PISMO OSIEDLOWE

listopad 2008

NR 26

OSIEDLA: im. B. KRZYWOUSTEGO – JANA III SOBIESKIEGO – PAWŁOWICE – PSIE POLE-ZAWIDAWIE – ZAKRZÓW – ZGORZELISKO oraz KŁOKOCZYCE – PRUSZOWICE – RAMISZÓW

Polsko kochana,
która rozświetlasz drogę wiodącą do zwycięstwa,
Polsko kochana, która wspierasz cień męstwa,
Polsko kochana, bo Ty tylko wiesz, co to odwaga,
Polsko kochana, bo nieznana Ci zniewaga,
Polsko nasza, bo niepodległość wygrałaś,
Polsko cała, bo wiele przetrwałaś.
Klaudia Gadowska

Rodzinne rekolekcje
Zapraszamy na rekolekcje adwentowe dla
rodzin w Maciejówce. Dla rodzin z dziećmi
zorganizowana jest opieka dla naszych pociech. Zarówno rekolekcjonista, jak i tematyka
są baaaaardzo interesujące!
Rekolekcje z ks. Janem Mikulskim w kościele św. Macieja, (pl. bp. Nankiera 17a, Wroclaw)
przy Duszpasterstwie Akademickim Maciejówka w dniach 12-14.12.2008 odbędą się na
temat: Szkoła szczęścia (Rodzina wspólnotą
życia i miłości)
Piątek 12.12.2008

Moda na sukces

(Współczesna rodzina
w dobie pędu za sukcesem)
17.30 Konferencja
19.00 Eucharystia z homilią

Ojczyźnie najpiękniejszy bukiet
To już 90 lat cieszymy się Niepodległością.
„Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza”
– śpiewali legioniści.
A my, czy naprawdę się radujemy? Dlaczego
za granicą łatwiej jest wyrażać uczucia patriotyczne? Londyn. Kilkanaście tysięcy Polaków
manifestuje swoją polskość na ulicach tej angielskiej stolicy. Czy ojczysty kraj docenia się
bardziej spoza granic?
„...Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił...”
(A. Mickiewicz)

W szkole nie ma programów wychowania
patriotycznego, bo jest wolność, nie ma żadnych wskazówek, wymagań, bo jest wolność.
Patriotyzm… to takie staroświeckie, niemodne, wstydliwe, źle widziane. Teraz czujemy, jak
trudno te zaniedbania nadrobić. Boimy się być
sobą. Boimy się postaw zdecydowanych.
Inny problem to poczucie krzywdy. Co mi
ta Polska dała? Polska dla bogatych. I jest w
tym dużo racji. Złodziejska prywatyzacja, kominowe pensje dla wybranych, korupcja… Nie
wolno się na to godzić. Trzeba odrzucić to, co
złe, szkaradne. Trzeba czcić to, co piękne, szlachetne, wzniosłe.
„Są w ojczyźnie rachunki krzywd,
Obca dłoń ich też nie przekreśli,
Ale krwi nie odmówi nikt,
Wysączymy ją z piersi i z pieśni”

Statystyki mówiące o braku zainteresowania
Polaków świętami narodowymi, symbolami,
(W. Broniewski, 1939 r.)
rocznicami są przerażające. Obojętność zakorzeniła się w naszych sercach. Co zrobiliśmy z tym
I nie odmówili. Szli walczyć i ginąć za Ojolbrzymim ładunkiem uczuć narodowych, który
eksplodował na początku lat 80. i 90.? Zachły- czyznę „jak kamienie przez Boga rzucane na
szaniec”. Dzisiaj nikt nie żąda od nas krwi.
snęliśmy się wywalczoną wolnością.

Zamiast wojska wybrał pracę z niepełnosprawnymi

Służba w Przyjaznym Domu

Karol Buchla jest bramkarzem. Od ponad
dwóch lat gra w III-ligowym Orle Ząbkowice. Jednak dziś, zamiast w butach piłkarskich z futbolówką po boisku, mógł biegać w
Sobota 13.12.2008
kamaszach z karabinem w ręku po poligonie
Liczy się tylko miłość
wojskowym. Udało mu się jednak traﬁć do
(Nieskończona wartość
służby zastępczej.
miłości małżeńskiej i rodzinnej)
Jest wychowankiem Polaru Wrocław, w bar16.00 Konferencja
wach którego w sezonie 2003/3004 zaliczył
17.30 Eucharystia z homilią
nawet debiut w starej II lidze. Zagrał w meczu
z Piastem Gliwice. Dziś po meczach zaplecza
Niedziela 14.12.2008
ekstraklasy na wrocławskim Zakrzowie, gdzie
Kochaj i rób, co chcesz
Polar ma swój stadion i siedzibę, pozostało już
(Wspólnota rodzinna
tylko wspomnienie. Polar z kretesem spadł na
miejscem wyzwolenia)
samo dno ligowej hierarchii, a jego najlepsi za11.00 Eucharystia z homilią
wodnicy musieli szukać dla siebie miejsca w
12.30 Konferencja
innych klubach. Buchla traﬁł do Orła Ząbko14.00 Spotkanie przy herbatce
wice. Od ponad dwóch sezonów jest numerem
Będzie zapewniona opieka dla dzieci w gru- jeden między słupkami bramki tego zespołu.
Jest tu także trenerem swoich młodszych kopach wiekowych
legów po fachu.
Z Zakrzowem nadal łączą go jednak zażyłe
Gazeta „PAWŁOWICE” informuje, że istnieje moż- kontakty. Nie tylko tu mieszka, ale od ponad
liwość druku tekstów podmiotów prowadzących roku, w sąsiadującej ze stadionem jego maciedziałalność gospodarczą, jak i ogłoszeń indywidu- rzystego klubu Fundacji Przyjazny Dom odbyalnych. Kontakt: tel. 600 366 496
wa służbę zastępczą. Gdyby poszedł do wojska,

Fot. Ł. Haraźny
Karol Buchla na pamiątkowej fotograﬁi z podopiecznymi z Fundacji Przyjazny Dom

jego dalsza gra w III-ligowcu z Ząbkowic Śląskich stanęłaby pod dużym znakiem zapytania.
A tak, może nie tylko nadal grać i trenować, ale
również znalazł zajęcie, które daje mu mnóstwo
satysfakcji. – Traﬁłem do naprawdę wspaniałego miejsca, gdzie mam kontakt ze świetnymi
ludźmi. Mogłem iść na służbę do Urzędu Skarbowego, do przychodni lekarskiej albo do szpitala. Ale tam na pewno nie doświadczyłbym tego
co w fundacji. Koledzy z drużyny często pytają
mnie, jak ja znajduję na to wszystko czas i siłę.
Przecież oprócz bieżących zajęć muszę jeszcze
dojeżdżać z Wrocławia do Ząbkowic i z powrotem – mówi zawodnik.
ciąg dalszy str. 5
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Niepodległa
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w
listopadzie 1918 roku stanowi przełomowe
wydarzenie w dziejach narodu polskiego. Po
ponadwiekowej niewoli, po kilkakrotnie nieudanych próbach wyzwolenia nastał wreszcie
czas wolności. Nie ma „ich”! Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo!...
Kto dni te nie przeżył, kto nie szalał z radości
w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie
dozna w swym życiu najwyższego szczęścia.
Cztery pokolenia czekały nadaremnie na tę
chwilę, piąte doczekało” – wykrzyknął wówczas premier pierwszego rządu wyzwolonej
Polski Jędrzej Moraczewski. Polska wyłoniła
się jak wyspa z rozległego oceanu. Zarysy jej
nie były początkowo wyraźne, dopiero stopniowo określony został kształt państwa, mającego granice rozległe, choć może nadaremnie
rozciągnięte. Pierwszy krok ku wolności był
bardzo udany. Wielka w tym była zasługa Józefa Piłsudskiego. Polacy dali dowody, iż potraﬁą
sprostać najtrudniejszym wyzwaniem, co więcej, wykazali, że mimo nurtujących sprzeczności są zdolni do wspólnego działania w imię
celów nadrzędnych. Istniało początkowo rozbicie na kraj i emigrację, ale potraﬁono je przezwyciężyć. Znaleziono kompromis, wyłaniając
2

Panie dbające o estetykę Kościoła elementem
dekoracyjnym (brzozowy krzyż, znicze, kwiaty) zaakcentowały pamięć o poległych.
Następnie w Szkole Podstawowej nr 39
uczniowie klasy I złożyli ślubowanie i zostali
pasowani na uczniów. Sympatycznie zaprezentowali się w czerwonych biretach. Z kolei
obejrzeliśmy wspaniały pokaz multimedialny
o tematyce historycznej. Zwłaszcza wstrząsające były obrazy cierpień naszych rodaków w
okresie niewoli po utracie niepodległości.
Ważne wskazówki dla młodych Polaków zawierał program „Spotkajmy się w Polsce”, mówiący o tym, że w naszym kraju są przeurocze
zabytki i miejsca, które warto poznać. Pięknie
zaprezentowała się grupa śpiewająca pieśni o
Ojczyźnie. Jedyny mankament to dłużyzny
mające miejsce w tym programie.

Równie ciepło został przyjęty montaż poetycko-muzyczny „Ojczyźnie najpiękniejszy
bukiet” w wykonaniu Koła Żywego Słowa i
Scholi (Rozśpiewanych Serduszek Aniołków)
– zespołów działających w ramach zajęć Świetlicy Paraﬁalnej „Pawełki”.
Sentymentalna tematyka kwiatów przewijająca się w tekstach z dawnych lat w połączeniu
z pieśniami z okresu walk z zaborcami („Łącz-

ko, łączko zielona…”, „Tam na błoniu…”,
„Bywaj, dziewczę…”, „Rozkwitały pąki…”)
oraz białymi i czerwonymi różami w rękach
dzieci wywołała zainteresowanie i żywą reakcję widzów w wypełnionej po brzegi Sali.

Na koniec, na 90-lecie urodzin Niepodległej
Polski, wtoczono na kółkach wspaniały „tekturoplastyczny” tort (ale udekorowany prawdziwymi lizakami), który w mgnieniu oka otoczyły
dzieci, częstując się czerwonymi serduszkami.
Jeszcze tylko dyplomy dla laureatów konkursów recytatorskich i wreszcie powrót do domu
– tej najmniejszej Ojczyzny. W sumie była to
bardzo udana uroczystość.
Dziękujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej nr 39 im. Ks. Jana
Twardowskiego, Księżom naszej Paraﬁi o
praz Kierownictwu Świetlicy Paraﬁalnej „Pawełki”.
Oﬁarujmy Ojczyźnie najpiękniejszy bukiet.
Bukiet kwiatów, bukiet serc, bukiet najlepszych uczynków.
Barbara Inglot

jących dotąd pod ich kontrolą. Najpierw wyzwolono północną część królestwa Polskiego z
Warszawą i Łodzią, który to teren pozostawał
pod niemiecką okupacją. W warszawie powstał
rząd, któremu stopniowo podporządkowywały się istniejące na innych terenach ośrodki
władzy. Jednak pierwsze zostały objęte polkę
władzy obszary należące do 1918 roku do,
Austro-Węgier, tzn. zachodnia część Galicji z
Krakowem, większa część Śląska Cieszyńskiego oraz niewielkie tereny Spirzu i Orawy. Pod
austriacką okupacją znajdowała się południowa
część Królestwa Polskiego z Lublinem i Kielcami oraz Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej w Lublinie. Rozpad monarchii habsburskiej w ostatnich dniach października 1918
roku umożliwił Polakom przyjęcie kontroli nad
tymi terenami, lecz jednocześnie spowodował
powstanie sporów dotyczących przynależności
poszczególnych terenów. W nocy 31 października na 1 listopada 1918 roku Ukraińcy przyjęli
władzę nad Lwowem, na co strona polska odpowiedziała zbrojnym oporem. Do 22 listopada
Polacy opanowali miasto, które pozostawało
jednak oblężone przez Ukraińców. W listopadzie trwały też walki polsko-ukraińskie w wielu innych miejscach Galicji Wschodniej. Dało
11 listopada 1918 roku, gdy Niemcy musia- to początek wojnie trwającej do lata 1919 roku
ły podpisać zawieszenie broni, rozpoczęło się i zakończonej wyłączeniem Zachodnioukraińprzejmowanie władzy na terenach pozosta- skiej Republiki Ludowej do Polski.

rząd Ignacego Paderewskiego, który bardzo się
zasłużył w pierwszym okresie niepodległości.
Odzyskanie niepodległości przez Polaków po
1234 latach niewoli nastąpiło w 1918 roku,
czyli dokładnie 90 lat temu. Jednak kształtowanie się obszaru Polski – Drugiej Rzeczypospolitej – miał miejsce od końca 1918 roku do
ostatecznego ustalenia granic w 1922.
Fot.Wikipedia

Ojczyzna to nie tylko obecny czy poprzedni prezydent, premier, minister… Ojczyzna to
przede wszystkim wspólnota językowa, kulturowa, to religia, tradycja, to groby naszych
ojców, to pola bitew i mogiły poległych obrońców, to lasy i łąki zielone, to fabryki i stocznie,
to góry i morze… To ludzie…
Czy to wszystko jest nam obojętne? Jeśli nie,
to sprawmy, by nie było obojętne naszym dzieciom i młodzieży. Pomyślmy, jak ich zachęcić,
ażeby zechcieli wziąć udział w Mszy św. za
Ojczyznę, ażeby zechcieli obejrzeć program i
również z tej okazji coś przygotować.
Powoli uczymy się Niepodległości. Zbyt
powoli. Nadrabiamy stracony czas. Dużo w tej
dziedzinie uczynił prezydent Lech Kaczyński.
Właściwie od jego kadencji zaczęło się ożywienie. Prezydent wyszukuje ludzi zapomnianych,
pomijanych, pokrzywdzonych. Przyznając
im odznaczenia, przypomina o ich wysiłkach,
cierpieniach dla Polski wówczas, gdy działali
w podziemiu politycznym. Prezydent patronuje
wielu uroczystościom, rocznicom narodowym
i patriotycznym.
Pawłowice pamiętają o Niepodległości.
Jak co roku, tak i obecnie obchody 11 Listopada rozpoczęły się w kościele paraﬁalnym
Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą św.
celebrowaną przez Księdza Proboszcza, księdza Pawła, i zaproszonego Gościa, Ks. Prof.
Jerzego Machnacza, a potem procesją do Grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się
na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Profesor
w homilii przedstawił ciekawe spojrzenie na
patriotyzm, na prawo do uznania za ojczyznę
różnych miejsc drogich danemu człowiekowi.

