników do selektywnej zbiórki, warto zmobilizować wspólnotę
mieszkaniową, spółdzielnię, czy administrację, aby wypełniła swój obowiązek i postarała
się o nie.
Często nie mamy bezpośredniego wpływu na
zanieczyszczenie środowisko, jeśli wynika to z
działań gospodarki, ale możemy i powinniśmy
wytworzyć w sobie nawyki, które spowodują
ochronę środowiska w naszym najbliższym otoczeniu. Na ogół nie wymaga to wydatków, a jedynie odrobiny chęci.
Jeśli już w naszej okolicy pojawią się pojemniki, pamiętajmy, że do białego wrzucamy szkło
bezbarwne, do zielonego zaś szkło kolorowe.
Wbrew pozorom nie wszytko mające choć trochę wspólnego ze szkłem można wrzucać do

tych pojemników – tak naprawdę powinny się w
nich znaleźć jedynie butelki i słoiki bez nakrętek. Nie ma potrzeby ich myć, gdyż w hutach instalacje do czyszczenia stłuczki poradzą sobie z
drobnymi zanieczyszczeniami. Z całą pewnością
nie należy wrzucać do pojemników szklanych
opakowań chemicznych lub farmaceutycznych z
resztkami zawartości! Do pojemników tych nie
wolno wrzucać również szkła kryształowego, fajansu, ceramiki, doniczek, naczyń typu arco, luster i szkła zbrojonego. Nie powinno się również
wrzucać tam szkła płaskiego, pochodzącego z
szyb samochodowych i okiennych – w procesie
przetwarzania topią się one w o wiele wyższych
temperaturach niż szkło opakowaniowe.
Polska jest krajem, w którym – w porównaniu z innymi w Europie – rocznie segreguje się
najmniej odpadów opakowaniowych, niespełna
9 kilogramów, podczas gdy w Czechach to niemal 50 kg, w Norwegii 80 kg, a w Wielkiej Bry-

że kiedyś to samo może przytraﬁć się im? Czy
chcielibyśmy aby nas zabrano z rodzinnego
domu i oddano w ręce obcych ludzi?
Własna wygoda. Tylko tym kierują się ludzie w dzisiejszych czasach. Jak największe
wykorzystanie wszystkiego co posiadamy dla
zaspokojenia własnej przyjemności, własnych
popędów, głównie seksualnego. Niestety,
stosunek seksualny może prowadzić do niechcianej ciąży, dlatego też stworzono pigułki
antykoncepcyjne: aby móc korzystać z przyjemności stosunku seksualnego bez ograniczeń
„niebezpieczeństwa” poczęcia dziecka. Jeżeli
zaś to nie pomoże, istnieją pigułki spędzające ciążę, które ZABIJAJĄ jeszcze nie w pełni rozwinięte, nienarodzone dziecko. Władzę
nad umysłem ludzkim zdobywają zwierzęce
popędy, które tak wypaczają ludzki umysł, że
w pewnym momencie przestaje się liczyć to,
z kim idzie się do łóżka: czy to kobieta, mężczyzna, zwierzę? Jak mogliśmy dopuścić do
tego, że człowiek: istota rozumna, myśląca,
uważająca się za władcę ziemi, działa wbrew
prawom natury zachowując się czasami gorzej
niż zwierzę?
Możemy mieć tylko nadzieję, że opamiętamy się, zanim przekroczymy granicę, która
doprowadzi nas do zguby. Musimy zrozumieć,
że to nie pieniądze, władza i zaszczyty są siłą
napędową ludzkości, ale miłość, przyjaźń i
wiara w Boga są tym, co zbliża ludzi, pozwala
im zrozumieć świat i przeżyć życie szczęśliwie
i godnie. Miłość do drugiego człowieka wcale
nie ogranicza wolności, wręcz przeciwnie, pozwala rozwinąć skrzydła i cieszyć się tym, co
jest obok, a chyba to jest najważniejsze.
Magdalena Zielonka
tanii ponad 100 kg na osobę. Każdy Polak przeciętnie zużywa ok. 27 kg opakowań szklanych, z
których powinno się odzyskać ok. 11 kg, a odzyskuje się zaledwie połowę tego. Oprócz dbałości
o środowisko jako takiej, obowiązują nas unijne
normy prawne, według których poziom recyklingu opakowań szklanych kształtujący się obecnie
na poziomie 39% w 2014 roku ma wynieść 60%,
a przy obecnym systemie selektywnej zbiórki
szkła grozi nam niezrealizowanie obowiązku, co
łączy się również z wysokimi karami.
Czynniki mające wpływ na poprawę sytuacji,
to przede wszystkim zwiększenie świadomości
społecznej oraz wiedzy na temat celu i sposobów
selekcji, a także świadomości osób decydujących, z czym bezpośrednio wiąże się usprawnienie systemu egzekwowania przepisów prawa i
zmian w infrastrukturze, dzięki którym wzrośnie
ilość pojemników i worków na odpady. Dlatego
– segregujmy i dawajmy przykład innym.
(ag)
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Alternatywne źródło energii Roto Sunroof
Koncern Roto Frank od lat specjalizuje
się w produkcji wysokiej jakości kolektorów słonecznych.
Założeniem konstruktorów od samego początku było stworzenie zintegrowanego systemu umożliwiającego połączenia kolektorów z
oknami dachowymi Roto. Wyroby ﬁrmy wyróżnia przede wszystkim estetyka zewnętrzna
systemu.
Nowość Roto Frank na rok 2008 to Roto
Sunroof – modułowy system do pozyskiwania energii słonecznej, który zmienia funkcję
dachu z wyłącznie ochronnej na całkowicie
użytkową. Roto Sunroof pozwala na zaprojektowanie „słonecznego dachu” w 100% zagospodarowującego południową połać dachową.
Dla pozyskania energii słonecznej wykorzystany zostaje niemal każdy metr kwadratowy
dachu – bez dachówek, wyłącznie kolektory,
moduły fotoelektryczne i oczywiście markowe okna dachowe Roto. Sunroof umożliwia
także projektowanie systemów z pojedynczymi modułami kolektorów słonecznych.

Roto Sunroof to między innymi:
– pełna integracja z dachem – kolektory zlicowane z dachówką,
– możliwość połączenia z oknami dachowymi Roto,
– pokrywa do 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową,
– korzystna cena i niskie koszty instalacji,
– możliwość podłączenia do istniejącej instalacji grzewczej.
Przeciętne nasłonecznienie w Polsce pozwala kolektorom Roto pokryć 70% kosztów
energii wydatkowanej na ogrzewanie wody
użytkowej. W przypadku przedłużających się
okresów niskiej aktywności słonecznej zapotrzebowanie na ciepłą wodę pokrywane jest
przez system centralnego ogrzewania. Roto
Sunroof może też wspomagać ogrzewanie budynków i podgrzewać wodę w basenach.
Kolektory na łatach. System przeznaczony
jest do nowego budownictwa oraz do budynków już istniejących. Cechuje się prostą instalacją, opierającą się na zasadzie montażu okien
dachowych. Dodatkową oszczędność uzysku-
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Schemat połączeń systemu solarnego do
podgrzewania wody użytkowej dla 4-osobowej
rodziny (kocioł nie wchodzi w skład zestawu).
Oznaczenia:
1 – kolektor słoneczny (2 szt.),
2 – regulator Deltasol,
3 – stacja solarna z pompą,
4 – naczynie wzbiorcze,
5 – zasobnik c.w.u. 300 l
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Pełna integracja z oknami dachowymi – przykład połączenia poziomego

je się dzięki temu, że kolektory są instalowane
bezpośrednio na łatach – na tej części dachu
nie trzeba więc układać pokrycia dachowego.
Szybki dostęp do przyłączy pod kołnierzem
ułatwia kontrolę i konserwację.
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Schemat połączeń systemu solarnego do
podgrzewania wody użytkowej i ogrzewaKoszt systemu do podgrzewania wody nia pomieszczeń dla 4-osobowej rodziny
użytkowej dla 4-osobowej rodziny to około (kocioł i domowy układ grzewczy nie wcho10 tys. zł (netto). W skład systemu wchodzą dzą w skład zestawu).
2 kolektory słoneczne o powierzchni 4 m2, stacja
Oznaczenia:
solarna z pompą, sterownik, naczynie wzbiorcze
1 – kolektor słoneczny (5 szt.),
i zasobnik ciepłej wody o poj. 300 l, płyn ro2 – regulator Deltasol,
boczy. Ceny dla kompletnej instalacji wspoma3 – stacja solarna z pompą,
gającej również CO zaczynają się od 25 tys. zł
4 – naczynie wzbiorcze,
(netto). Firma udziela 5 lat gwarancji na kolek5 – zasobnik c.w. 750 l
tory słoneczne oraz zapewnia opiekę serwisanta
6 – domowy układ grzewczy
podczas montażu i szkolenie instalatorów.
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Dom ogrzany słońcem
My mieszkańcy Północy, okolicy o umiarkowanie dokuczliwym klimacie kochamy
słońce. To o nim zwykle marzymy podczas
„gorszej” połowy roku. Kto z nas by nie
chciał mieszkać w domu, w którym słońce
zagląda przez okna, łaskocze ściany i dach,
nie powala struchleć z zimna.
Słoneczny i ciepły tydzień na początku października choć trochę wyrównał bilans z pochmurnością innych dni i przekonał mnie nieco
do umiarkowania naszego klimatu. W końcu
był czas idealny na spacery. Czy podczas tych
słonecznych dni ktoś widział pajączka podróżującego na nitce babiego lata? On to potraﬁ
wykorzystać energię odnawialną. A my?
My mamy swoje stare sposoby, by napędzać
pojazdy i korzystać ze światła, kiedy tylko się
nam spodoba. Ułańska fantazja pajączka godna jest podziwu, więc życzymy mu dalekiej
podróży i dotarcia do celu, ale dorównanie
mu pozostawimy na przykład paralotniarzom.
Mamy poważniejsze problemy. Nie dotyczą
one ani zanieczyszczenia środowiska, ani wyczerpywania się złóż naturalnych tradycyjnie
stosowanych do produkcji energii. Zresztą czy
warto się tym wszystkim zajmować? Czy po
straszeniu nas naftowym szczytem produkcji,
po którym tyko spadek albo ogólnoświatowym

kryzysem gospodarczym jest jeszcze ktoś, kto
przestraszył się na przykład ostatnich doniesień, że w wypadku konieczności zastosowania
się Polski w 2013 roku do postanowień pakietu
klimatyczno-energetycznego grozi nam 80%
wzrost cen energii?
Przyzwyczailiśmy się już, że ceny wody,
energii, wywozu śmieci rosną. Warto jednak
zapytać czy nie dysponując zbyt dużymi funduszami i dobrym miejscem na instalację centralnej pompy ciepła korzystającej z energii geotermalnej czy słonecznej, możemy coś zrobić, by
mniej płacić za ogrzewanie? Może przyjrzymy
się kolektorom słonecznym? Jeśli okażą się
przydatne, zamontujemy solary i pójdziemy na
wagary (od rachunków i dorzucania do pieca).
Byłoby fajnie, tyle że przecież nie zaczarujemy
słońca, które jakoś słabiej świeci u nas w zimie.
Czy to znaczy, że nie warto „łapać” energii słonecznej? Pamiętam, że kolektory słoneczne zamontowane na dachu domu znajomych zawsze
kojarzyły mi się z nowoczesnością i nadawały
budynkowi sąsiadów taki „ekologiczny” wygląd. Pocieszające jest to, że posiadacze około 8 m² paneli dachowych po kilku latach (gdy
zwrócą się im koszty zakupu kolektorów) mogą
cieszyć się, że przynajmniej część energii mają
prawie za darmo – pokrycie 1/3 kosztów ogrza-

Dotacje z PFOŚiGW – zasady
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej udziela dotacji ﬁnansowych na zadania ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenie wpływu niekorzystnych czynników na to środowisko.
O przyznanie dotacji z Funduszu mogą się starać zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby
ﬁzyczne, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy
Wrocław, spółek z udziałem Gminy i niektórych
organizacji pozarządowych. Wnioski ocenia się
według ustalonych kryteriów – efektywności
ekologicznej zadania, czasu realizacji stopnia
przygotowania zadania do realizacji. Wnioski o
dotację należy składać w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy
ul. K. Michalczyka 23 – rozpatrywane są nie rzadziej niż raz w miesiącu. Z zasady udział dotacji
w planowanym przedsięwzięciu nie przekracza
50% kosztów realizacji zadania, choć decyzją
Prezydenta może być zwiększony. Dotacja nie
może służyć na pokrywanie kosztów prac przygotowawczych ani wydatków poniesionych przed
przyznaniem jej.
Aby uzyskać o dotację, w pierwszej kolejności należy złożyć prawidłowo wypełnioną kartę
informacyjną (instrukcje na stronie internetowej:
http://www.wroclaw.pl/p/1021/) z zawartymi w
niej danymi w części ogólnej:
1. nazwa i adres inwestora,
2. nazwa, opis i lokalizacja zadania,
3. przewidywany efekt ekologiczny zadania,
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4. przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania,
5. stan przygotowania do realizacji, w tym wymagania formalnoprawne,
oraz danymi dotyczącymi ﬁnansów:
1. wartość kosztorysowa zadania (aktualny poziom cen),
2. koszty poniesione (dla zadań kontynuowanych),
3. źródła ﬁnansowania pozostałej kwoty kosztów
zadania w rozbiciu na lata,
4. potwierdzenie jednostek współuczestniczących
w realizacji zadania o zabezpieczeniu środków
ﬁnansowych,
5. harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy zadania,
6. jednostki pozabudżetowe powinny przedłożyć
dokumenty stwierdzające wiarygodność ﬁnansową,
7. informacje o wywiązaniu się z należnych wpłat
na fundusz ochrony środowiska z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska.
W opisie zadania (pkt 2) należy podać dokładny adres realizacji zadania i krótko opisać stosowane technologie, rodzaj i typ urządzeń wraz z
producentem i dostawcą, system realizacji zadania i jego wykonawcę.
Pkt 3 części ogólnej dotyczy określenia wpływu zadania na otoczenie – w miarę możliwości
należy szacunkowo określić efekt ekologiczny
– tu: zmniejszenie w stosunku do poprzedniego
efektów korzystania ze środowiska (np. zmniej-