Fot.Wikipedia

Trzeba dodać, że formowanie państwa polskiego i kształtowanie się jego granic trwało do
1922 roku, kiedy Sejm wybrał na pierwszego
prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza, któremu władzę przekazał J. Piłsudski,
jako Naczelnik Państwa. Zaledwie po kilku
dniach (tygodniu) sprawowanie władzy zamordowany został przez fanatycznego nacjonalistę,
malarza E. Niewiadomskiego (skazanego potem
na karę śmierci – wyrok wykonano). G. Narutowicz był profesorem politechniki w Zurychu,
inżynierem hydrotechniki i elektryki. Po nim
prezydentem został Stanisław Wojciechowski,
także profesor, ale ekonomiki. Funkcję swoją sprawował do zamachu majowego Piłsudskiego w 1926 roku. Ostatnim prezydentem w
II Rzeczypospolitej był Ignacy Mościcki, profesor Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej,
chemik. Zrezygnował z godności prezydenta
już na emigracji (30 IX 1939 roku) i przekazał
ją formalnie Władysławowi Raczkiewiczowi,
prawnikowi z wykształcenia. Kolejnymi prezydentami na emigracji byli: August Zaleski
(z zawodu dyplomata), Stanisław Ostrowski
(z zawodu lekarz), Edward Raczyński (z zawodu dyplomata), Kazimierz Sabbat (z zawodu
polityk), który w 1990 roku insygnia władzy
przekazał ówczesnemu prezydentowi Lechowi
Wałęsie. Po wojnie prezydentem był Bolesław
Bierut (komunista, stalinowiec), potem jego
funkcje przejęła Rada Państwa (kolejno jej
przewodniczącymi byli: Aleksander Zawadz-

Wspomnienia i pamięć
Mija miesiąc listopad, czas szczególny w
naszym życiu, w którym zastanawiamy się
nad pojęciem czasu i przemijania. Wspominamy bliskich, znajomych i przyjaciół, których
nie ma wśród nas. Tradycja i kultura, w której
zostaliśmy wychowani i którą przekazujemy
młodemu pokoleniu, kieruje nas w pierwszych
dniach listopada na cmentarze. Są to chyba
jedyne dni w roku, gdy modlimy się i wspominamy naszych nieżyjących najbliższych. To
czas, w którym zastanawiamy się nad sensem
życia. Szybki zabiegany jego tryb nie daje nam
szans aby zwolnić, zatrzymać się na chwile i
zastanowić nad pytaniem: czy więcej mieć,
czy być? To czas gdy bardziej zbliżamy się
do siebie duchowo, traktujemy się z większą
wyrozumiałością, miłością. Na zakończenie
chciałbym przedstawić list pożegnalny jednego
z noblistów, pisarza kolumbijskiego Gabriela
Garcii Marqueza, który kilka lat temu na wieść
o swojej chorobie (rak limfatyczny) umieścił
w Internecie list. Być może jego treść pomoże
zrozumieć nam sens naszego doczesnego przemijania. Oto jego tłumaczenie.
Jeśli Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem
marionetką i podarował mi odrobinę życia, wykorzystałbym ten czas najlepiej, jak potraﬁę.
Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno przemyślał
bym wszystko, co powiedziałem. Oceniałbym
rzeczy nie ze względu na ich wartość, ale na

ich znaczenie. Spałbym mało, śniłbym więcej.
Wiem, że w każdej minucie z zamkniętymi
oczami tracimy 60 sekund światła. Szedłbym,
kiedy inni się zatrzymują, budziłbym się, gdy
inni śpią. Gdyby Bóg podarował mi odrobinę życia, ubrałbym się prosto, rzuciłbym się
ku słońcu, odkrywając nie tylko me ciało, ale
moją duszę. Przekonałbym ludzi jak bardzo są
w błędzie myśląc, że nie warto się zakochać
na starość. Nie wiedzą bowiem, że starzeją się
właśnie dlatego, iż unikają miłości!
Dziecku przyprawiałbym skrzydła, ale zabrałbym mu je, gdy tylko nauczy się latać samodzielnie. Osobom w podeszłym wieku powiedziałbym, że śmierć nie przychodzi wraz
ze starością, lecz z zapomnieniem (opuszczeniem).
Tylu rzeczy nauczyłem się od was, ludzi…
Nauczyłem się, że wszyscy chcą żyć na wierzchołku góry, zapominając, że prawdziwe szczęście kryje się w samym sposobie wspinania się
na górę. Nauczyłem się, że kiedy nowo narodzone dziecko chwyta swoją maleńką dłonią,
po raz pierwszy, palec swojego ojca, trzyma się
go już zawsze. Nauczyłem się, że człowiek ma
prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł.
Jest tyle rzeczy, których się mogłem od was
nauczyć, ale w rzeczywistości na niewiele się
one przydadzą, gdyż kiedy mnie włożą do trumny, nie będę już żył. Mów zawsze, co czujesz i

ki, Edward Ochab, Marian Spychalski, Józef
Cyrankiewicz, Henryk Jabłoński i Wojciech
Jaruzelski).
Fot.Wikipedia

11 listopada 1918 roku powrócił do Warszawy uwięziony przez Niemców w Magdeburgu,
a następnie wypuszczony na wolność Józef Piłsudski. Ludność Warszawy witała go na dworcu
kolejowym entuzjastycznie, a władzę przekazała
rządząca wówczas Rada Regencyjna. Piłsudski został mianowany Naczelnikiem Państwa i
naczelnym wodzem – formalnie od 20 II 1919
(do tego czasu był Tymczasowym Naczelnikiem Państwa). Jak już wcześniej wspominałem,
pierwszym premierem powołanego rządu Rzeczypospolitej (18 listopada) był Jędrzej Moraczewski, który tę funkcję piastował do 16 I 1919
r. Drugim premierem mianowany został na jego
miejsce Ignacy Paderewski, znakomity pianista i
kompozytor. Funkcję swoją pełnił dość krótko,
bo od 16 I do 9 XII 1918 roku.

W odrodzonej po 1989 roku Polsce prezydentami było: gen. W. Jaruzelski, Lech Wałęsa,
Aleksander Kwaśniewski (2 kadencje) i obecnie Lech Kaczyński, profesor nauk prawnych
na Uniwersytecie Gdańskim.
Ostatnia więc prezydentura nawiązuje do
swych najlepszych poprzedników z 20-lecia
międzywojennego, ludzi o statusie profesorów
wyższych uczelni. To pod aspiracjami profesora Lecha Kaczyńskiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej już trwają obchody 90. odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętujmy
tę rocznicę i MY!
K. Bauer
czyń, co myślisz. Gdybym wiedział, że dzisiaj
po raz ostatni zobaczę cię śpiącą, objąłbym cię
mocno i modlił się do Pana, by pozwolił mi być
twoim aniołem stróżem. Gdybym wiedział, że
są to ostatnie minuty, kiedy cię widzę, powiedziałbym „kocham cię”, a nie zakładałbym
głupio, że przecież o tym wiesz. Zawsze jest
jakieś jutro i życie daje nam możliwość zrobienia dobrego uczynku, ale jeśli się mylę i dzisiaj
jest wszystkim, co mi pozostaje, chciałbym ci
powiedzieć, jak bardzo cię kocham i że nigdy
cię nie zapomnę.
Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani
młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz.
Dlatego nie zwlekaj, Uczyń to dzisiaj, bo jeśli
się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałować dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt
zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź
zawsze blisko tych, których kochasz, mów im
głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im
powiedzieć :”jak mi przykro”, „przepraszam”,
„proszę”, „dziękuję” i wszystkie inne słowa
miłości, jakie tylko znasz. Nikt Cię nie będzie
pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc
Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić.
Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo
są ci potrzebni.
Przekaż te słowa, komu zechcesz. Jeśli nie
zrobisz tego dzisiaj, jutro będzie takie samo jak
wczoraj.
Jerzy Szachnowski
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Oldboje KS Polar Wrocław
Pomysł założenia polarowskich oldboi
zrodził się w roku 1999. Pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia był Henryk Szczypkowski zamieszkały w Zakrzowie.
To on, słysząc o tym.że od kilka lat na terenie
woj. wrocławskiego jest liga oldboi, wraz z grupą
ochotników byłych i obecnych zawodników Klubu Sportowego Polar Wrocław zgłosił drużynę do
rozgrywek w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Koluszki w woj. łódzkim w 2003 r., zajmując II
miejsce.
Największym sukcesem drużyny okazał się
jednak udział w międzynarodowym turnieju piłki
nożnej zorganizowanym z okazji 40-lecia klubu
FC MACEDONIA-PUDOU. Turniej ten odbył
się w Szwajcarii, a brało w nim udział 16 drużyn różnych państw. Bezapelacyjnie najlepszym
zespołem okazała się wrocławska drużyna, która
wygrała bez wyjątku wszystkie mecze. Przepięk-

Fot. Kamil Wnęk, Polar Zakrzów – Śląsk Wrocław 0:0, stadion Pawłowice, sierpień 2000 r.

I tak oto w sezonie 1999/2000 zespół wystartował w rozgrywkach o mistrzostwo II Ligi Oldboi.
Sezon ten zaliczono do udanych. Wrocławska
drużyna jako beniaminek tej grupy rozgrywkowej zajęła II miejsce, które dało awans do I Ligi
Oldboi. Drużyna Polaru rozgrywała swoje mecze
i trenowała w tym czasie na stadionie w Pawłowicach. Wtedy stadion w Pawłowicach użytkował
KS Polar Wrocław grający w tym czasie w II lidze seniorów w rozgrywkach centralnych w Polsce. Kilka lat wcześniej na tym samym stadionie
odbywał swoje mecze KS Lotnik Wrocław m.in.
w III lidze
Pierwszy mecz oldboi Polaru w I lidze miał
miejsce w miesiącu sierpniu 2000 r. na stadionie
w Pawłowicach a przeciwnikiem Polaru była drużyna oldboi Śląska Wrocław w której to wystąpili
m.in. tacy byli wielcy zawodnicy jak:
Waldemar Prusik, Zbigniew Mandziejewicz,
Zdzisław Rybotycki, Mieczysław Karpiński, Waldemar Tęsiorowski. Stanisław Leśniarek. Mecz
zakończył się wynikiem remisowym 0: 0 co było
naszym dużym sukcesem.
Przełom roku 2000/2001 to czas, w którym
zespół nabiera doświadczenia i piłkarskiego
„ogrania”.
Dokonano również wyboru prezesa i kierownika drużyny. którymi zostali odpowiednio Jerzy
Piwowar i Ryszard Martyńczuk.
Zdyscyplinowanie, ciężka praca zespołu, treningi zaprocentowały także w następnym sezonie, w którym Oldboje zdobywają do tej pory
największy sukces brązowy medal, zajmując zaszczytne III miejsce.
Wrocławska drużyna oldboi oprócz meczy
ligowych rozgrywała również różne turnieje. I
tak np. brała udział w zorganizowanym przez m.
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ny puchar za zajęcie I miejsca to niejedyna pamiątka z tego turnieju. Polscy zawodnicy zdobyli
również puchar dla najlepszego bramkarza i dla
drużyny za grę fair play.
Wracając do ligi oldboi, to oprócz Polaru
uczestniczą w niej m.in. takie drużyny, jak: Śląsk
Wrocław, Moto Jelcz Oława, Ślęza Wrocław, Wedan Żórawina, Odra Wrocław, Rokita Brzeg Dolny, Polonia Trzebnica mające w swoim składzie
byłych zawodników z I. II, III ligi. Bardzo często

występować osoby po przekroczeniu 35. roku życia) chce dalej grać w piłkę.
Drużyna Polaru od kilku lat rozgrywa już swoje mecze na stadionie na Zakrzowie.
Do najlepszych zawodników Polaru w lidze
oldboi należeli lub należą: Mariusz Tomziński,
Jacek Tryba, Zbigniew Piwowar, Mariusz Kowalski, Wiesław Gniewek, Bogusław Kamraj,
Krzysztof Chudzik, Piotr Pliszek, Ryszard Berger, mający przeszłość ligową.
Również w drużynie grali lub grają zawodnicy
mieszkańcy Pawłowic: Dariusz Kożuszek – bramkarz i bramkostrzelny swego czasu zawodnik,
Wiesław Bobik – napastnik, Bogusław Kamraj
– pomocnik, Henryk Paliński – napastnik, Janusz
Wnęk – pomocnik i Zdzisław Wnęk – stoper.
Najlepsza drużyna z naszej ligi jest zapraszana
na mistrzostwa Polski Oldboi, gdzie niejednokrotnie zajmowała miejsca na podium. Bardzo
ciekawym i miłym sposobem na rozgrywanie
meczów są spotkania pomeczowe, gdzie drużyna przyjezdna funduje piwo a drużyna będąca
gospodarzem kiełbaski i można porozmawiać i
powspominać.
Trudno byłoby utrzymać drużynę bez pomocy
sponsorów i osób przychylnych. Najważniejszymi sponsorami drużyny są: Stanisław Kuszyk,
Janusz Wnęk i Ryszard Martyńczuk.
Również dzięki przychylności gospodarzy
obiektu. mamy możliwość po treningu skorzystania z sauny, kąpieli solankowej, co w znacznym
stopniu poprawia samopoczucie i regeneruje siły.
Bardzo dobrym duchem zespołu jest nasz prezes Jurek Piwowar i kilku kolegów, którzy wspólnie organizują i załatwiają wszystkie sprawy
związane z treningami, meczami czy wspólnymi
spotkaniami. Są to typowi społecznicy, dzięki
którym drużyna funkcjonuje i istnieje.
Bardzo dobrym sposobem na integrację drużyny jest organizacja zakończeń sezonu, gdzie

Fot. Zdzisław Wnęk, Olboje KS Polar Wrocław, stadion w Zakrzowie, 16 listopad 2003 r.

poziom rozgrywanych meczów zwłaszcza pod
względem technicznym, bo sił już czasami brakuje, jest bardzo wysoki.
Obecnie w I lidze oldboi gra 12 zespołów, a
II liga składa się z trzech grup i w każdej gra 12
zespołów. Jak więc widać, rywalizacja jest duża
rokrocznie akces do do rozgrywek zgłasza coraz
więcej drużyn. Jest to bardzo dobry objaw. że tak
dużo piłkarzy dojrzałych (w lidze oldboi mogą

wspólnie z żonami są spotkania, zabawy taneczne.
Gra w drużynie oldboi to nie tylko kontynuacja
piłkarskiej pasji, to również utrzymywanie dobrej
kondycji ﬁzycznej, ochrona zdrowia, a przede
wszystkim wspaniałego samopoczucia, czego
wszystkim również życzymy.
Zdzisław Wnęk

Służba w Przyjaznym Domu
Dokończenie tekstu ze strony 1.