nia domu w zimie (70% zapotrzebowania na
ciepłą wodę użytkową) to też nie bagatela.
Czy jednak producenci solarów nie za bardzo szermują ekologicznymi hasłami? Przecież
do samego wyprodukowania takich urządzeń
trzeba zużyć wiele energii. Wiele osób miało podobne wątpliwości, ponieważ niedawno
na rynku pojawiły się panele słoneczne, które
powstają ze zużyciem mniejszej ilości energii.
We wszystkich kolektorach próżniowych, niezależnie od producenta, główną część stanowią
szklane rury próżniowe. Jeśli korzystamy z kolektorów, warto stosować wyroby producenta
dbającego o wysoką jakość swoich urządzeń.
Internetowe poszukiwania wiadomości na ten
temat mogą być okazją do obejrzenia tego, co
obecnie można wykonać z modułów i paneli
solarnych. To prawdziwy majstersztyk.
W końcu jakieś korzyści z umieszczania ich na
dachu muszą być. Do ich stosowania przekonuje i
pociąga przede wszystkim uzyskanie pewnej niezależności w pozyskiwaniu energii. Tym bardziej
że słońce, główny dostawca w tym systemie,
choć monopolista, cen nie zmienia, a bywa nawet, że po tańcach z chmurami, mżawką i burzą
dopisuje mu humor i rozdaje dodatkowe gratisy,
pozwalając cieszyć się w dwójnasób ogrzanym
swoją promiennością domem. W kranach płynie
ciepła od słońca woda, przypominając o następnym słonecznym lecie.
(AH)
szenie kosztów oczyszczania wody na 1 m3, używania gazu na 1 m3, energii itp.).
Informacji na temat doﬁnansowania udziela Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego Wrocławia, ul. K. Michalczyka 23,
tel. 071/777-91-00.
W sprawie doﬁnansowania instalacji kolektorów słonecznych przez osoby ﬁzyczne na
budynkach prywatnych na terenie miasta Oleśnicy warunki są następujące:
Zgodnie z art. 406 ustawy Prawo ochrony
środowiska środki zgromadzone na gminnym
fudnuszu ochrony środowiska mogą być między
innymi przeznaczone na wspieranie wykorzystania lokalnych żródeł energii odnawialnej oraz
pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych
dla środowiska nośników energii.
Miasto Oleśnica z uwagi na zbyt małe środki ﬁnansowe, jakie z Urzędu Marszałkowskiego
wpływają na konto GFOŚ i GW, nie współﬁnansuje zakupu i instalacji kolektorów słonecznych.
Równocześnie informujemy, że instalacje z kolektorami słonecznymi mogą być doﬁnansowane
ze środków instytucji ochrony środowiska. Może
to nastąpić w drodze dotacji, preferencyjnego
kredytu ze środków Banku Ochrony Środowiska
lub umorzeniu części kredytu. O kredyt na zakup
i instalację kolektorów słonecznych może ubiegać się każdy. Doﬁnansowanie może być udzielone w formie:
– preferencyjnego kredytu ze środków Banku
Ochrony Środowiska – informacje www.bosbank.pl lub pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Rolnictwa Ekologicznego – informacja
www.marr.pl

– umorzeniu części kredytu z funduszu termomodernizacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego – informacje www.bgk.com.pl,
– dopłaty w ramach działań Eko-Funduszu – informacje www.ekofundusz.org.pl
Agnieszka Gil

GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

Czynny
od poniedziałku do piątku

w godzinach 8 do 12 i 15 do 18
Kontakt: 071/78-13-264
kom. 601-78-83-62
Zapraszamy!

Energia przyszłości
Cel podwojenia udziału energii odnawialnej
zapisano w „Białej Księdze” Komisji Europejskiej „Energia przyszłości – energie odnawiające się”, mając na uwadze ekologię (czyste
środowisko, zmniejszenie zanieczyszczenia)
oraz bezpieczeństwo energetyczne europejskiej
gospodarki uzależnionej przede wszystkim od
ropy, gazu i węgla, a więc kopalin, których źródła prędzej czy później wyczerpią się, efektem
ich spalania jest zanieczyszczenie środowiska
(zwłaszcza nadmierna emisja CO2, która ma
zostać poddana drastycznym limitom), a poza
tym uzależniają gospodarkę od importu (co w
pewnych warunkach umożliwia manipulacje
polityczne groźbą „zakręcenia kurka”).
W tej sytuacji rozwiązaniem wydaje się szersze
korzystanie z energii jądrowej bądź właśnie – źródeł odnawialnych (wiatr, słońce, woda).
Barierą jest jednak koszt pozyskania takiej
energii – a przede wszystkim, co ważne zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych, koszt zakupu i instalacji urządzeń do jej wytwarzania. Bez
dobrego systemu pomocy i wsparcia ze strony
państwa i UE zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i przyszłych producentów energii
ze źródeł odnawialnych o znaczących zmianach
nie mogłoby być mowy. Sama świadomość nie
wystarczy.
Artykuł obok przedstawia sytuację w Polsce.
My zajmiemy się więc podglądaniem sąsiadów,
a za przykład niech posłuży promowanie budowy
systemów solarnych (w ocenie EPIA – European
Photovoltaic Industry Association – europejskiego stowarzyszenia przemysłu solarnego, rynek
europejski wzrośnie do rzędu 840 MW w ciągu
najbliższego roku – dla porównania wydajność
produkcji rosła od 54 MW w czerwcu 2000 roku
do 600 MW w listopadzie 2006).
W tej chwili już 23 kraje europejskie promują
budowanie systemów solarnych poprzez doﬁ-

nansowanie taryf za dostawy energii, subwencje
inwestycyjne lub zniżki podatkowe. Zakrojony
na szeroką skalę i najbardziej motywujący do
wytwarzania energii słonecznej system wypracowały Niemcy.
W krajach Unii stosuje się różne z niżej wymienionych mechanizmów wspierania energetyki
odnawialnej i przeważnie jest to kombinacja kilku różnych mechanizmów:
– mechanizm wsparcia bezpośredniego – gwarantowane ceny zakupu (Feed in tariffs),
– mechanizm konkursów – przetargi przy zachowaniu konkurencji,
– mechanizm zielonych certyﬁkatów,
– obowiązek zakupu energii z OZE (czyli odnawialnych źródeł energii),
– obowiązek zakupu łącznie z możliwością handlu zielonymi certyﬁkatami,
– obniżka lub zwolnienie z podatków,
– subsydia inwestycyjne.
O ile doświadczenia państw południowej Europy (postęp w tym zakresie w Hiszpanii, Włoszech, a nawet Grecji jest naprawdę duży), gdzie
nasłonecznienie jest nieporównywalne z warunkami istniejącymi w naszym kraju, są mało przydatne w krajach środkowej i północnej Europy,
to warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań
niemieckich. Tym bardziej jeśli wiemy, że niemiecką ustawę o odnawialnych źródłach energii
EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) przejęło w
głównych zarysach już 47 państw. Doceniono w
ten sposób m.in. poważne osiągnięcia RFN w instalowaniu kolektorów słonecznych. Ogłoszony
kilka lat temu program 100 000 dachów wyposażonych w kolektory został ostatnio zmieniony
na bardziej intensywny program rozwoju energetyki słonecznej (tym bardziej że już w tej chwili
działa w Niemczech blisko 200 tysięcy systemów
solarnych, wytwarzających około 1 terawatogodzin energii rocznie). Planowany w ustawie cel
– zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej z 14,3% teraz
do 25-30% w roku 2020 wydaje się zupełnie realny. Państwo niemieckie uruchomiło cały system
wsparcia energetyki „zielonej” poprzez dopłaty i
fundusze ekologiczne. Kolektory wytwarzające
ciepłą wodę użytkową są na ogół instalacjami
autonomicznymi i służą jedynie pojedynczym domostwom bez związku z sieciami ciepłowniczymi. Dla ich inwestorów najważniejsza jest pomoc
w postaci subwencji inwestycyjnych, preferencyjnych kredytów na zakup urządzeń i odpowiednich
ulg podatkowych wynagradzających ekologiczny
zapał. Nie mniej ważny jest łatwy dostęp do środków ﬁnansowych, a więc maksymalnie prosty i
klarowny system przyznawania pieniędzy na te
cele. I to do czego tak wzdychamy w Polsce, w
Niemczech już osiągnięto. Wystarczy odwiedzić
jedno z licznych polskich forów internetowych
na ten temat, gdzie uderza przede wszystkim bezradność ludzi wobec urzędniczej wszechwładzy i
beztroski, z jaką traktuje się „petenta”. Wnioski
o przyznanie środków ku zaskoczeniu składających są rozpatrywane odmownie, przeważnie z
niewiedzy, jak powinien być napisany, do jakich
podmiotów skierowany, kiedy złożony itd. Jedną stroną medalu jest więc brak rzetelnej infor-