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława
Jabłonki we Wrocławiu zajmuje się opieką i
terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka na co dzień wspiera ponad 20
niepełnosprawnych osób, dla których każdego
dnia organizowany jest szereg przedsięwzięć.
Podopieczni fundacji mają m.in. do dyspozycji
pracownie: kulinarną, plastyczną, rękodzielniczą i ceramiczną. Korzystają także z zajęć muzykoterapii i rehabilitacyjnych. Prowadzenie
tych ostatnich, z racji wiedzy, doświadczenia
i stałego kontaktu z kulturą ﬁzyczną, stały się
domeną Karola Buchli. Początki nie były jednak łatwe. – Jak wiele osób, które na co dzień
nie mają kontaktu z niepełnosprawnymi, bałem
się tego kontaktu. Nie do końca wiedziałem,
jak się mam zachowywać, czy będę wiedział,
jak mam tym ludziom pomagać. Okazało się

jednak, że nie jest to aż takie skomplikowane.
Już po kilku dniach zrozumiałem, że z niepełnosprawnymi trzeba po prostu postępować tak
samo jak z ludźmi zdrowymi. Oni mają przecież
takie same potrzeby i marzenia jak my – uważa
bramkarz.
Po kilku miesiącach pracy w fundacji Karol
prowadzi już nie tylko zajęcia rehabilitacyjne.
– Chociaż nadal jest podstawowy punkt moich
zajęć. Dzień zaczynamy od gimnastyki, rozciągamy się, rozgrzewamy mięśnie, czasami
bawimy się z piłką. Później wybieramy jakieś
inne zajęcia. Często chodzimy do jednej pracowni. Przy tej okazji podopieczni niejednokrotnie udowadniają mi, że drzemią w nich
wielkie możliwości. Fantastycznie wychodzą
im zajęcia w pracowni rękodzielniczej. Robią
na przykład znakomite ikony. Przyjrzałem się,
jak to robią, i jedną sam wykonałem. Zawiozłem ją babci w prezencie – opowiada nasz rozmówca, który tuż po pojawieniu się w fundacji

Zasiew nasion destrukcji
Pisaliśmy niedawno, że u zarania nowego tysiąclecia rodzinne gospodarstwa rolne
zostały zdziesiątkowane przez struktury
zintegrowanych korporacji przemysłu rolnego. Zajmuje on obecnie drugie miejsce pod
względem dochodowości, plasując się zaraz
za przemysłem farmaceutycznym. Przemysł
rolny jest obecnie dla Stanów Zjednoczonych
tym, czym ropa naftowa dla Środkowego
Wschodu, czyli krótko mówiąc – jest bronią
strategiczną.
Było to możliwe tylko dzięki ogromnym subsydiom rządowym, skutkiem czego wielkie korporacje produkujące żywność doprowadziły do
upadku gospodarstw rodzinnych. Osiągnięto to
poprzez nadprodukcję, forsowanie niskich cen i
spadek wartości gruntów, co z kolei umożliwiło
wykup jej za bezcen i większą koncentrację oraz
dominację. Następnie inżynierię genetyczną
sprzężono z przemysłem rolnym, co ma zapoczątkować rozwój systemu „agroceutycznego”,
czyli produkcji genetycznie modyﬁkowanych
leków w oparciu o rośliny modyﬁkowane bądź
konstruowane genetycznie. Obecnie propaguje
się rewolucję genetyczną polegającą na sprzężeniu przemysłu spożywczego, zdrowotnego,
medycznego, włókienniczego i energetycznego w rynek wolny od wszelkich regulacji. Nie
wspomina się przy tym ani jednym słowem o
płynących z tego zagrożeniach.
Jak już pisaliśmy subsydia Fundacji Rockefelera z 1985 r. przyspieszyły rewolucję genową,
która w założeniu miała sprawdzić, czy możliwe
jest wyhodowanie roślin modyﬁkowanych genetycznie i ich powszechna dystrybucja. Podstawę
stanowiło przekonanie, że problemy ludzkości
można rozwiązać za pomocą genetycznych i
chemicznych modyﬁkacji, które staną się środkami kontroli i inżynierii społecznej. Modyﬁkacje te polegają na wprowadzeniu rekombinowanego czyli obcego DNA (rDNA) do roślin i
zwierząt, aby w ten sposób stworzyć organizmy

genetycznie zmodyﬁkowane (GMO). Wszystko to brzmi wręcz fantastycznie: człowiek stał
się stwórcą, modeluje przyrodę według swoich
wyobrażeń, rozwiązuje problemy ludzkości, ale
ani jednym słowem nie wspomina się oﬁcjalnie
o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą takie eksperymenty. Otóż łatwo wymykają się one spod
kontroli społecznej, a przede wszystkim prowadzi do nieprzewidzianych i nieodwracalnych
konsekwencji. Tak jest chociażby w przypadku
jednego z przedsięwzięć, które dotyczyło sporządzenia mapy genomu ryżu. W ciągu zaledwie
siedemnastu lat rozpowszechniono na świecie
ryż GMO (przy wsparciu ﬁnansowym Fundacji Rockefelera), ale nie rozwiązano problemu
głodu. Osiągnięto natomiast kontrolę nad żywnością dla 2,4 miliarda ludzi, niszcząc przy tym
biologiczną różnorodność ponad 140 000 istniejących odmian, które były odporne na suszę i
szkodniki, a przede wszystkim rosły w każdym
klimacie, nawet bardzo trudnym. Pierwszym
celem była Azja, gdzie Instytut Badań Ryżu
(International Rice Research IRRI) pozwolił potentatom przemysłu rolnego nielegalnie używać
nasion do genetycznych modyﬁkacji, na które
mieli patenty. Mogli je wprowadzać na rynki,
które jednocześnie zaczęli kontrolować, żądając
przy tym od rolników corocznych opłat licencyjnych uprawniających do ich siania. Uczyniono
następny krok w konsolidacji globalnej kontroli
dostaw żywności dla całej ludzkości powołując
struktury Światowej Organizacji Handlu (World
Trade Organisation WTO).
Pod koniec lat 80. XX wieku poligonem doświadczalnym stała się Argentyna. Przyczynił
się do tego wydatnie prezydent Carlos Menem,
który wprowadzał program ekonomiczny oparty
na dogmatach tzw. szkoły chicagowskiej. Jego
podstawę stanowiły: prywatyzacja, zniesienie
kontroli, otwarcie lokalnych rynków na import
i cięcia w świadczeniach socjalnych. W efekcie
tej polityki rolnictwo oddano pod kontrolę kilku

wzbudził u podopiecznych ogromne zainteresowanie. Niektóre z osób znajdujących się tu
pod opieka są wielkimi fanami sportu, a piłki
nożnej w szczególności. Jednym z największych kibiców w fundacji jest Tomek Nowotny. – Kiedy moja mama była w ciąży Polska
akurat grała na Wembley z Anglią. To chyba
dlatego piłka nożna jest taka ważna w moim
życiu – śmieje się Tomek, który regularnie po
każdym weekendzie wypytuje Karola o nowinki z piłkarskich boisk.
Oprócz rozmów i prowadzenia zajęć z
podopiecznymi do obowiązków bramkarza
Orła Ząbkowice w fundacji należą też prace
wykończeniowo-porządkowe. Własnymi rękami pomalował kuchnię i ogrodzenie wokół
obiektu. – Przede mną jeszcze kilka miesięcy
służby. Na pewno wiele przez ten czas jeszcze
zrobię. I wiele się przy tej okazji nauczę – kończy Karol.
Łukasz Haraźny
wielkim ﬁrmom produkującym GMO, takim jak
miedzy innymi: Monsanto, Dow, DuPont. Tak
więc wydajne tradycyjne rolnictwo argentyńskie zamieniono na monokulturowe ze zbiorami
przeznaczonymi na eksport.
Stosowanie w poprzednich dekadach różnorodności upraw i płodozmianu pozwalało utrzymać jakość gleby, ale wprowadzenie odmiany
soi modyﬁkowanej genetycznie skutecznie
zlikwidowało miejscowe odmiany kukurydzy,
pszenicy, a nawet różnorodność bydła, które
zostało wciśnięte w ciasne paśniki. Nastąpił
kryzys ekonomiczny i rolnicy byli zmuszeni
do wyzbywania się swojej ziemi za bezcen.
W ten sposób wielkie korporacje, w tym ﬁrma
Monsanto, przejęły ogromny areały, a rolnicy
powiększyli szeregi nędzarzy. W 2004 r. prawie
połowa gruntów rolnych była wykorzystana do
produkcji soi GMO. W 2006 r. USA, Argentyna
i Brazylia wytwarzały 81% światowej produkcji
soi GMO, co oznacza, że prawie każde zwierzę
karmione paszą sojową zjada modyﬁkowaną
soję. To samo dotyczy ludzi, gdyż każdy, kto
zjada mięso takich zwierząt, spożywa również
soję GMO. Najgorsze jest to, że czyni to całkiem
nieświadomie. Poza tym monokultura soi wpływa na krajobraz, gdyż niszczy ogromne połacie
lasów (chodzi tu o opryski herbicydem Roundup). Uprawy rolników są niszczone, ponieważ
nie posiadają genu powodującego odporność na
działanie tego herbicydu. Nie trzeba dodawać,
herbicyd ten zagraża zwierzętom i ludziom. Natomiast obiecywane większe plony soi GMO to
mit, czy wręcz kłamstwo. Okazało się, że są one
mniejsze od 5 do 15% w porównaniu do plonów
tradycyjnej soi, natomiast pojawiają się nowe
odmiany chwastów, które niszczy dopiero potrójna dawka herbicydów. Podobnie jest w odniesieniu do Iraku. Najechano go w 2003 r. ze
względu na jego ropę naftową, jak i chęć uczynienia z niego kraju wielkiego wolnego handlu.
Zniszczono go totalnie: przypomina pustkowie,
ludzie są niszczeni, a wielkie korporacje mają
nieograniczoną swobodę w plądrowaniu go i
traktowaniu jako wielkiego areału pod uprawy
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GMO. Wprowadzono „Prawa Bremera”: masowe zwolnienia, nieograniczony import bez ceł,
podatków, inspekcji, opłat, rezygnacja z wszelkiej kontroli, a podatki dla korporacji obniżono
z 40 do zaledwie 15%. Tak więc zagraniczne ﬁrmy ponadnarodowe, głównie amerykańskie, pożerają wszystko. Na straży interesów korporacji
produkujących GMO stoi Światowa Organizacja Handlu (WTO). Giganty GMO poprzez patenty kontrolują nasiona podstawowych upraw,
a WTO wymusza akceptację ich działalności na
krajach nastawionych sceptycznie do tych upraw.
Przykre jest również to, że potentaci GMO mają
popleczników w osobach czołowych polityków. Jednym z poważniejszych jest prezydent
USA George W. Bush, który upowszechnienie
nasion GMO uczynił swoim priorytetowym zadaniem. Przy pełnym poparciu Waszyngtonu i
WTO główne ﬁrmy biotechnologiczne patentują odmiany wszelkich roślin, jakie tylko mogą
istnieć, w formie GMO. Istnieje jeszcze jedno
niebezpieczeństwo: wiatr roznosząc nasiona powoduje skażenie upraw tradycyjnych, w efekcie
czego niemożliwa staje się uprawa czysta. Ale
najgorsze jest to, że miliony ludzi okłamuje się,
twierdząc, że odmiany GMO dają wyższe plony
i są w stanie rozwiązać problem głodu na świecie. Badania wskazują coś wręcz przeciwnego.
Otóż okazuje się, że plony znacząco spadają, a
po pewnym czasie wykształcają się superchwasty, zwalczanie których wymaga stosowania
większej ilości herbicydów, a więc rosną koszty,
Konkluzja jest taka, że wprowadzenie genetycznie modyﬁkowanych nasion w rolnictwie bazowało na gigantycznym naukowym oszustwie i

korporacyjnych kłamstwach. Ostatnio rosnąca
liczba specjalistów ds. zwierząt uważa, że przyczyną nowych niebezpiecznych chorób, jak
np. ptasiej grypy nie są wcale małe azjatyckie
farmy, jak chce propaganda amerykańska, lecz
duże farmy – fabryki. Z biegiem czasu okazuje
się, że histerię na temat ptasiej grypy rozpętał
prezydent G.W. Bush, który miał na celu przede
wszystkim interesy ﬁnansowe swoich przyjaciół
Donalda Rumsfelda i Dicka Cheneya oraz wielkich korporacji zajmujących się produkcją mięsa drobiowego. Jest to wojna o azjatyckie rynki
drobiu. Od kilku lat USA chcą bezapelacyjnie
wejść na rynki europejskie ze swoją GMO i posługują się w tym celu zapisami WTO, które pozwalają przemysłowi rolnemu na ignorowanie
praw krajowych, które chronią życie i bezpieczeństwo ludzi. Niepodporządkowanie się temu
grozi nakładaniem kar na kraje UE. Ale kilka
państw: Francja, Niemcy, Austria i Dania wręcz
zakazują sprowadzania niektórych dopuszczonych przez UE produktów biotechnologicznych.
Ciekawe, jak postąpi nasz parlament? Czy silne
lobby GMO pokona zdrowy rozsądek? Czy będzie się mamić opinię publiczną iluzorycznymi
korzyściami Ekonomicznymi? Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.
oprac. MJS
na podstawie: Stephen Lendman, Sowing the
Seeds of Destruction, “Nexus”, vol. 15, nr 3
(Omówienie i komentarz do książki F. W. Engdahla, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of
Genetic Manipulation)

Wielka pacyﬁczna łata odpadów
Jak utrzymuje badacz, który niedawno
wrócił z badań w terenie, tak zwana Wielka
Pacyﬁczna Łata – rozrastające się skupisko
plastikowych i pochodzących ze statków
śmieci, które unoszą się na powierzchni oceanu w odległości około 1000 mil na zachód
od San Francisco – osiągnęła już takie rozmiary i stan, że oczyszczenie z niej oceanu
stało się niemożliwe.
Charles Moore, badacz mórz z Fundacji Badań Morskich Algalita w Long Beach, który
od 10 lat zajmuje się badaniem i opisywaniem
Łaty, oświadczył, że te śmieci, których wagę
ocenia trzy miliony ton i które zajmują obszar
dwa razy większy od Teksasu, to głównie małe
odłamki plastiku, których nie da się zebrać z
oceanu.
Śmieci gromadzą się w tym miejscu, znanym
jako North Paciﬁc Gyre (Wir Północnego Pacyﬁku), za sprawą wiejących zgodnie z ruchem
wskazówek zegara wiatrów, które operują
wzdłuż Paciﬁc Rim (Obrzeże Pacyﬁku). Moore wyjaśnia, że proces gromadzenia się tych
śmieci przebiega identycznie jak w przypadku
baniek, które skupiają się w środku wanny z
gorącą wodą.
Jego zdaniem pływająca butelka zamiast
ulegać biodegradacji, ulega „fotodegradacji”.
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Słoneczne promieniowanie UV prowadzi do jej
pękania, podobnie jak to ma miejsce w przypadku winylu na dachu samochodu. Dochodzi
do rozpadu butelki na małe kawałki, czasami
tak małe jak cząstki kurzu.
Oświadczył, że Łata nie jest stałą wyspą, jak
sądzą niektórzy. Przypomina zupę przetykaną
wielkimi kawałkami odpadów, takimi jak porzucone sieci rybackie i nasiąknięte wodą opony. Nazywa to „alfabetyczną zupą” i dodaje,
że nie można jej wykryć na zdjęciach satelitarnych, ponieważ w 80 procentach składa się z
plastiku, przez co jest `przeświecająca.
Na podstawie próbek zebranych w czasie
ostatniej wyprawy twierdzi, że plastik unosi
się tuż pod powierzchnią od głębokości około jednego cala (2,54 cm) do około 300 stóp
(90 m).
– To coś jak klozet, który nigdy nie zostaje spłukany. Nie da się już usunąć tych śmieci
z oceanu, można jedynie zaprzestać wrzucania
nowych.
Lech Foksa
Tekst pochodzi z NEXUS nr 1(33),
styczeń-luty 2004.
Źródło: San Francisco Chronicle,
30 października 2007.

Prawda na szkle
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 środowiska, 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 wszystko 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
Brytanii 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 takie, 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)

Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie...
Które dziecko lubi bajkę o listonoszu Pacie
i jego kocie? Jestem przekonana, że każde. Bo
zawód listonosza i wszystko, co z tym związane, to bardzo interesujące sprawy.
Ale Pat jest listonoszem angielskim, a ja
chciałam Was i Waszych rodziców zachęcić
do odwiedzenia niezwykle ciekawego miejsca,
znajdującego się blisko nas, we Wrocławiu, a
w którym można dowiedzieć się wiele na temat polskich listonoszy, listów, całej poczty i
nie tylko.

Jako wrocławianie mamy szczęście posiadać
w naszym mieście jedyną w Polsce placówkę
ze zbiorami dotyczącymi działalności poczty
na terenach Polski – to Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Udałam się tam na spotkanie z
przewodniczką, panią Katarzyną Makarewicz,
która oprowadziła mnie po stale czynnych wystawach, a zaczęłyśmy od Polskich znaczków
pocztowych. Poczta Polska ma historię wcześniejszą, bowiem została założona przez króla
Zygmunta Augusta już w 1558 roku, ale pierwszy polski znaczek został wydany w 1860 roku.
Sporo czasu minęło, zanim pojawiły się w użyciu kolejne, bo w zasadzie dopiero 27 stycznia
1919 zaczęto emitować polskie znaczki i wydawanie ich, z pomięciem II wojny światowej,
trwa do dziś.
Pierwsze znaczki wydawane były bardzo
prostymi metodami. Trójkolorowe obrazki
przedstawiały zwykle tematy związane z różnymi dziedzinami życia człowieka. Rocznie
wydaje się ok. 20 znaczków – drukowane są
na papierze, czasami pojedynczo, nieraz w
seriach; wszystkie na papierze gumowanym
– czyli umożliwiającym przyklejenie. Najczęściej spotykane są znaczki prostokątne, ale
możliwe jest wydawanie ich w innych kształtach – trójkątne, a nawet okrągłe. I wbrew powszechnej opinii nie każdy znaczek musi mieć
ząbki. Nie każdy również drukowany jest na
papierze – pięćdziesiąt lat temu, z okazji czterechsetlecia Poczty Polskiej – najstarszej instytucji państwowej w naszym kraju - wydano
znaczek wydrukowany na jedwabiu. Takie nietypowe znaczki wydaje na różne okoliczności
i w mniejszych nakładach. Jest też oryginalny
znaczek wydany z okazji 25-lecia pontyﬁkatu
Jana Pawła II na srebrnej folii – wydano go w
niewielkiej liczbie pięciu tysięcy sztuk. Jeszcze
większym rarytasem dla ﬁlatelistów, czyli miłośników zbierania znaczków pocztowych, jest
tzw. „złoty papież” – wydrukowany na złotej

folii w jeszcze mniejszym nakładzie. Już niedługo będzie można zobaczyć te znaczki, ponieważ zostały one podarowane muzeum przez
Pocztę Polską.
Najlepszy okres ﬁlatelistyka przeżywała
w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
– wówczas zarejestrowanych w związku było
pół miliona członków. Obecnie jest ich około
35 tysięcy zbieraczy, mających abonament na
znaczki. Trochę szkoda, że zainteresowanie tą
tematyką zamiera, ale chyba taka jest naturalna kolej rzeczy w związku z rozwojem cywilizacji, mediów, komunikatorów. Dzwonimy
do bliskich, piszemy listy, używając poczty
elektronicznej, tradycyjne znaczki przestają
być tak często używane. Jednak są jeszcze ludzie, których to żywo interesuje, a jeśli nawet
nie, to warto zaglądać na stałe bądź czasowe
wystawy organizowane przez Muzeum Poczty
i Telekomunikacji, szczególnie jeśli o wystawionych znaczkach może nam opowiedzieć
właściciel zbioru lub przewodnik, a to dlatego,
że na pierwszy rzut okaz gablota z tak małymi
eksponatami może wydać się mało interesująca, jednak kiedy dowiemy się, jaka historia
kryje się za powstaniem danego znaczka, jego
pozyskania, albo błędów, których na pierwszy
rzut oka nie widać. Do najbardziej ciekawych
znaczków, poszukiwanych przez zbieraczy należą te, które zawierają jakieś błędy – np. zostały wydrukowane odwrotnie, „na lewą stronę”.
Ciekawostkami, które można obejrzeć w sali
ze znaczkami, są żarciki wybitnego polskiego
graﬁka, projektanta znaczków pocztowych,
Czesława Słani – miał on zwyczaj umieszczać
w swoich projektach „tajnopisy” – nazwiska i
imiona swoich bliskich. I tak na przykład na
znaczku z 1952 roku, wyemitowanym z okazji 100. rocznicy śmierci M. Gogola, na końcu
gałązki oliwnej można przeczytać w dużym
powiększeniu imię Lala, a na znaczku z późniejszej emisji „Rok Odrodzenia” nad jednym
z okien przedstawionego tam zamku na Wawelu, widnieje nazwisko przyjaciela Cz. Słani
– Pilch. A tuż obok, wśród różnych serii tematycznych, odnajdujemy bohaterów bajek, które
dzieci doskonale znają z telewizji, jak Bolek i
Lolek, czy Reksio, oraz możemy powspominać
dobranocki sprzed lat, patrząc na Telesfora czy
Jacka i Agatkę.
W tej sali odbywają się też zajęcia dla najmłodszych odwiedzających muzeum, np. podczas klasowych wycieczek – dzieci mogą m.in.
samodzielnie projektować znaczki.
Kolejna sala, którą zwiedziłam pod opieką
pani przewodnik, przedstawia zbiór znaczków
zagranicznych, ale bardzo ciekawych. Maleńkie państewko leżące w Himalajach, Bhutan, o
którego istnieniu pewnie nie każdy wie, specjalizuje się w wydawaniu zupełnie nietypowych
znaczków. Wykonywane są one z nietypowych
materiałów, w oryginalnej formie. Ze szczerego złota albo w formie płyty gramofonowej,
którą można odsłuchać i zapoznać się z muzy-

ką ludową tego kraju. Niektóre robione techniką przypominającą malarstwo olejne, wypukłe
z tłoczonej folii, drukowane na jedwabiu albo
nasączane olejkami eterycznymi, dzięki czemu
pachną jak kwiaty, które na nich widać.

W tej sali znajdujemy też malowidła związane w różny sposób z pocztą – przy dwóch z nich
można wysłuchać historii pewnego „pocztowego romansu”. Z pewnością do najbardziej interesujących należy obraz prof. Tagera „Poczta
wozowa w Jagniątkowie z widokiem na Karkonosze”, przedstawiający scenę postoju dyliżansu przed budynkiem poczty z końca XIX
w. Kiedyś w takich domkach-urzędach pocztowych mieściła się izba, w której podróżujący
dyliżansem mogli załatwić sprawy pocztowe
– nadać i odebrać list czy paczkę – ale również
coś zjeść i przenocować, a opiekunowie takich
poczt mieli obowiązek zimą ogrzewać izbę i
ogólnie dopieszczać podróżnych. Z tyłu domku znajdowała się stajnia, czasami też kuźnia
– jak widać, ówczesne urzędy pocztowe były
wszechstronne, co wynikało ze sposobu podróżowania i przewożenia przesyłek. Sieć kolejowa dopiero się rozwijała, nie było dzisiejszych
autobusów i tramwajów, więc XIX w. nazywano epoką dyliżansów, które wówczas królowały na drogach. Podróżowali kupcy, duchowni,
studenci. W dyliżansie nie wolno było wozić
dzieci do lat trzech i zwierząt – na dziewiętnastowiecznym bilecie wyraźnie stało, że nie
wolno było też wsiadać ludziom chorym. Dawny listonosz, czyli pocztylion, kierował pojazdem i zajmował się przekazywaniem poczty.
Jego atrybutem była trąbka i na niej wygrywał
sygnały pocztowe. To były ważne sygnały, ponieważ dzięki nim na odległość przekazywano istotne informacje – na przykład wzywano
pomoc, jeśli dyliżans się zepsuł albo zagrażało
mu niebezpieczeństwo. Przede wszystkim zaś
na sygnał trąbki dyliżansowi ustępowano z
drogi, gdyż był pojazdem uprzywilejowanym,
jeździł według rozkładu, którego musiał się
trzymać. Czyli trąbka pośrednio spełniała takie
zadanie, jakie teraz syreny na pojazdach policji
czy pogotowia.
Kolejna sala to zapis Historii Poczty Polskiej. Obﬁtuje przede wszystkim w przedmioty
papierowe związane z nią, a więc dokumenty,
fotograﬁe, listy z pieczęciami, kwity – wszystko jest opisane w języku polskim i angielskim,
więc zainteresowani mogą o tym dokładnie poczytać, nie wychodząc z tej pełnej skarbów sali
i przez pół dnia.
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Poczta w Polsce funkcjonowała już za czasów Chrobrego, ale była to poczta królewska,
co polegało na tym, że podwładni mieli obowiązek udostępniać konie i pojazdy na użytek
króla i jego dworu, sami nie mogą korzystać
z tej drogi przesyłania wiadomości. Zmieniło
się to w XVI w., kiedy król Zygmunt August,
aby uniknąć częstych wycieczek do Wenecji w
sprawach swojej matki, królowej Bony, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko napadu na pocztę
królewską, zainicjował wyznaczenie regularnych tras, z których pierwsza wiodła przez Austrię, a z czasem sieć zaczynała gęstnieć.
Do ciekawych eksponatów znajdujących się
w tej sali należy z pewnością kopia dwunastowiecznego słupa drogowego, którego oryginał
stoi w połowie drogi między Kruszwicą a Kaliszem, ustawiony jako punkty orientacyjny
dla podróżujących. Nieraz znajdowały się na
takich słupach nazwy najbliższych miejscowości, czasem nazwisko fundatora lub jego herb.
W następnej gablocie znajdujemy stroje listonoszy z XVI i XVII w. Jest tu też strój wrocławskiego listonosza, który był gońcem pieszym i z przesyłkami wyruszał z Rynku – w
narożnej izbie na parterze znajdował się punkt
zborny gońców, z którego wyruszali w trasę.
Taki listonosz miał zawsze ze sobą kij, psa, a na
pelerynie wielką literę W od Wratislavia. Miał
też krokomierz – w gablocie widać model tego
zmyślnego urządzenia – gdyż wynagradzany
był nie tylko od ilości niesionych przesyłek, ale
i od długości drogi, którą pokonywał. Jeden goniec nie byłby w stanie przejść np. długiej drogi z Wrocławia do Gdańska, ale gdyby chciał,
to idąc ok. 40 km dzienie, zrobiłby to w ciągu
dziewięciu dni latem, a jedenastu zimą. Tymczasem przesyłki przekazywane były kolejnym
listonoszom jak w sztafecie.
Kolejne gabloty w tej sali pełne są niespodzianek – im dłużej sie przyglądałam, tym
więcej ciekawostek odkrywałam – tu list
z puklem włosów pod pieczęcią, który ksiażę
Radziwiłł dostał od ukochanej, tu kałamarze
i piórniki podróżne, tu znów nakrycia głowy pracowników poczty z różnych okresów,
stroje pocztylionów, trąbki... Granie na trąbce to nie była prosta sprawa i istniała specjalna szkoła dla pracowników poczty, gdzie
uczyli się tek sztuki. Tuż obok – partytura z
nutami na różne okazje: przychód i odchód
poczty, sygnał wzywania pomocy, dźwięki

ba będzie wyprowadzić ze stajni. Na zmianę
koni była określona ilość czasu, gdyż dyliżansy
jeździły weług rozkładu jazdy i nie mogły się
spóźniać – za to pocztylionom ucinano premię.
Dlatego też wozili ze sobą zegary dyliżansowe.