macji, drugą – nieprecyzyjne prawo. Wracając
do ogródka sąsiadów – w Niemczech wystarczy
prosty formularz złożony w gminie, a dalej sprawy toczą się same. Może to prawo nie zostawia
wiele wolności, ale za to wnioskujący wie, że
dostanie doﬁnansowanie i, o zgrozo, wie także,
ile pieniędzy dostanie i w jakim terminie może
się ich spodziewać. Tutaj każdy indywidualny inwestor może otrzymać doﬁnansowanie z BAFA
(Urząd Gospodarki i Kontroli Zewnętrznej) na
kolektory słoneczne, a kwoty doﬁnansowania są
stałe i zależne od typu i wielkości urządzeń (np.
dwa kolektory o powierzchni 4,26 mkw. brutto to
275 euro, 5 kolektorów o pow. 10,80 mkw. to dopłata 770 euro). To po prostu działa i pozwala
skutecznie planować, nie bać się podejmowania
ryzyka inwestycji, no i nie ma mowy o takich klęskach programu promującego OZE jak na Podhalu,
gdzie kilka tysięcy osób zgłosiło akces, ponieważ
mówiono o dotacjach unijnych pokrywających
nawet 60% inwestycji w kolektory słoneczne, a
gdy w końcu okazało się, że można liczyć na zaledwie 20%, większość rozczarowanych wycofała się z udziału w projekcie. Ustawa EEG odnosi
się także do energii elektrycznej uzyskiwanej ze
słonecznych instalacji fotowoltaicznych. Elektroenergetyczne spółki dystrybucyjne, mające ustawowy obowiązek odbioru energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych, muszą honorować także jej
stałą i bardzo wygórowaną cenę, bo aż ok. 2 zł za
kWh (przy czym właśnie ustawa EEG gwarantuje tak wysokie minimalne ceny skupu energii ze
źródeł odnawialnych przez przynajmniej 20 lat,
co zapewnia inwestorowi zwrot kosztów, a wtedy
instalacja solarna może zacząć już szybko na siebie zarabiać). Nie stanowi to problemu dla rynku
energii, bowiem energia elektryczna uzyskiwana
z ogniw fotowoltaicznych stanowi w Niemczech
jedynie śladowe ilości (dla porównania w Polsce
kupujemy energię wzbudzenia od elektrowni po
cenach detalicznych – a więc wysokich, a wytworzoną „zieloną” energię oddajemy do sieci po
cenach hurtowych).
W raporcie „Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań”,
jego autorka, dr inż. Dorota Chwieduk napisała:
„Rozwój jakiejkolwiek nowej dziedziny, sektora,
technologii zależy od poziomu wsparcia i stabilności mechanizmów promujących. Zwłaszcza w
przypadku decyzji inwestycyjnych istotny jest
względnie szybki czas zwrotu kosztów inwestycji
przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Dlatego
też tak istotne jest zapewnienie funkcjonowania
długotrwałych mechanizmów pomocowych dających rzeczywistą zachętę do inwestowania”.
I na takie rzeczywiste zachęty, a nie kolejne deklaracje, wciąż w Polsce czekamy.
Julia Kanczewska
Opracowano na podstawie
www.bafa.de, raportu dr inż D. Chwieduk
dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej „Ocena Strategii rozwoju
energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją
działań” oraz źródeł prasowych.

11

Powroty do krain dzieciństwa
Rzec by można, że następują one albo w
jesieni życia, albo wówczas, gdy ową krainę
utraciliśmy na zawsze i nie mamy już szans,
aby ją odwiedzić albo powrócić do niej.
W pierwszym przypadku raczej nasza sentymentalna natura skłania nas do myślenia lub
odwiedzenia „kraju lat dziecinnych! On zawsze
zostanie świeży i czysty jak pierwsze kochanie”. I choć nie do końca można się zgodzić z
Mickiewiczem – to miał on asumpt do takiego
właśnie widzenia swojego dzieciństwa i Litwy,
bo musiał ją opuścić na zawsze, a żyjąc na
emigracji i biorąc udział w życiu politycznym,
zamknął sobie drogę do choćby odwiedzin
Wilna czy Nowogródka. Nie tylko zresztą on,
ale tysiące Polaków, którzy po upadku powstania listopadowego czy styczniowego, jeśli nie
zostali zesłani na Syberię czy skazani na więzienie, znajdowali schronienie na emigracji.
Stąd tęsknota za stronami rodzinnymi, za małą
ojczyzną lub nieistniejącym na mapie oﬁcjalnej
miejscem, stanowiącym część imperium, które
ją wchłonęło. Szczególnie dotyczy to kresów,
czyli wschodnich rubieży Rzeczypospolitej,
które włączone zostały do rosyjskiego imperium, częściowo tylko do austriackiego (Galicja
Wschodnia). To z nimi związane zostały losy
Mickiewicza, Słowackiego, Goszczyńskiego
i wielu innych pisarzy romantycznych. Warto
zwrócić uwagę, że Litwa to utracona ojczyzna
Adama Mickiewicza, z Niemnem jako „domową rzeką”, którą opiewał w swej poezji.
A ojczyzną Słowackiego był Wołyń, część
Ukrainy, z jego rodzinnym i ukochanym Krzemieńcem, rzeką Ikwą i Górą Bony królującą
nad miastem. Odnajdujemy w jego poematach,
wierszach i dramatach utrwalone w nich piękno
pejzażu tamtej krainy, jego małej ojczyzny, do
której tęsknił i miał ją „przed oczyma duszy”
zawsze i wszędzie. Stracił swoją ojczyznę, bo
jako kurier Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego wyjechał do Anglii i
zanim mógł wrócić, powstanie już upadło.
Takie były nasze dzieje w okresie zaborów,
ale część Kresów wróciła do II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim, kiedy ustalona została granica między Rosją Radziecką a Rzeczpospolitą Polską. Także Wołyń Słowackiego
z Krzemieńcem, ale i Galicja Wschodnia ze
Lwowem, Stanisławowem, Tarnopolem i Buczaczem, terenami należącymi do Austrii. Niedługo, bo w listopadzie będziemy obchodzili
90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Innej Polski
niż dzisiejsza, której 1/3 obszaru, wraz z Kresami, straciliśmy na mocy traktatów z Jałty i
Poczdamu. Nie mieliśmy nic do powiedzenia
w sprawie naszych granic, uczynili to ponad
naszymi głowami Stalin, Roosevelt i Churchill.
Zepchnięto nas na zachód, w zamian za Kresy
dając tereny należące przed wojną do Niemiec.
Wielkie przesiedlenie Polaków i Niemców, ale
i innych nacji – to wynik II wojny światowej.
Przegranej dla nas, bo zdradzili nas alianci, dla
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których polskie armie wykrwawiały się w czasie wojny, walcząc u ich boku. Relikty (i zagrożenia) pozostały do dziś. Jak choćby obwód kaliningradzki, który jak miecz Damoklesa wisi
nad Polską i Litwą. Zdobycz rosyjska, którą
Stalin utargował z aliantami, bo chciał niezamarzającego portu na Bałtyku. Prusy Wschodnie przydzielone zostały Polsce, ale ich część
z Królewcem (niemieckim Königsbergiem, rosyjskim Kaliningradem), stolica Prus, zamiast
Polakom czy Litwinom, przypadła jako łup
wojenny Rosji. Głupota (polityczna) Churchilla
i Roosevelta mści się do dzisiaj. Wielkomocarstwowość Rosji widać także w nazewnictwie:
polski i niemiecki Zalew Wiślany dla Rosjan
jest Zalewem Kaliningradzkim, a Mierzeja Wiślana – Kaliningradskają Kosą (przedzielona
na pół). Sam Kalinin to rosyjski komunista,
na cześć którego nazwano (przemianowano)
miasto. A obwód kaliningradzki powoli przekształcany jest w zmilitaryzowany przyczółek
Rosji, wymierzony w państwa NATO. Oczywiście, ludność niemiecką wysiedlono z tej części
Prus Wschodnich (obwodu kaliningradzkiego)
i zasiedlono Rosjanami. Piszę o tym, bo politycy niemieccy mówią o krzywdzie Niemców
z obecnego obwodu kaliningradzkiego. Cóż,
Polaków można oskarżać o różne dziwne rzeczy, ale Rosjan nie, no bo to wielkie państwo
i naród.
Co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Ano
ma, i to wiele. Kraje dzieciństwa dla wielu
Niemców (dziś starych, odchodzących) czy
Polaków są tylko sentymentalną podróżą tam,
gdzie nie ma już powrotu ze względów poli-

tycznych. Niemców – na Pomorze, Śląsk czy
Mazury, które należą do Polski. Natomiast Polaków – do Wilna, bo należy do niepodległej
Litwy i jest jej stolicą, do Lwowa – najbardziej
polskiego z polskich miast, jak napisał Marian
Hemar, autor wielu lwowskich piosenek i wierszy, bo należy do Ukrainy, tak samo – do Krzemieńca, nie mówiąc już o Nowogródku, który
leży na Białorusi. To, co było dla naszych dziadów, pradziadów lub ojców krainą dzieciństwa,
dla nas jest czymś obcym. Może dlatego nie rozumie młode pokolenie sentymentu dawnych
lwowiaków do swojego miasta. Wystarczy
posłuchać lwowskich piosenek, aby usłyszeć,
jak wielka była (i jest) miłość tam urodzonych
i wychowanych Polaków do swego miasta.
Oczywiście, kochamy nasz Wrocław, Szczecin, Słupsk czy Gdańsk, Toruń i Olsztyn, bo tu
się urodziliśmy i żyjemy. To normalne i zrozumiałe. Ale nie powinniśmy zapominać, że to
dawne małe ojczyzny Niemców, jak miasta na
Kresach to ojczyzny Polaków. Czas mija, zabliźnia rany, leczy urazy. To dobrze, że żyjemy
w czasie bez wojen, że cieszymy się swoimi
małymi ojczyznami. Ale historyczna pamięć
jest nam wszystkim potrzebna i konieczna,
abyśmy znali swoją przeszłość i mieli dobrze
utrwaloną świadomość narodową. Bez niej
rozpłyniemy się, przestaniemy istnieć – dlatego to tak ważne. Norwid pisał, że „przeszłość
jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Warto o
tym pamiętać i przekazywać naszą wiedzę historyczną następnym pokoleniom. Niewiele się
o tym mówi w szkole, w domu, w mediach. Ale
coraz liczniejsze grupy Polaków powracają lub
kultywują PAMIĘĆ O NASZEJ PRZESZŁOŚCI. To dobry omen.
(KB)

Tobias Mayer, mapa ziem Rzeczypospolitej, pierwsza płyta 1750

Kultura
Zapraszamy na jesienną muzykę.

REPERTUAR – LISTOPAD 2008
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
KONCERT JAZZOWY
Kenny Wheeler – trąbka, Jahn Taylor – fortepian, Diana Torto – wokal, Lutosławski Quartet
8, 9 listopada – 18:00
KONCERT SYMFONICZNY
Zbigniew Pilch – dyrygent, Katarzyna Zdybel
– Fagot, Maciej Dobosz – klarnet, Mateusz Feliński – róg, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
14 listopada – 19:00
KONCERT JAZZOWY
Joanna Macgregor – fortepian, Andy Sheppard
– saksofony
15 listopada – 18:00
KONCERT JAZZOWY
Joanna Macgregor – fortepian
16 listopada – 18:00
KONCERT JAZZOWY
Tuur Florizoone – akordeon, Philippe Laloy
– saksofon sopranowy, altowy i ﬂet, Vincent
Noiret – kontrabas
17 listopada – 21:00
FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Vladimir Kiradjiev – dyrygent i prowadzący,
Chór Filharmonii im. W. Lutosławskiego, 20
osobowy Zespół Jazzujący Filharmonii im. W.
Lutosławskiego
19 listopada – 9:00, 11:00
KONCERT JAZZOWY
Vladimir Kiradjiev – dyrygent i prowadzący,
Chór Filharmonii im. W. Lutosławskiego, 20
osobowy Zespół Jazzujący Filharmonii im. W.
Lutosławskiego
21 listopada – 19:00

KONCERT JAZZOWY
Piotr Damasiewicz – kompozycja, trąbka, Gerard Lebik – saksofon tenorowy, Maciej Obara
– saksofon altowy, Maciej Grabowski – kontrabas, Wojciech Romanowski – perkusja, Piotr
Damasiewicz Chamber Improvisation Orchestra
22 listopada – 18:00
FILHARMONIA FAMILIJNA
Vladimir Kiradjiev – dyrygent i prowadzący,
Chór Filharmonii im. W. Lutosławskiego, 20
osobowy Zespół Jazzujący Filharmonii im. W.
Lutosławskiego
23 listopada – 11:00
KONCERT SYMFONICZNY
Daniel Raiskin, Robert Bokor, Orkiestra Filharmonii W. Lutosławskiego
28 listopada – 19:00
KONCERT ANDRZEJKOWY
Chór i Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena
A CHORUS LINE
14-15, 21-22 listopada – 19:00
16,23 listopada – 17:00
PEWIEN MAŁY DZIEŃ
4, 3, 19, 20 listopada – 10:30
OPERETKA
7-8 listopada – 19:00
OPERA ZA TRZY GROSZE
28-29 listopada – 19:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena
MDŁOŚĆ, MNIEZŁOŚĆ, MIŁOŚĆ
12-13 listopada – 20:00
ELEKTROWNIA DŹWIĘKU
18-19, 25-26 listopada – 20:00 – 20:00
IMPONDERABILIA
4-5 listopada – 20:00
OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35
CZERWONY KAPTUREK
J. Pauer
5, 18, 26, 27 listopada – 11:00
CARMEN
G. Bizet
6 listopada – 19:00
RAJ UTRACONY
K. Penderecki
23 listopada – 20:00
NABUCCO
G. Verdi
7 listopada – 19:00
CYGANERIA
G. Puccini
20, 28 listopada - 19:00
RIGOLETTO
G. Verdi
8, 13, 14 listopada – 19:00