Jeden z nich – unikat! – można obejrzeć w
zbiorach muzeum, to cudeńko w srebrnej kopercie z XVIII w. Dalej oglądamy wagi pocztowe, noże do otwierania listów – kiedyś nie
były one pakowane w koperty, lecz przemyślnie składane i zaklejane pieczęciami, dlatego,
aby nie zniszczyć i móc przeczytać, należało
ostrożnie, za pomocą noża, otwierać taki list.
W następnej sali znajdujemy skrzynki pocztowe – z różnych okresów, z różnych państw.
Pojawiły się one w XIX w., wraz z armią Napoleona. Na użytek żołnierzy ustawiono kilka
skrzynek, dzięki którym mieli oni łatwiejszy
kontakt z rodzinami i nie zmuszało to do poszukiwania listonosza. W Polsce skrzynki
przyjmowały sie długo, bo ok. 50 lat – początkowo ludzie woleli kontakt z listonoszem, od
którego mogli kupić znaczek, zaczęły pojawiać
się koperty.

działający za pomocą dwóch ruchomych desek
– każdy układ desek oznaczał inną literę. Człowiek, siedzący na jednej z całego szeregu wież,
ustawionych co 10 km, odbierał informację od
poprzednika i przekazywał ją następnemu, na
kolejnej wieży. Działało to trochę jak zabawa
w głuchy telefon, zdarzały się więc przekłamania. Czasami też zalegała mgła uniemożliwiająca porozumiewanie sie, albo ktoś zaspał,
więc system był zawodny. Dlatego też szybko
przyjął się wynalazek telegrafu – instalowano
go wzdłuż linii kolejowych i posługiwano się
alfabetem Morse’a. Następcą aparatów, przy
których stosowano ten alfabet, stał się wynalazek, dzięki któremu słowa pisano na klawiaturze podobnej do maszyny do pisania, a zamiast
kropek i kresek u odbiorcy pojawiały się prawdziwe litery.
Tuż obok znajdujemy kolekcję telefonów
– od pierwszego, zaprojektowanego około sto
trzydzieści lat temu przez Bella, do najbardziej współczesnych. Pierwsze telefony miały
osobne słuchawki i mikrofony, działały zaś na
korbkę – wymagały łączenia przez obsługiwane przez telefonistki centrale, które szybko,
bo w ciągu dwudziestu lat, zostały zastąpione
automatami. Pani przewodniczka w tej sali ma
zawsze bardzo dużo do opowiadania i tłumaczenia, ponieważ dla dzieci, które urodziły się
w obecnych czasach, niezwykle trudny do wyobrażenia sobie jest świat bez telefonów, radia,
komputerów czy zegarków, stąd pytanie – po
co komu była zegarynka? Oglądamy jedne z
pierwszych telefonów komórkowych – wielkie
i ciężkie, nawet do 10 kg. Obok kolekcja fabryki telefonów w Radomiu – była to jedyna fabryka tego typu w Polsce – seria „kwiatowych”
telefonów o wdzięcznych nazwach: Bratek,
Jaskier, Tulipan. Teraz te eksponaty wydają się
dość archaiczne, ale np. pewien telefon z 1979
roku był prawdziwym hitem, nawet nagrodzonym w konkursie. To pierwszy polski telefon,
do którego można było podłączyć magnetofon kasetowy i otrzymywało się coś na kształt
automatycznej sekretarki. Na ówczesne czasy
to były naprawdę supernowoczesne sprzęty,
w porównaniu do pierwszych, budowanych z
drewna i metalu, z membranami z błon zwierzęcych.
W drodze do sali z dyliżansami mijamy
dźwiękoszczelną budkę telefoniczną, która
około osiemdziesiąt lat temu stała w budynku
sądu w Jeleniej Górze. Obita była specjalnym
materiałem, a po wejściu do niej automatycznie
zapalało się światełko w środku.
I już wchodzimy do „Sali dyliżansowej”.

Dodatkowym utrudnieniem było to, że kiedyś za list płacił zarówno nadawca, jak i odbiorca. Kiedy sama byłam dzieckiem, od przewodnika tegoż muzeum usłyszałam historię
o pewnym chłopcu, który chciał zawiadomić
swoją dziewczynę, iż przyjedzie do niej za trzy
tygodnie. Wysłał więc list, ale dziewczyna była
uboga, nie stać ja było na odbiór przesyłki, więc
poprosiła listonosza, aby pozwolił jej choć potrzymać list. Wzięła go do ręki i zobaczyła rysunek – gołębia, trzy krzyżyki i jaskółkę. Oddała list, zrozumiawszy, że jej gołąbek pojawi
się u swojej jaskółeczki za trzy niedziele...
Kolejna sala poświęcona jest telekomunikacji. Ludzie od zawsze chcieli porozumiewać
się na odległość i próbowali robić to na różne
sposoby – używając znaków dymnych, jak Indanie, telefonu kubkowego, jak Chińczycy, czy
oznaczające liczbę koni – pocztylion trąbił i telefonów rurowych, jak starożytni RzymiaNajciekawszymi eksponatami są tu dyliżans,
stajenny już z daleka wiedział, ile koni trze- nie. Jednym z pierwszych telegrafów był ten, furgon i pierwszy polski telewizor. Ten dyliż8

nas, jeżdżący w latach trzydziestych XIX w. na
trasie Warszawa – Poznań, to jest wielka gratka,
gdyż w całej Europie Środkowo-Wschodniej
nie ma większego pojazdu pocztowego niż on.
Mógł przewozić na raz dwadzieścia trzy osoby
– w dwóch przedziałach, oraz na ławkach na górze, z przodu i z tyłu. Im kogoś mniej było stać,
tym gorsze miejsce mógł wykupić i być narażonym na kaprysy pogody. Listy, paczki inne
wartościowe rzeczy przechowywano w skrytce.
Konduktor sprzedający bilety siedział z przodu,
obok pocztyliona. Inny, sprawny dyliżans, należący do Muzeum Poczty i Telekomunikacji, na
codzień mieszka w garażu w okolicach Dworca
Głównego, a od czasu do czasu wypożyczany
jest na różne plenerowe imprezy lub do ﬁlmu
– można go zobaczyć np. w tym o Chopinie, z
D. Stenką i P. Adamczykiem, „Pragnienie miłości”. Obok tutejszgo dyliżansu stoi makieta słupa drogowego i fragmenty jego oryginalnych
części, a tuż za nim prawdziwy furgon sprzed II
wojny światowej. Jeszcze do lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku rozwoził pocztę po Jeleniej
Górze, dzwonkami oznajmiając zbliżanie się
listonosza, który wtedy już nie używał trąbki, a
adresatów przywoływal właśnie w ten sposób.
Wyobrażacie sobie przez cały dzień słuchać
dźwięku dzwonków? Nie było lekkie życie ówczesnego pocztyliona...
W tej sali mamy taki trochę misz-masz, różne rzeczy – dyliżanse, radia, telewizor, modele
słupów telegraﬁcznych, jednak wszystkie te
przedmioty łączy jedno – były nośnikami do
przekazywania informacji na odległość. Obojętnie czy to za pomocą fali, po której płynął
sygnał radiowy, czy wozu do przewożenia listów – wszystko służyło komunikacji. Jest tu
trochę archaicznych eksponatów – pierwsze
radia, sprzęty używane w telewizji w latach
sześćdziesiątych, kamera, monitor, nagrywarka. I jeden z najważniejszych eksponatów
– radiostacja, przez którą prezydent Warszawy
zwracał się do mieszkańców stolicy – dokładnie przy tym stał, przez ten mikrofon mówił.
Być może uda się kiedyś przywrócić ten sprzęt
do użytku i interaktywować go. Obok sprzęt
niezwykły – pierwszy polski telewizor skonstruowany w 1947 roku, kiedy telewizja w Europie jeszcze nie była znana. Ten prototyp powstał w warszawskim laboratorium, jednak nie
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wszedł do produkcji masowej, gdyż kiedy już
był do tego gotów okazało się, iż technologia
poszła tak do przodu, że już na starcie okazał
się być przestarzały. Ostatnimi przedmiotami,
które oglądałam, były modele słupów telegraﬁcznych i bardzo proste nadajniki radiowe,
których słuchano przez słuchawki – kto dziś
pamięta czasy, kiedy kibice w ten sposób wysłuchiwali transmisji meczów?...
Wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji
odwiedzić Muzeum Poczty i Telekomunikacji,

Dobrych lotów
23 listopada 2008 już od godzin porannych
na terenie Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki przy ul. Okulickiego 2 panował
dość duży ruch. W dniu tym odbyło się zakończenie sezonu lotowego 2008, hodowców gołębi pocztowych oddziału Wrocław. Podczas
spotkania hodowcom gołębi osiągającym dobre
wyniki zostały wręczone dyplomy i puchary.
Mistrzem Oddziału Wrocław w lotach gołębi starych w mijającym sezonie został Pan
Ryszard Czuba. Powiedział mi, że w hodowli
gołębi pocztowych jest jak w każdej innej dziedzinie, po prostu trzeba być profesjonalistą aby
osiągać bardzo dobre wyniki. Takie osiągnięcia
zależą głównie od konsekwentnie stosowanej
jednej własnej wypracowanej metody hodowli i lotowania gołębi. Pan Ryszard jest wykładowcą logistyki w Wyższej Szkole Oﬁcerskiej
Wojsk Lądowych we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego, a w wolnych chwilach zajmuje się
hodowlą gołębi.

Z naszego pawłowickiego osiedla we władzach Zarządu zasiada Pan Kazimierz Jakubik,
który sprawuje tam funkcję skarbnika, a jest też
kilku czynnych hodowców, są to: Bronisław

zapraszam serdecznie – jesienna pora nie sprzyja spacerom, warto więc zajrzeć na ul. Krasińskiego 1. Muzeum czynne jest codziennie oprócz wtorków, w godz. 10.00 – 15.00.
W niedziele 11.00 – 14.30 – wstęp wolny.
Za oprowadzenie po muzeum i niezwykle
ciekawe przedstawienie wszystkich wystaw,
oraz udostępnienie zdjęć serdecznie dziękuję
przewodniczce, pani Katarzynie Makarewicz.
zdjęcia i tekst: Agnieszka Gil
Tomków z synem Tomaszem, Wojciech Nielipiński, Ryszard Sopuch, Kazimierz Słapek,
Henryk Hes oraz Piotr Sacharewicz. Funkcję
sekretarza Zarządu sprawuje Pani Zoﬁa Tomków. Prezesem oddziału jest Pan Zygmunt Madej, któremu zadałem kilka pytań dotyczących
spraw związanych z hodowlą gołębi pocztowych.
Jerzy Szachnowski: Panie prezesie, jaki był
mijający sezon 2008 dla hodowców gołębi
pocztowych?
Zygmunt Madej: Dla jednych hodowców był
dobrym rokiem, dla innych złym. Głównym
powodem osiąganych wyników były nieodpowiednie warunki atmosferyczne.
JSz: Co jest takiego szczególnego w hodowli
gołębi pocztowych, że tak liczna grupa fascynatów tym się zajmuje? Jak słyszałem od jednego z hodowców jest was Około 2014 zarejestrowanych.
ZM: To przede wszystkim satysfakcja z tego,
że gołąb z tak dużej odległości 300 do 1000 km
wraca do domu, hodowca bardzo zadowolony
jest z tego gdy 100% ptaków wraca.
JSz: Czy napotykacie na jakieś szczególne problemy w swojej pracy w związku hodowców?
ZM: Trudno wszystkich zadowolić w takiej
pracy, problemy mieliśmy głównie spowodowane awaryjnością sprzętu.
JSz: Jakie są plany na przyszły 2009 rok?
ZM: Jako hodowca chciałbym osiągać lepsze
wyniki, jednym z planowanych przedsięwzięć
jest zakup jednej nakładki do przewozu gołębi.
JSz: Dziękuję za rozmowę i życzę tylko dobrych lotów w nadchodzącym 2009 roku.
tekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski

Zatrudnię panią
w średnim wieku

do sprzątania
domu wolno stojącego
w obrębie Sołtysowic.
1-2 razy w tygodniu
kontakt w godzinach
wieczornych:

tel. 0-602-42-66-18
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VII Europejskie Dni Oszczędzania Energii
W dniach 4-8 listopada 2008 odbyły się we
Wrocławiu VII Europejskie Dni Oszczędzania
Energii. Uczestniczyli w nich goście z całego
kraju, a także z Niemiec, Norwegii, Szwecji.
Nie są to targi ani impreza otwarta dla każdego, lecz specjalistyczne spotkania dla fachowców związanych z oszczędzaniem energii i poszukiwania jej alternatywnych źródeł.
Może się okazać, że do końca 2012 roku będzie
mniej energii elektrycznej. Nasze elektrownie nie
należą do najmłodszych, emisja dwutlenku węgla
we Wrocławiu jest bardzo duża. Produkując, czy
konsumując coś, zużywamy energię i na spotkaniach takich jak to rozmawia się o sposobach
oszczędzania jej, o zyskiwaniu przy budowie
elektrowni poprzez stosowanie różnych rozwiązań oszczędzania na paliwach. Wśród rozmówców biorących udział w konferencji prowadzonej
przez redaktora Wiesława Tomaszewskiego w
pierwszym dniu VII EDOE wzięli udział: wicemarszałek województwa Dolnośląskiego Tadeusz
Drab oraz organizatorzy imprezy – prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Agnieszka Soroko-Cena, Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, architekci z ﬁrmy M&L Lipińscy dr inż. Ludwika Lipińska i dr inż. Miłosz Lipiński oraz prof. dr hab.
Marian Rojek z Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu.
Konferencja miała charakter edukacyjny i
informacyjny, na temat tego, co związane z nowymi trendami w budownictwie, jakie są możliwości w przystosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych, o ważności kwestii jaką jest
oszczędzanie energii. Co nas czeka, jeśli tego
nie zrobimy – co zyskamy oprócz gotówki, czyli
jak wpłynie to na środowisko, na nasze otoczenie, w którym będziemy przebywać bez względu na to czy użyjemy energii z węgla i ropy, czy
też z energii odnawialnej, czy bioenergii. Urząd
Marszałkowski Województwa, odpowiedzialny
za ochronę środowiska i kierowanie gospodarką
wodną, nie uchyla się od od tej odpowiedzialności, między innymi będąc współorganizatorem
tej konferencji. Zdaniem wicemarszałka Draba,
szczególnie po jego rozmowach z fachowcami
w dziedzinie energii odnawialnej, i oszczędzania
energii, era węgla i ropy skończy się – nie dlatego, że produktów tych zabraknie, ale dzięki
nowoczesnym technologiom, które pozwolą nam
uzyskiwać energię w obszarach, których obecnie
nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.
W temacie inicjatyw promujących oszczędzanie ciepła i energii Urząd Marszałkowski pochwalić się może organizowaniem cyklu szkoleń,
poświęconych zmianie podejścia społeczeństwa,
czyli takiemu kształtowaniu jego mentalności,
które pozwala uzyskać efekt pozytywny w postaci zaakceptowania nowej formy oszczędzania
i nowej formy energii. Te szkolenia mają szeroki
zakres, gdyż sama energia to produkt ﬁnalny, zaczyna się bowiem wszystko od ochrony środowiska, zadań takich jak chociażby przywyczajanie
mieszkańców większych miejscowości do tego,
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że w nieodległej perspektywie pojawi się problem
spalarni śmieci, która niekoniecznie musi być kością niezgody między gminą a mieszkańcami i
wzorem zachodnich państw może nawet - spełniwszy, oczywiście, określone warunki - stanąć w
centrum miasta i być zaakceptowana przez jego
mieszkańców.
Państwo Lipińscy mówili o projektowanych
przez siebie domach pasywnych, czyli takich,
które – to nie żart – można ogrzać świeczką lub
suszarką do włosów. Taki dom ma bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło. Pokazowy dom
pasywny znajduje się w Smolcu i istnieje możliwość przekonania się jak przyjemne są w nim
warunki klimatyczne pomimo braku tradycyjnego ogrzewania – nie znajdziemy tam pieca, ani
nic podobnego. W tym roku ﬁrma Lipińscy Domy
postanowiła powiązać akcję pokazową z VII
EDOE organizowaną przez Dolnośląską Agencję
Energii i Środowiska, przede wszystkim z myślą
o informowaniu i uświadamianu ﬁrm z branży
budowlanej na temat poszukiwania i stosowania
nowych materiałów, możliwości i naukowego podejścia, a także uzmysławiania klientom, że takie
możliwości istnieją.
Nie w każdej sytuacji budowanie domu pasywnego jest uzasadnione i intratne – budynki
te muszą spełniać określone warunki i pomimo
oszczędności energii mogą okazać się nieopłacalne, jeśli koszty miałyby się zwrócić nie wcześniej
niż po kilkunastu latach. Według ich twórców,
domy pasywne nie są jedynym słusznym rozwiązaniem, zaś budowa pierwszego domu pasywnego
w Polsce miała być przede wszystkim przyczynkiem do rozpoczęcia szerokiej dyskusji na temat
oszczędzania energii. Dom ten zbudowano ze
świadomością tego, że będzie drogi, ale także, że
wzbudzi zainteresowaie i reﬂeksję. Ta releksja nie
tylko musi iść w kierunku opłacalności i zalecania
budowy domów pasywnych w Polsce, ale by w
ogóle uświadomić inwestorom, że oszczędności
w budownictwie można i należy wykorzystywać.
Jeszcze trzy lata temu w Polsce nikt nie mówił o
parametrze zapotrzebowania na ciepło – kupując
projekt, inwestorzy nie pytali, ile energii będzie
potrzebne na jego ogrzanie. Jednak – analogicznie
do kupna samochodu, kiedy pytamy ile będzie palił – należy pytać o jego ogrzewanie. Gdy sprawdzamy koszt domu pasywnego w pierwszej chwili
odrzuca nas jego cena, o ponad 30% wyższa niż
przy domu standardowym. W tym momencie łatwiej jest zwrócić uwagę na domy energooszczędne, które są tylko o ok. 7-10% droższe. Za pomocą
domu pasywnego, jego twórcy chcieli stworzyć
racjonalny model domu, który może być budowany w Polsce. I takim modelem stał się dom ekologiczny, energooszczędny – niewiele droższy w
budowie, koszty tej nadwyżki zwracają się szybko
poprzez oszczędzanie energii, w zależności od rodzaju ogrzewania od 5 do 10 lat. Nie znaczy to, że
odchodzi się od idei domów pasywnych, ale bez
specjalnych programów rządowych czy samorządowych, ich budowa będzie niopłacalna dla przeciętnego Kowalskiego.

Często zdarza się, że pod płaszczykiem ekologii, angażujemy się w inwestycje nieopłacalne,
gdzie koszty zwracają się po zbyt długim czasie
albo wcale. Nieraz chęć bycia ekologicznym nie
zawsze idzie w parze z racjonalną oceną sytuacji
– w niektórych budynkach nie ma sensu instalować elementów domu pasywnego, czy kolektorów ciepła. Należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w naszym przypadku również zwrócić
uwagę na warunki klimatyczne. Gdyby okazało
się, że klimat zmienia się na cieplejszy, nie warto budować grubych murów i fundamentów. Ale
czy grozi nam tzw. globalne ocieplenie? Zdaniem
prof. Rojka – niekoniecznie. Zasadniczo jest on
przeciwny sformułowaniu „globalne ocieplenie”
i skłania się raczej ku „zmianom klimatycznym”.
A te następują naturalną koleją rzeczy. Raz temperatura rośnie, potem znów obniża się i nie ma
to wiele lub nic wspólnego z działalnością człowieka, którą przeceniamy. Jeśli nawet w najbliższych latach temperatura rzeczywiście wzrośnie,
nic na to nie poradzimy, bo tak po prostu jest w
naturze, na naszej planecie. Profesor uważa, że te
zmiany wcale nie muszą iść w jedną stronę, wyłącznie ocieplania, jest przeciwnikiem scenariuszy polegających na przesadzie. Tym bardziej, że
autorzy tych czarnych scenariuszy nie są w stanie
udowodnić jaka temperatura będzie za kilkadziesiąt lat, nie jest tego w stanie obliczyć nawet najlepszy komputer, gdyż jest to nieprzewidywalne
– dynamika ziemskiej atmosfery jest tak skomplikowana, że nie możemy wiedzieć jakie za 30 lat
będzie nasłonecznienie, emisja dwutlenku węgla
ani temperatura, a prognozy nie poparte rzetelnym badaniami są bezpodstawne.
Kwestia tego, czy postawić dziś na kolektory
ciepła, zainstalować wiatrak, to kwestia tego, ile
płacimy za jedną kilowatogodzinę. Od listopada
ceny gazu i energii elektrycznej poszły w górę.
Prezes polskich linii energetycznych, prof. Żmijewski, przewiduje wzrost cen o kolejne 60%, a
za trzy lata nawet o 300-400%. Rodzi się więc
pytanie – czy pójdziemy w tę wielką energetykę
i będziemy płacić za pakiety związane z emisja
dwutlenku węgla? Czy powinniśmy raczej doedukować się ekologicznie i energooszczędnie
i przyjrzeć się domom pasywnym i energooszczędnym. Używać sprzętu AGD i oświetleniowego wysokiej jakości, klasy A, AA czy A+, gdzie
ostatecznie efekt mamy taki sam, ale przy użyciu mniejszej ilości energii. Czy może zbudować
dużą elektrownię atomową, na którą w obecnej
chwili jest małą szansa ze względu na sprzeciw
społeczeństwa, które dopiero musi się nauczyć,
że nie będzie mu zagrażała, że nie byłaby to inwestycja podobna tej w Czarnobylu.
I o tym na konferencjach tego typu się rozmawia
– o nowych trendach, najnowszych technologiach
i sposobach na uświadomienie społeczeństwu, ﬁrmom budowlanym i inwestorom, nam wszystkim,
na czym polega ekologia i oszczędzanie energii w
racjonalny sposób.
Agnieszka Gil

Sen o potędze...
Minął rok panowania nowego rządu. Po
tym okresie, także w madiach, następuje
podsumowanie działalności premiera.
Niespełna rok temu premier Donald Tusk wygłosił swoje exposé. Było to chyba najdłuższe
wystąpienie szefa rządu w historii parlamentaryzmu polskiego. Trwało bite trzy godziny.
Cóż zawierało? Przede wszystkim dużo, bardzo
dużo wszechogarniającej miłości i solidaryzmu
wzdłuż, wszerz i w poprzek struktur społecznych, jak i dużo satysfakcji i wielkiego poczucia dumy. Tusk podkreślił, że on i jego rząd dają
Polakom szansę na dobrą zmianę i – co gorsza
– tkwi w tym przeświadczeniu do dziś. Wielokrotnie mówił o kryzysie zaufania między obywatelami a władzą, który miałby być dziełem
poprzednika i o tym, że właśnie on to zaufanie
odbuduje, gdyż jest ono punktem wyjścia do
wszelkich działań rządu.
Wiele miejsca poświęcił krytyce poprzedniego rządu, jednak nie będę się na tym koncentrować, bo chodzi o rzecz ważniejszą – o założenia
programowe. Muszę przyznać, że trudno było
mi wyłuskać je z tego przegadanego wystąpienia, bowiem podczas lektury exposé miałam
nieodparte wrażenie, że jest ono o wszystkim
i o niczym, jak i zawiera obietnice, spełnienie
których wzajemnie się wyklucza. Ale najważniejsze przesłanie to takie, że rząd Donalda
Tuska gwarantuje Polakom wolność, swobodę
działania, wyzwolenie pozytywnej energii i
równocześnie pomoc tam, „(...) i zawsze tam,
kiedy jest potrzebna... tym, którzy pomocy potrzebują”.
Premier stwierdził, że polską racją stanu
staje się zaufanie wzajemne między społeczeństwem a władzą, a wzajemne zaufanie jest podstawą gospodarki rynkowej. To z kolei oznacza prawo do sprawiedliwej płacy i uczciwie
wypracowanego zysku. Rząd miał zwalczać
naruszanie praw pracowniczych i działać na
rzecz umacniania szacunku dla ludzi, których
przedsiębiorczość i fachowość tworzy miejsca
pracy dla innych. Pierwszorzędnym zadaniem
rządu Donalda Tuska jest zmiana warunków
życia i pracy na lepsze. Najważniejsze są spokój, rozsądek i odpowiedzialność oraz metoda
rządów „na zdrowy, chłopski rozum”. Premier
zamierzał doprowadzić kraj do rozkwitu, aby
dogonić najbardziej rozwinięte kraje europy,
dlatego proponuje liberalną politykę gospodarczą opartą na „realnych podstawach” i solidarną
politykę społeczną, jak i ograniczenie wzrostu
długu publicznego, zrównoważenie budżetu i
wejście do strefy Euro. Zapowiadał wspieranie przedsiębiorczości poprzez uproszczenie
prawa gospodarczego, podatkowego, usprawnienie sądownictwa gospodarczego, uproszczenie procedur związanych z zakładaniem ﬁrm.
Obiecał stopniowe obniżanie podatków, wzrost
płac pracowników sektora publicznego, promowanie aktywności zawodowej ludzi po pięćdziesiątym roku życia i politykę prorodzinną.
Wykazał wielką troskę o poziom edukacji, żeby

szkoły uczyły na wysokim poziomie języków
obcych i informatyki, a nauczyciele zarabiali
godziwie. Zapewniał, że będzie wspierał starania środowiska akademickiego i władz Wrocławia o lokalizację Europejskiego Instytutu
Technologicznego. Podkreślił, że będzie dbał o
dziedzictwo narodowe, bowiem kultura nie powinna być balastem dla państwa, lecz jednym z
czynników wzrostu gospodarczego. Zapewniał,
że jego rząd zagwarantuje powszechny dostęp
do świadczeń medycznych, dzięki odpowiedniej reformie systemu ochrony zdrowia. Podkreślał, że będzie wspierał sport wyczynowy,
ograniczy przywileje władzy, skutecznie zwalczy korupcję, a także przyspieszy prywatyzację,
zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju,
przyspieszy budowę autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i modernizację istniejącej
sieci. Zapowiedział zawodową armię, nowoczesną kolej i zmodernizowaną Pocztę Polską,

jak i powszechny dostęp do szerokopasmowego
Internetu. Zapewnił wspieranie decentralizacji,
polityki rozwoju i spójności. Politykę zagraniczną miał prowadzić wspólną z prezydentem.
Miała ona polegać na przyjaźni z państwami
UE i tradycyjnym partnerstwie z Wlk. Brytanią,
Włochami, Hiszpanią, USA. Ważnymi parnerami miały być państwa Grupy Wyszehradzkiej
i strefy Morza Bałtyckiego. Premier deklarował też wsparcie dla prozachodnich aspiracji
Ukrainy oraz traktowanie Rosji „takiej, jaką
jest” i zabieganie o dobre z nią stosunki. Zapowiedział też szybkie wycofanie wojsk z Iraku,
chociaż popierał nasz udział w misjach stabilizacyjnych. Zapowiedział też, że zbuduje służbę
dyplomatyczną na miarę XXI wieku. Nie sposób wymienić wszystkich zamierzeń Donalda
Tuska, ale najważniejsze jest to, że poprzez ich
realizację miał się ziścić „wielki sen Polaków
o własnym narodowym cudzie gospodarczym”.
A więc śnimy sen o potędze w atmosferze wzajemnego zaufania, otuleni kokonem wszechogarniającej miłości. Jest spokój, cisza, nikt się
nie kłóci. Media zapewniają, że rząd i premier
Tusk pracują w pocie czoła, aż tu nagle opinia