KOPCIUSZEK (balet)
J. Strauss
16 listopada – 17:00
CYRULIK SEWILSKI
G. Rossini
9 listopada – 17:00
29 listopada – 19:00
COSI FAN TUTTE
W.A. Mozart
12 listopada – 11:00
KRÓL ROGER
15 listopada – 19:00
JEZIORO ŁABĘDZIE (balet)
P. Czajkowski
25 listopada – 11:00
26, 27 listopada – 19:00
HAGITH
K. Szymanowski
30 listopada – 17:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO
ul. G. Zapolskiej 3
NIEWIARYGODNE PRZYGODY
M. KOZIOŁKIEWICZA
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
5-7 listopada – 19:00
DON JUAN WRACA Z WOJNY
14-15 listopada – 19:00
JULIUSZ CEZAR
19-20 listopada – 19:00
HAMLET
26-27 listopada – 19:00
VERKLÄRTE NACHT
28-29 listopada – 19:30
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA KAMERALNA
ul. Świdnica 28
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
22-23 listopada – 19:00
MAYDAY
12-14, 28-30 listopada – 19:00
SMYCZ
25-26 listopada – 19:30
OKNO NA PARLAMENT
4-6 listopada – 19:00
7 listopada – 18:00
20 NAJSMIESZNIJSZYCH PIOSENEK
NA ŚWIECIE
8-9 listopada – 19:00
ŚMIERĆ PODATNIKA
18-19 listopada – 19:00
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c
PREZYDENTKI
8-9 listopada – 18:00
SPRAWA DANTONA
12-13 listopada – 19:00
CZĄSTKI ELEMENTARNE
21, 22 listopada – 19:30
23 listopada – 19:00
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Rozwiązanie zadania ze strony 15:
salezjanie

Przepisy na każdą okazję
Dobrze przygotowane rzeczy smakują każ- – 1,5 l rosołu (z kostki)
demu i dają podziw. Zapraszamy do nowych – sól, pieprz, gałka muszkatołowa
dań pełnych smaku i zapachu.
– ¼ łyżeczki cukru
– 25 dag mięsa mielonego
Dynia z jabłkami
– 1 łyżka bułki tartej
– 1 kg obranej dyni
– 1 żółtko
– 5 dag masła lub margaryny
– papryka, natka pietruszki
– ½ l rosołu (np. z kostki)
Marchew i ziemniaki pokrajać w grube plastry.
– 25 dag jabłek
Cebulę pokroić i podsmażyć na słoninie lub in– 4 szt. cebuli
nym tłuszczu. Dodać jarzyny i lekko podsmażyć.
– liść laurowy i goździki
Następnie zalać ją rosołem i doprowadzić solą,
– 3 łyżki śmietany
pieprzem, gałką i cukrem. Mięso mielone, tartą
– 15 dag resztek pieczeni, kiełbasy, wędzonki, bułkę, żółtko, paprykę, pieprz – razem wymieszać
– boczku
na rodzaj ciasta i formować z niego małe kulki.
– sól, pieprz, sok z cytryny
Włożyć je do gotujących się jarzyn i gotować
– zielenina
około 10 minut. Podawać ten posiłek suto posyDynię pokrojoną w kostkę poddusić na tłusz- pany pietruszką.
czu, zalać rosołem, dodać liść laurowy i goździki
„Eintopf” jarzynowy
wetknięte w mała cebulę i dusić około 15 minut.
Dodać obrane i pokrojone jabłka i dalej gotować. – 4 cebule
Zdjąć z ognia, dodać śmietanę z 2 łyżeczkami – 2 łyżki oleju
mąki ziemniaczanej. Resztki mięsa pokrajać w – 50 dag pomidorów
kostkę i zasmażyć z cienko pokrojoną cebulę. – 25 dag papryki
Dodać do dyni wraz z solą, kwaskiem i zieleniną. – 50 dag fasoli szparagowej
Podawać z ziemniakami lub chlebem. Polecam – 40 dag ziemniaków
bardzo dobra.
– sól, pieprz, papryka
Cebulę pokrojoną w krążki zrumienić na oleju.
Dynia po węgiersku
Potem dodawać kolejno: obrane ze skórek pomidory pokrojone w ćwiartki, pokrojone papryki,
– ½ kg obranej i pokrojonej w kostkę dyni
pokrojoną na 3 części fasolkę szparagową. Do– 1 łyżka tłuszczu
prawić ten „Eintopf” solą i pieprzem, a na końcu
– 1 łyżka mąki
papryką. Raczej nie mieszać podczas duszenia.
– ½ lt kwasu ogórkowego
Jeśli trzeba, dodać troszkę wody lub rosołu. Po– parę łyżek śmietany
daje się to danie z jogurtem do popijania. Posypać
– sól, pieprz, koperek (siekany)
zieleniną.
Dynię włożyć do wrzątku (mało) i bardzo krótko gotować. Sporządzić zasmażkę, rozprowadzić
Zupa wiejska (wg przepisu węgierskiego)
ja kwaskiem ogórkowym, doprawiając dodatkami
do sosu, włożyć dynię. Krótko poddusić i poda- – 2 średnie pomidory
– 1 cebula
wać np. do krokietów ziemniaczanych.
– 5 szt. średnich ziemniaków
Kalaﬁor z jarzynami i mięsem
– 0,5 szkl. oleju
– 0,5 szkl. ryżu
– 1 kalaﬁor
– 1 łyżka mąki
– 20 cebule
– 0,5 szkl. świeżego mleka
– 25 dag marchwi
– 1 łyżeczka papryki
– 25 dag mięsa mielonego
– nać pietruszki
– natka pietruszki
– 1 szt. cukinii (malutka)
– 1 łyżka mąki
Posiekaną cebulę przesmażyć na oliwie. Dodać
– 1 łyżka tłuszczu
bez
skórek drobno posiekane pomidory, a gdy się
– 1/8 lt mleka
rozgotują, wsypać mąkę. Gdy mąka się zrumieni,
– pojemnik jogurtu
Cebulę, marchew pokroić w cienkie kosteczki. dodać paprykę stopniowo zalać zasmażką wodą
Kalaﬁor podzielić na różyczki dodać sól, pieprz. (2 l). Po zagotowaniu wrzucić do zupy pokrojone
Dusić na tłuszczu, gdy warzywa są miękkie, w kostkę ziemniaki i sparzony wrzątkiem ryż oraz
dodać pół szklanki wody i dusić około 30 min. drobno pokrojoną cukinię (małą). Zupę gotować,
Mięso osolić i przyrumienić na patelni, ciągle aż ziemniaki i ryż będą miękkie, dodać lekko. Po
mieszając. Z łyżki mąki i tłuszczu przyrządzić ugotowaniu posypać zieleniną, pieprzem i solą.
zasmażkę, rozprowadzić ją mlekiem, zagotować Zupa ta ma wysoką wartość odżywczą.
i wlać jogurt. Wszystko razem włożyć i do miski
Zupa fasolowa po węgiersku
i wymieszać. Podawać z ziemniakami w każdej
50 dag suchej fasoli
formie. Posypać zieleniną.
4 szt. cebuli
Brukselka z mięsem mielonym
3 szt. czuszki (papryka ostra)
1 łyżeczka mielonej papryki słodkiej
– 50 dag brukselki (gotowana)
pęczek mięty, ocet, sól
– 50 dag ziemniaków
Umytą i wcześniej namoczoną fasolę gotować
– 25 dag marchwi
na
małym ogniu, a gdy zmięknie, dodać drobno
– 10 dag tłuszczu
pokrojone cebule i czuszki (z czuszką uważnie,
– 2 szt. cebuli
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by potrawa nie była zbyt ostra). Po ugotowaniu
posolić i posypać drobno posiekaną miętą. Ocet
każdy dodaje do talerza z zupą wg uznania.
Fasolka po tracku
50 dag fasolki (suchej)
4 szt. cebuli
¼ szkl. oleju
2 łyżki przecieru pomidorowego
5 szt. papryk konserwowych lub ½ cytryny
nać pietruszki, pieprz, sól
Uprzedniego dnia namoczoną fasolkę ugotować, posolić. W tłuszczu udusić drobno posiekaną cebulę, dodać przecier pomidorowy, pokrajaną
nać pietruszki i rozprowadzić gorącą wodą (2 łyżki). Gdy całość się zagotuje, polewać tym sosem
fasolkę rozłożoną na talerzach i posypaną mielonym pieprzem.
Jajecznica „hiszpańska”
5 jajek
3 papryki pokrojone w kostkę
1 cebula pokrojona w kostkę
trochę boczku wędzonego
pokrojony w kostkę i czosnek
Na oliwie i boczku usmażyć paprykę i na to
wlać roztrzepane jajka, posypać ziołami (tymianek, oregano) i solą. Usmażyć, nie mieszając.
Makaron inaczej
Na oleju udusić kiełbasę z czosnkiem i cebulą. Oddzielnie udusić paprykę, ogórek kiszony i
cukinię. Wszystkie składniki włożyć do garnka
włożyć do garnka, podlać trochę wodą i dusić.
Pod koniec gotowania dodać przecier pomidorowy, ostrą paprykę, majeranek. Sosem tym polać
ugotowany makaron i posypać utartym żółtym
serem.
Halibut
Rybę skropić sokiem z cytryny, otoczyć w
mące, posolić i smażyć. Do podsmażonej ryby
dodać jabłka utarte na tarce (grubej), pomidory
i rodzynki i dusić. Tak przygotowaną rybę podawać z ryżem.
Zupa kminkowa
Wodę + mleko zagotować z paczką kminku.
Do przecedzonego wywaru wlać bulion. Do tego
kłaść łyżką kluski do kaszy manny, wbić jajko,
łyżkę mleka, masło, posolić i rozetrzeć na ciasto,
z którego łyżką kłaść kluseczki na wywar z kminku zupę zaprawić śmietaną z żółtkami.
Zupa z sera topionego
Do wywaru z jarzyn dać 3 topione serki (trójkąty). Na patelni podsmażyć trochę mielonego
mięsa z utartą cebulą i czosnkiem ora trochę
ziemniaków pokrojonych w kostkę. Po ugotowaniu dodać przyprawy wg uznania.
Zupa cebulowa
6 cebul drobno pokroić, ugotować z przyprawami: goździki, imbir, gałka muszkatołowa, cury,
pieprz, sól. Po ugotowaniu zmiksować. Podprawić zasmażką z masła. Podawać z grzankami.
Życzę SMACZNEGO
K.S.

czytać rzędami od góry do dołu i w kolejności czytania wpisywać je do
widocznych dalej kółeczek. Utworzą one nazwę zakonu, którego członkiem był niezwykły polski misjonarz opisany w zagadce.

Zagadka
Zgromadzenie zakonne założone w 1859 roku. Jego założyciel całe
swoje życie poświęcił dla młodzieży i dzieci, organizując dla nich oratoria
(miejsca nauki, zabawy, modlitwy i pracy), a także szkoły dajace zawód
i szansę dalszej nauki.
Zakonnikiem w tym zgromadzeniu był znany w świecie misjonarz
z Peru, który zyskał opinię jednego z najskuteczniejszych lekarzy na kuli
ziemskiej, choć dyplomu lekarza nie miał – z zawodu był inżynierem geologiem.
Specjalizował się w leczeniu chorób, wobec których medycyna akademicka była bezsilna. Zasłynął z wyleczenia 30 tysięcy osób z nowotworami w ostatnim stadium, gdy nie kwaliﬁkowali się już ani do leczenia
radykalnego, ani do leczenia przedłużającego życie.
Oczywiście leczenie poważniejszych schorzeń zawsze należy rozpocząć
od wizyty u lekarza. Konieczne jest zdiagnozowanie choroby przez przeprowadzenie szczegółowych badań i dobranie najlepszego, dostępnego
sposobu leczenia
Jak nazywa się zgromadzenie, którego członkiem był ów misjonarz?
W ustaleniu nazwy zakonu pomoże Ci rozwiązanie poniższej łamigłówki
logicznej.
Bardzo rzadko spotykana literama (I etap)
Wszystkie kratki białego kwadratu należy wypełnić literami A, B, C,
D. W każdym rzędzie (kolumnie) powinny występować dokładnie trzy
różne litery. Liczby znajdujące się na obrzeżach diagramu (skrzydełkach) określają rozmieszczenie liter w rzędach (kolumnach) diagramu.
Ilość liczb będących na skrzydełku danej litery oznacza, ile jest grup
utworzonych przez tę literę w danym rzędzie (kolumnie), a same liczby
mówią, z ilu kratek, z wpisaną tą samą literą, składa się każda następna
grupa. Grupę tworzą kolejne kratki z wpisaną tą samą literą, nierozdzielone inną literą. „Samotna” litera jest grupą jednoliterową.

Połączenie łamigłówki z zagadką (II etap)
W widocznym kolejnym diagramie z literami należy pozaznaczać te
kratki i tylko te, w których w pierwszym diagramie znajduje się litera
B. Następnie litery znajdujące się w pozaznaczanych kratkach należy

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce
czasopismo matematyczne wydawane specjalnie z myślą
o młodzieży szkolnej, www.swiatmatematyki.pl
Poszukujemy opiekunów dla dzieci pozbawionych opieki rodziny
Opieka zastępcza może być prowadzona w różnych formach:
Rodzina zastępcza – może być utworzona przez małżonków lub osoby
niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć rodzinę dla dzieci
czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej. W rodzinie zastępczej
może przebywać nie więcej niż troje dzieci, w szczególnych przypadkach liczba ta może zostać zwiększona.
Formami szczególnymi rodzin zastępczych są wielodzietna rodzina zastępcza – w tym samym czasie umieszcza się w niej nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie
licznego rodzeństwa, liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może
się zwiększyć specjalistyczna rodzina zastępcza – umieszcza się w niej dzieci
niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami
zdrowotnymi, wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej
może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.
Rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego – umieszcza się
w niej nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy, do czasu unormowania
sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie
więcej niż o kolejne 3 miesiące.
Rodzinny Dom Dziecka – mogą prowadzić małżonkowie pragnący stworzyć
rodzinę dla dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej, przy
czym jeden z małżonków otrzymuje zapłatę za sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Rodzinnym Domu Dziecka może przebywać od 4 do
8 dzieci, w szczególnych przypadkach liczba dzieci może zostać zwiększona.
Funkcję RDDz można pełnić we własnym lokalu (domu lub mieszkaniu) lub w
lokalu udostępnionym przez Miasto.
Wszyscy kandydaci na opiekunów dzieci przechodzą szkolenie oraz kwaliﬁkację w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym. We wszystkich formach opieki
zastępczej udzielana jest pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka. Szczegółowych informacji udzielają:
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej Zespół ds. Opieki
nad Dziećmi i Młodzieżą
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 071/78-22-313
Ośrodek Adopcyjne – Opiekuńczy
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław
tel. 071/359-28-95