publiczna ze zdumieniem przyjęła informację,
że w zasadzie nic nie zrobiono, żeby wesprzeć
starania Prezydenta Wrocławia w sprawie wyboru naszego miasta na siedzibę Europejskiego
Instytutu Technologicznego. Z dużą łatwością
natomiast zaczęto bezwzględnie niszczyć media publiczne, zwłaszcza Polskie Radio. Zaczęło się od namawiania do niepłacenia abonamentu, ale to temat na odrębny artykuł, jak zresztą
problem WSI. Jakoś nie widać tych obiecanych
kilometrów dróg i autostrad, niższych podatków ani dobrze zarabiających nauczycieli czy
bezpiecznych szpitali. Jest za to widmo głodowych emerytur, brak dialogu społecznego, arogancja władzy, upadek przemysłu stoczniowego
oraz fatalna polityka zagraniczna i historyczna
(idea Muzeum II Wojny Światowej i Gruzja)
sprzeczne z polską racją stanu. Są popisy premiera Tuska (dam samolot, a może nie dam, zabiorę przepustki, niech sobie trochę pobiega...
ale będzie heca! Na całą Europę!) i skandaliczne wypowiedzi ministra Sikorskiego. Są nieprzemyślane decyzje, jak chociażby dotycząca
wycofania naszych wojsk z Iraku. Data wyjścia
podyktowana jest potrzebami kampanii wyborczej, a nie wynika z kalkulacji strategicznych.
Co prawda media nadal są bardzo wyrozumiałe
dla ekipy Tuska, ale coraz częściej zaczynają
nieśmiało przebąkiwać coś na temat spadku popularności. Nawet „Gazeta Wyborcza” podała,
że rząd wypadł bardzo źle w sondażu przeprowadzonym przez PBS na jej zlecenie. I tak 70%
wyborców PO wystawiło rządowi 1 lub 2 (w
skali od 1 do 6, jak stopnie w szkole) z zachowania wobec Prezydenta i opozycji, 60% za budowę dróg i autostrad, a 57% za reformę służby
zdrowia. Politykę zagraniczną oceniono na 2,8,
politykę gospodarczą na 2,45, reformę edukacji
na 2,32, budowę dróg na 2,09 , a reformę służby
zdrowia na 1,98. Według sondażu TNS OBOP
ponad połowa Polaków nie ufa rządowi (ufa mu
tylko 39% badanych), natomiast Wirtualna Polska podała, że 62% badanych ocenia negatywnie pracę rządu, w tym 25% zdecydowanie źle,
a tylko 3% zdecydowanie dobrze i 30% dobrze.
Niektórzy komentatorzy twierdzą, że poparcie
dla premiera Donalda Tuska będzie spadać, i to
zdecydowanie, począwszy od 18. miesiąca jego
urzędowania.
(MJS)

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Piotr Moroski & Wojciech Moroski
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Mój głos w sprawie radia i telewizji
Nie tak dawno Prezydent RP, profesor
Lech Kaczyński zawetował tzw. ustawę medialną, uchwaloną na Sejmie przez koalicję
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Weta nie obalono dzięki poparciu przez Lewicę głosów Prawa i Sprawiedliwości. Znalazła się w koszu, mimo szumu medialnego
wytwarzanego wobec niej i szerokiej dyskusji
oraz wypowiedzi ekspertów w tej sprawie. Nie
pomogły głosy protestów środowisk twórczych
i ostrzeżeń znawców zagadnienia, że wejście w
życie tej ustawy ukatrupi wolne media publiczne, szczególnie telewizję i radio, które utrzymywane są z opłat abonamentowych i wpływu
z reklam.
Pani Katarasińska, posłanka PO i przewodnicząca Komisji Kultury, która referowała ustawę i zabierała głos w wielu medialnych dyskusjach, próbowała ją bronić i przekonywać,
że jest świetna, bo „odrywa” radio i telewizję
od polityki i polityków. Ta starsza pani (kiedyś drukująca artykuły o antysemickiej treści
w „Trybunie Ludu”, głównym organie PZPR)
o dziennikarskiej przeszłości, nieomal napadała na przeciwników ustawy, atakując ich w
niewybredny i krzykliwy sposób. Zresztą to jej
sposób wypowiadania się i wielu posłów PO,
na czele których stoi wicemarszałek Sejmu,
zjadliwy i złośliwy, pusty jednak merytorycznie pan Stefan Niesiołowski, posługujący się
głównie inwektywami i jadem. Wśród kobiet
posłanek odpowiednikiem „Niesioła” jest Katarasińska.
Ustawa zabierała telewizji i radiu opłatę abonamentową i proponowała dotacje z budżetu
państwa, a o jej wielkości miał decydować minister skarbu. A więc to, co PO i rząd nazywali
odpolitycznieniem, stawało się całkowitym
podporządkowaniem tych mediów aktualnemu
rządowi. W zależności od widzimisię ministra
płynęłyby dotacje pieniężne na, jak to nazywa-

no, misyjne programy radia i telewizji. Których
to programów podobno jest na lekarstwo w
obydwu mediach i służą one głównie propagandzie PiS-owskiej. Oczywiście pod rządami
inaczej usytuowanej Krajowej Rady Radia i
Telewizji niż obecnie, owa misyjność byłaby
o wiele lepiej spełniania, tak twierdzono w
dyskusji, podając nieprawdziwe argumenty.
Owa misyjność radia i telewizji wpisana jest
do Konstytucji RP i dlatego sprawozdania w tej
sprawie co rok traﬁają do Sejmu. Misyjność to
przede wszystkim to, co nazywamy WYSOKĄ
KULTURĄ propagowaną przez media publiczne (program 1, 2 i 3 w radiu, TVP1, TVP2 oraz
TVP info), oraz EDUKACJA HISTORYCZNA, propagowanie DOBREGO KINA, TEATRU, MUZYKI itd. Mamy jedyny w Europie
(i na świecie) Teatr Telewizji, który pod rządami prezesa Kwiatkowskiego (z SLD) i Dworaka (PO) zaczął więdnąć i spychany był na późniejsze godziny. Dziś, za prezesury Wildsteina i
obecnie Kamińskiego, znów zaczyna rozkwitać
i coraz częściej pojawiają się w Teatrze Faktu
dramaty o zapomnianych bohaterach (na przykład „Śmierć rotmistrza Pileckiego”, „Anoda” czy serial „Czas honoru”), pojawiają się
sztuki współczesnych dramaturgów polskich i
obcych. Swoją wielką misję społeczną i polityczną spełnia TVP Polonia, coraz ciekawsza
i bliższa Polonusom rozproszonym po świecie,
oglądana przez coraz większą ilość odbiorców.
Nie mówię już o tym, że oglądalność TVP1 i
TVP2 oraz TVP info jest dużo wyższa niż stacji komercyjnych, czyli prywatnych, typu TVN
czy POLSAT.
Identycznie ma się z radiem, które istnieje
głównie dzięki opłatom abonamentowym. Spadają one po licznych wypowiedziach polityków
z PO, że abonament zostanie zlikwidowany.
Mimo powstania bardzo wielu stacji radiowych
komercyjnych (prywatnych) nie mogą się one
przebić przez programy publicznej Jedynki,
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Felieton gorzki w smaku
Jestem belfrem – starym, pijącym fusiastą
kawę, nie łapię się na wcześniejszą emeryturę
i nie płaczę z tego powodu, tylko się gryzę, że
wyrastam ze szkoły a szkoła ze mnie a oferta
pracy dla 50+ nie istnieje. Nikt mi nie funduje
spa w ramach integracji pracowniczej, mój zawód obliguje mnie do ustawicznego dokształcania w czasie wolnym za własne pieniądze. I
żeby nie wiedzieć ile tych szkoleń było, zawsze
o jedno będzie za mało. A ja to i tak robię, bo,
cholera, lubię się uczyć, śmieszne, co?
Chcę wreszcie zadać pytanie nurtujące mnie
od dawna. Z pewnością narazi mnie ono na
śmieszność lub zarzut niepoprawności politycznej. W końcu powszechnie wiadomo, że
nauczyciel to człowiek niedouczony, z negatywnego doboru, zakompleksiony i darmo bio12

rący cenne społeczne pieniądze. Człowiek, nierozumiejący młodzieży, nieradzący sobie ani w
życiu ani w pracy zawodowej. Ja chcę spytać
Szanowne Społeczeństwo: Co to znaczy, że
tylko rodzice są powołani do wychowania
swojego dziecka?
Młodzi ludzie są dziś wspaniale świadomi
swoich praw, bez stresów(?), przyzwyczajeni
do sutej nagrody za byle wysiłek, roszczeniowi nie tylko wobec rodziców. Mają po 16 lat,
w grupie są silni, bywają cyniczni, bezczelni.
Przedrzeźniają gesty, zwroty, doskonale wiedzą, czego nauczycielowi nie wolno i w tym
kierunku idą ich prowokacje. Mam do wyboru
– albo stosując psycho- i socjochwyty analizować typ gry, w jaką mnie wciągają, albo wychodzić z politycznie poprawnej roli.

Dwójki czy Trójki. Jedynka to stacja radiowa
nastawiona na wyrobionych kulturalnie Polaków, popularna Trójka ma swoich zagorzałych
słuchaczy i ambitne programy, Dwójka jest
bardziej młodzieżowa.
Dzisiaj minister kultury, pan Zdrojewski
(wrocławianin), wrócił do obalonej ustawy
medialnej i w nieco zmodyﬁkowanej formie
chce znów obalać istniejący system medialny.
Na przykład TVP info ma być zlikwidowane i
sprzedane w ręce prywatne.
O co w tym wszystkim chodzi, skoro prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej mają
radio i telewizję oparte na opłacie abonamentowej, bo się sprawdziła i jest najbardziej
obiektywna (odbiorca wybiera – może płacić
lub nie abonament). U nas zaczęło się to od
afery Rywina, kiedy tak chciano sprokurować
ustawę medialną, aby AGORA (korporacja
wydająca między innymi „Gazetę Wyborczą” i
„Metro”) mogła kupić i sprywatyzować TVP3
(wówczas). No i mieć „rząd dusz” także nad
widzami telewizji. Sprawa się, jak wiemy, nie
udała, bo pan Michnik, po sześciu miesiącach
zastanawiania się, poszedł wreszcie z nagraną
rozmową z Rywinem (przyjacielem, na którego
doniósł) do odpowiednich instytucji.
Dziś chodzi o to samo, czyli o grube pieniądze, stąd PO tak zabiega o obalenie dzisiejszego porządku medialnego i sprywatyzowanie
wszystkiego, co się da, nie licząc się z potrzebami państwa i jego obywateli. Stąd też po
raz drugi, po pierwszej porażce, zakusy pana
ministra (pożal się Boże) kultury Zdrojewskiego, który nie czuwa nad jej rozwojem, ale
ją demoluje. Ale to już inna sprawa. Niechże
„naprawiacze” (z PO i PSL) naszych mediów
(i kultury ogólnie) przestaną przy nich manipulować, bo źle to się skończy dla słuchaczy
i telewidzów. Dlatego trzeba ich bronić, jak i
prezesów radia (K. Czabańskiego) i TVP (Kamińskiego), przeciw którym się szczuje i mówi
nieprawdziwe rzeczy.
(KB)
Mówiąc po ludzku – nauczyciel apelujący o
spokój, piszący uwagę po lekcji, na której uczniowie bawili się nadmuchaną prezerwatywą, zasługuje na krytykę, bo nie radzi sobie. Ten człowiek
studiował ﬁlozoﬁę lub zdobył uprawnienia na
3-semestralnych studiach podyplomowych za
6 000 zł po to, by z całą swoją straconą kasą i społecznie zbędną wiedzą etyczną zyskać etykietkę
nieporadnego, bo nie jest praktykującym psychologiem-terapeutą
Albo tak: głośne dywagacje o smrodzie, śmierdzącej klatce, śmierdzącym świecie kończą się
dopiero wtedy, gdy niepoprawny politycznie belfer podejmuje grę proponując rozmowę o śmierdzących, zażółconych w kroku majtkach lub o
śmierdzącym staniku z brudnymi ramiączkami,
rzuconych matce bez żenady do prania. Daje do
zrozumienia wprost, że został dotknięty i oddaje
i jest przez chwilę jednym z nich, żywym człowiekiem, którego wsadzili na palmę ale potraﬁ
ugodzić, obrazić, zagadać po ludzku.

mierzeńców swoich zmagań wychowawczych
w chwili problemów? Ile kasy kosztuje cię
święty spokój płynący z zatrudnienia armii
korepetytorów lub prywatna szkoła, w której
nauczyciele sami sprzątają ogryzki, porzucone
przez twoje bezstresowo wychowywane dziecko. Powiesz – płacę i mam. Taaak...
Ze szkołą jak z małżeństwem – coś beznadziejnego, ale nie wymyśliliśmy niczego w
zamian.

szukać siłaczek i Judymów, i wtedy będą jak
znalazł – nie do zdarcia.
Zadanie domowe
A o neoliberalizmie i o tym, co z niego zostało,
doczytaj sobie, Społeczeństwo Kochane, w „Polityce” nr 45, 8 listopada 2008 w felietonie Jacka
Żakowskiego „Bezcielesne oﬁary kryzysu”
Twój Belfer

Społeczeństwo Kochane!
Nie obrażaj więc swoich nauczycieli, którzy
często nie załapali się na sukces ﬁnansowy, bo
może nie on był celem w ich życiu – bo stało się
nim poznawanie i ciekawość świata, nieustające
uczenie się, bycie tu i teraz. Dzięki temu mogą
porozmawiać z twoim dzieckiem, gdy ty tego
nie potraﬁsz i cierpieć, kiedy mu się nie chce
chcieć.
To oni uczą, kiedy się mówi przepraszam, a
kiedy nie puszcza się bąków, w półmilionowym
mieście prowadzą na wystawę do muzeum lub do
teatru – po raz pierwszy w życiu siedemnastolatka; mówią o szacunku do człowieka w świecie
rządzonym przez Twoje wilcze prawa, wspomagają twoje domy, z których wyprowadziły się
tak zwane wartości. Oprócz tego uczą zdawania
egzaminów, cywilizowanego funkcjonowania w
grupie I jak wszędzie są tu osobowości piękne i
kanalie, nieroby obok pracoholików.
Nie opluwaj ich, bo będą ci jeszcze bardzo potrzebni, i to już niedługo. Niebawem zaczniesz

Bohaterskim i
pełnym poświęcenia
biskupem – misjonarzem, który oddał
swoje życie, głosząc
Dobrą Nowinę, był
Melchior de Marion-Brésilac.