Archidiecezjalny Ośrodek
Adopcyjno - Opiekuńczy
ul. Katedralna 4/25
50-169 Wrocław
tel. 071/327-11-01
Stowarzyszenie
Rodziców Zastępczych
„Przede Wszystkim Rodzina”
tel. 071/352-78-31
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Królewska uczta
– Nie! Znowu niedziela! – wrzasnął Maciek
zaraz po obudzeniu. Chłopiec nie lubił tego dnia,
a w zasadzie niedzielnego poranka, bo wtedy
cała rodzina szła do kościoła, a on tam strasznie
się nudził.
– Wstań szybko. Śniadanie na stole! – zawołała mama z kuchni.
Po śniadaniu wszyscy ubrali się i poszli do
kościoła. Maciek także. Miał dopiero pięć lat i
nie mógł sam zostać w domu.
– Gdy będę dorosły, w ogóle nie będę chodził do kościoła – myślał chłopiec, powłócząc
nogami. Zupełnie nie rozumiał rodziców, którzy
uśmiechali się do siebie. W kościele, jak zawsze, usiedli w pierwszej ławce. Do rozpoczęcia mszy było jeszcze trochę czasu. Znudzony
Maciek rozglądał się wokół. Spojrzał na ołtarz,
a potem w górę na krzyż. Nagle zauważył, że
coś poruszyło się na belce krzyża.
– Pewnie jakiś ptak wleciał przez okno – pomyślał chłopiec. To coś na belce na pewno miało
skrzydła – wyglądały na srebrne. Maciek odwrócił
głowę, aby o wszystkim opowiedzieć mamie. Nie
zdążył jednak, bo w tym momencie usłyszał głośny trzepot. Dziwny ptak frunął wprost na niego.
– Ojej! – krzyknął wystraszony chłopiec i odruchowo zasłonił rękoma oczy.
– No i czemu się boisz? – nieznajomy głos
szeptał mu wprost do ucha.
– Ja? Boję? – Maciek był najodważniejszym
chłopcem na podwórku i nie bał się niczego.
Szybko odsłonił oczy. Przed nim stał anioł. Był
tego samego wzrostu co Maciek. Może odrobinę wyższy. Miał jasne włosy obcięte króciutko
i oczy nieznanego koloru. Ale chłopca najbardziej ciekawiły skrzydła. Anioł, nie wiadomo
skąd, doskonale wiedział, o czym myśli.
– Możesz ich dotknąć – powiedział wesoło
i odwrócił się do chłopca plecami. Skrzydła

anioła były fantastyczne. Wielkie i przeźroczyste. Nawet przy niewielkim ruchu srebrzyście
połyskiwały.
– Chciałbym mieć takie – rozmarzył się Maciek.
Anioł uśmiechnął się zagadkowo, chwycił go
za rękę i... unieśli się w górę. Chłopiec usłyszał
tuż przy uchu furkot – miał skrzydła, własne
skrzydła! Przez jakiś czas lecieli w milczeniu.
W oddali zniknął kościół z rodzicami. Pod nimi
był las.
– Tutaj lądujemy – powiedział znienacka
anioł, składając skrzydła.
Las, który z góry wydawał się zupełnie normalnym lasem, był niezwykle dziwny. Drzewa
miały spalone liście, trawa była wysuszona. I
w ogóle nie było słychać ptaków. W lesie było
bardzo smutno.
– Co tu się stało? – spytał zaniepokojony Maciek.
– Potem zobaczysz. Nie mamy czasu; musimy już iść – ponaglał anioł.
Nie minęło pięć minut, gdy zobaczyli ogromny zamek, taki jak w książkach z bajkami. Miał
wieże, bramę i fosę.
– Ale fajnie – ucieszył się Maciek, ale anioł
nie był zadowolony.
– Posłuchaj. To jest zamek bardzo złego smoka. To on zniszczył las. Przez niego zamarło w
nim życie – tłumaczył anioł w pośpiechu. – Możemy jednak coś zrobić. Wiem, że smoka może
pokonać bardzo dobry rycerz.
– Ja potraﬁę walczyć – dumnie powiedział
Maciek.
– Wiem, ale tu nie chodzi tylko o walkę. Rycerz musi być bardzo dobry dla innych.
Maciek posmutniał. Przypomniał sobie, jak
wczoraj popchnął siostrę i jak nie słuchał taty.
A dzisiaj nie chciał iść do kościoła. Anioł przyglądał mu się uważnie i widział to, czego zawstydzony chłopiec nie mógł dostrzec. Widział
dobre serce Maćka.

– Uszy do góry – anioł wiedział, że chłopiec
może walczyć ze smokiem. – Znam cię. Nie
jesteś wcale zły, tylko czasami nieposłuszny.
Zakładaj zbroję! Nie ma czasu. Smok już nas
wyczuł!
Chłopiec w pośpiechu nakładał zbroję, która niespodziewanie znalazła się przed nim.
Z głębi zamku słychać było straszny ryk.
Smok był coraz bliżej bramy. Maciek ledwie zdążył chwycić miecz i tarczę, gdy
brama rozwarła się i wytoczyło się z niej
olbrzymie smoczysko. Z jego paszczy buchał ogień. Maciek zasłonił się tarczą.
A gdy smok ponownie nabierał powietrza,
chłopiec z ogromną siłą uderzył na potwora.
Smok upadł na ziemię.
– Huraaaa!!! – niesamowity krzyk Maćka
słychać było chyba na końcu świata. – Smok
pokonany! Hura!!!
Razem z chłopcem cieszył się anioł i wszystkie
leśne zwierzęta, które powychodziły z ukrycia.
I Ktoś jeszcze, ale tego chłopiec nie wiedział.
Skakaliby z radości do samego wieczora, lecz
anioł miał dla Maćka jeszcze jedną niespodziankę.
– A teraz lecimy na ucztę do Króla.
– Jakiego Króla?
– Twojego i mojego, i całego świata.
Jeszcze tylko pożegnali się ze zwierzętami,
a potem wznieśli się w górę. Maciek myślał o
swoim zwycięstwie i o uczcie. Nawet nie zauważył, kiedy znalazł się w kościele, w pierwszej ławce. Obok niego siedzieli rodzice i siostra.
– A co z królewską ucztą? – zaniepokoił się
chłopiec.
– Jeszcze nic nie rozumiesz? – uśmiechnął
się anioł. – To Bóg jest Królem, o którym mówiłem. To On dał ci siłę do walki ze złem i był
twoją tarczą. Zaprosił cię na wielką ucztę i
słowa dotrzymał. Zobacz, jest nawet stół, przykryty białym obrusem – anioł kiwnął głową w
stronę ołtarza.
Kiedy Maciek ponownie obrócił się do anioła, jego już nie było.
– Zawsze chodzę do kościoła i jeszcze nigdy
nie pomyślałem, że jestem na uczcie u Króla
– zastanawiał się chłopiec.
W kościele zadźwięczały dzwonki. Rozpoczynała się eucharystia. Maciek (chyba pierwszy raz w życiu) radośnie wstał z ławki. Był
przecież Bożym rycerzem.
Katarzyna Budyś
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