To są nasze szkolne zabawy, spoko, po pierwszym półroczu wszystko normalnieje.
Więc powtarzam pytanie: Co to znaczy, że
tylko rodzice są powołani do wychowania swojego dziecka?
Szkoła to dziwne miejsce. Wielu dorosłych
boi się jej, bo własny dzieciak demaskuje tu
dom, z którego wyszedł, choroby toczące rodzinę, nieporadność wychowawczą rodziców,
zachwianie emocjonalne, krachy rozwodowe,
bidę z nędzą lub chamstwo w białych rękawiczkach. W szkole to wszystko wyłazi. Dzieciak
nie musi wiele mówić, wystarczy, że ci przyniesie wstyd. I za ten wgląd i za ten wstyd bierzesz odwet na szkole i nauczycielach, Drogie
Społeczeństwo. Im doskonalszy obraz samego
siebie, tym głośniej nas krytykujesz, im gorzej
nas opłacasz, tym bardziej nami gardzisz, im
mniej o nas wiesz, tym więcej masz nam za złe.
Im większy ten twój mentalny neoliberalizm,
tym bardziej chcesz nas reformować, kupą i
każdy z osobna – pogmerać, pogrzebać i zostawić tu niedokończone gimnazjum, tam z zerówki podstawówka
Więc pytam Cię, Drogie Społeczeństwo Kraju nad Wisłą: jak to jest z tą twoją wyłącznością
na wychowanie? Czy uważasz się za wydolne
wychowawczo? Czy dbasz o zdrowie ﬁzyczne
i psychiczne swoich dzieci? Czy dajesz radę z
zapewnieniem opieki, poświęceniem uwagi w
późnych godzinach wieczornych, gdy wracasz
do domu z ﬁrm, zapewniających ci zasłużony
w końcu wysoki status? Ilu wymienisz sprzy-

Jak nie kijem go, to pałką, czyli szkolne paradoksy
Na szkole znają się wszyscy, bo przecież
wszyscy do szkoły chodzili albo mają w
szkole dzieci, albo przynajmniej znajomi
opowiadają o kłopotach z nauczycielami,
wychowawcami, dyrekcją...
Śmiem jednak twierdzić, że ci wszyscy,
którzy korzystają z banków, nie twierdzą, że
znają się na bankowości, a ci, którzy czytają
gazety, nieraz tak bałwochwalczo traktują to,
co przeczytali lub zobaczyli, że trudno uwierzyć, iż skłonni byliby pouczać dziennikarzy,
co i jak mają przedstawiać.
Tymczasem nauczyciele są ciągle krytykowani i za to, jak uczą i za to, jak wychowują.
Łatwość, z jaką wyraża się negatywne opinie o pracy nauczyciela wynika – jak sądzę
– przede wszystkim z niskiego prestiżu tego
zawodu. Jednym z powtarzanych dość często
argumentów jest twierdzenie, że nauczyciele
są źle wykształceni, że skończyli jakieś „gorsze kierunki i „uczelnie”. Tymczasem poza
językowcami prawie wszyscy mają magisterium, które uzyskali na tych samych uczelniach i na tych samych kierunkach studiów, co
osoby, pracujące w innych zawodach. Wśród
moich kolegów z roku jest europoseł partii
rządzącej, robiąca karierę reżyserka, kontrowersyjny dziennikarz, pracownicy naukowi,
wydawnictw i mediów. Jeśli traktować średnią ocen za miarodajną – nie byli oni lepszy-

mi studentami od kolegów z roku. Dlaczego
zatem uważa się nauczycieli za gorszych,
za nieudaczników? Po prostu są to ludzie,
którzy nie uważają, że zarabianie pieniędzy
i robienie kariery to ich życiowy cel. Wielu
z moich kolegów z pracy naprawdę uważa,
że odgrywają bardzo ważną i odpowiedzialną rolę społeczną. Etos polskiego inteligenta
dobrze znany z twórczości Żeromskiego stał
się obecnie archaicznym przeżytkiem, a postawa siłaczki powodem do kpin. Rozumiem
zatem, że znacznie lepiej będzie, gdy do
szkół traﬁą osoby, których głównym celem
będzie zarabianie w tym zawodzie pieniędzy. Skończy się selekcja negatywna: kadra
( jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki)
będzie dużo lepiej wykształcona i na pewno
pokocha wszystkie dzieci. Nie rozumiem
więc, dlaczego przez tyle dziesięcioleci nie
spróbowano tego zmienić. Gdyby podwyżki
wprowadzono choćby w 1989 r., siłaczka w
jesionce nie miałaby już szans pracować w
szkole. Oczywiście nie mam zamiaru udowadniać, że zarobki nauczycieli są adekwatne do wkładu ich pracy. Aby usprawiedliwić
niskie zarobki tej grupy zawodowej, w dyskusjach pojawia się hasło „Nauczyciel pracuje 18 godzin tygodniowo”. Dziwi mnie, że
nie używa się tego argumentu. w stosunku do
naukowców, przecież ich pensum dydaktycz-

ne wynosi 210 godzin rocznie. Nikt również
nie twierdzi, że aktorzy pracują tylko tyle, ile
trwa spektakl. Przypomnę zatem, że każdy
nauczyciel musi sprawdzać prace, przygotowywać się do zajęć, uczestniczyć w szkoleniach, radach pedagogicznych, konsultacjach
z rodzicami. Wychowawcy klas mają sporo
dodatkowych zajęć – przygotowują z wychowankami różne imprezy, spotykają się z nimi
poza lekcjami, współpracują z pedagogiem i
psychologiem szkolnym. Stale muszą być w
kontakcie z rodzicami uczniów sprawiających
trudności wychowawcze. Często spotkania z
rodzicami odbywają się poza wyznaczonymi
zebraniami i konsultacjami, bo w tym czasie
rodzicom „nie pasuje”.
Zdarza mi się dzwonić do rodzica i nagrywać się na poczcie głosowej z prośbą o kontakt. Żeby połączyć się z telefonem komórkowym, muszę wcześniej prosić sekretarkę
o wpisanie za każdym razem kilkunastocyfrowego kodu umożliwiającego wybranie
numeru. Wielu rodziców nie oddzwania, nie
mają czasu się ze mną skontaktować. Ja ten
czas znajduję – przede wszystkim wieczorem
– bo wtedy jest największa szansa porozmawiać z rodzicem i nie trzeba używać żadnego
kodu, żeby wykręcić numer. Po umówieniu
spotkania rodzice często nie pojawiają się w
szkole, bo właśnie „coś im wypadło”. Przy13

gotowanie zajęć to oprócz wymyślenia koncepcji praca czysto biurowa. Ostatnio wydrukowanie kilkunastu stron zajęło mi godzinę.
Dla niektórych to dość oczywiste, ale przypominam, że nikt nie dolicza tego czasu do
mojego pensum.
Umowa o pracę i sposób naliczania pensji
to kolejny paradoks. Z jednej strony moja
pensja przeliczana jest na osiemnaście godzin i tylko od ilości godzin dydaktycznych
zależy wynagrodzenie podstawowe (oprócz
dodatków), z drugiej strony w umowie o pracę znajduje się informacja, że nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo. W związku z tym
zawsze można go zmusić do prowadzenia dodatkowych działań, uczestniczenia w niekończących się naradach i obciążać tworzeniem
kolejnych tomów absurdalnych dokumentów,
które ładnie prezentują się na półkach u dyrekcji. Niektóre z nich przeczą sobie nawzajem. Czasami próbuje się nas straszyć, że
będziemy przebywać te 40 godzin w szkole.
Bardzo proszę! Chętnie się zgodzę, tylko proszę mi zapewnić warunki do pracy. Biurko,
w miejscu w miarę spokojnym, żebym mogła
się skupić nad pracą, miejsce na te wszystkie pomoce, które teraz mam w domu (prawie wszystkie książki są moja własnością),
komputer, żebym mogła przygotowywać
materiały na zajęcia. Na razie jest to niemożliwe, bo w naszym pokoju nauczycielskim
jest mniej miejsc niż osób. Nie sadzę, żeby
władze miasta chciały wprowadzić tę metodę
rozliczania czasu pracy – koszty utrzymania
szkoły znacznie by wzrosły. Przy takim układzie, jaki obowiązuje, moje biuro nie kosztuje podatników ani grosza, koszty ponosi
nauczyciel, ale nie może ich odpisać sobie od
podatku. Myślę, że dzięki takiemu rozwiązaniu nauczyciele zyskaliby znacznie więcej
– spokój. Po wyjściu ze szkoły byłabym „po
pracy”. Teraz, poza okresem wakacji, nigdy
nie mam takiego poczucia, że wszystko jest
zrobione. Obecnie jest to niemożliwe: gdy
zdarzy mi się zostać po lekcji w sali, pojawia
się pani z mopem i z zapytaniem, czy może
już zacząć sprzątać.
W jednym z artykułów przeczytałam, że
szkoła nie wpaja wartości. Znowu mam wątpliwości, czy rodzice rzeczywiście chcą, aby
obcy ludzie odgrywali tak ważną rolę w życiu
ich rodziny? Z drugiej strony – skoro rodzice
oczekują od szkoły, że będzie się zajmować
ich dziećmi do godziny siedemnastej, że ich
pociechy będą spędzały codziennie 9-10 godzin poza domem, to rzeczywiście – muszą
zakładać, że wychowaniem powinien zająć
ktoś inny, bo oni nie znajdują czasu. Pamiętam, jak odetchnęłam z ulgą, gdy w szkole
skończyła się ciągła indoktrynacja, wtrącanie
się wychowawców w nasze prywatne sprawy.
Poza tym, żeby wychowanie – w rozumieniu
autorki artykułu – było skuteczne, wszyscy
powinni wyznawać wspólny system wartości, a z moich obserwacji wynika, że różnice
między poszczególnymi osobami są coraz
większe i nie jestem przekonana, że jakiś de14

kalog jest powszechnie akceptowany i przez
wszystkich jednakowo interpretowany. Dlatego uważam, że to rodzice mają obowiązek
wychowywać dzieci. Z drugiej strony próbuje
się zmuszać nauczycieli do tego, żeby w coraz większej ilości sytuacji postępowali według ściśle określonych procedur. Uważam,
że wartością szkoły była możliwość spotkania różnych osobowości – tylko dzięki takiej
różnorodności istniała szansa powstania relacji mistrz-uczeń. Zgadzam się natomiast z
zarzutem, że szkoła nie reaguje na sytuacje
patologiczne i wydaje się pobłażliwie traktować zdemoralizowanych uczniów. Proszę
jednak pamiętać, że często mamy związane
ręce – jesteśmy bezradni wobec wagarów,
przemocy, a nawet zachowania podstawowych zasad kultury. Jeśli opiekun nie współpracuje (na przykład usprawiedliwia wszystkie nieobecności), nie zgadza się na pracę z
psychologiem, nauczyciele nie mogą podjąć
żadnych działań.
Czytam, że szkoła nie jest dla ucznia, lecz
dla nauczyciela. Gdy jednak proponujemy rodzicom, aby zaangażowali się w życie szkoły,
ci robią wszystko, aby przypadkiem nie wybrano ich do trójki klasowej. Co gorsze, nie
protestują, gdy tworzy się oddziały liczące
34-36 osób. Nie widzą związku między ilością osób na lekcji a osiągnięciami uczniów.
Jako argumentu przeciwko nauczycielom
próbuje się używać wyników międzynarodowych testów (m.in. sprawdzających czytanie
ze zrozumieniem), ja jednak uważam, że biorąc pod uwagę warunki, w jakich pracujemy,
są całkiem dobre. Po drugie przez lata polska
matura sprawdzała całkiem inne umiejętności niż te badane podczas międzynarodowych
testów. Gdy po reformie zadania maturalne
zaczęły przypominać międzynarodowe testy,
polska młodzież zaczęła zajmować w rankingach miejsca wyższe o kilkadziesiąt pozycji.
Priorytetem było i jest przygotowanie do matury, a nie udowadnianie światu, że jesteśmy
najlepsi.
Rodzice nie protestują, gdy minister edukacji ogłasza, że gimnazja są sukcesem reformy
oświaty. Z moich doświadczeń zaś wynika,
że był to pomysł najgorszy. Poza renomowanymi gimnazjami – ten typ szkoły przedłużył
tylko okres wspólnej nauki uczniów zdolnych
i tych mniej zdolnych. Skutki edukacyjne są
dość opłakane – nie mogę wykorzystać w
szkole średniej żadnego z elementów programu. Zawsze się okazuje, że jakaś grupa nie
omówiła danej lektury. Gimnazja uznać należy także za fatalne rozwiązanie wychowawcze. To tu dokonuje się największa demoralizacja, mają miejsce najbardziej spektakularne
akty przemocy. Nie protestują, gdy wprowadzane są nierealne programy nauczania, gdy
zmieniany jest na przykład kanon lektur.
Wiele razy słyszałam, że przecież „my czytaliśmy te wszystkie lektury, dlaczego teraz
uczniowie nie mogą?” Często naprawdę nie
mogą, bo obowiązująca lista lektur jest w zasadzie ta sama (skreślono tylko kilka krótkich

utworów). Teraz jednak szkoła średnia trwa
niecałe trzy lata, nie – jak dawniej – cztery.
Nawet wtedy nie wszyscy uczniowie zdążali
z przeczytanie wszystkiego. Nawet w renomowanym wrocławskim liceum polonista nie
wymagał od nas przeczytania „Potopu”, zaprowadził wszystkie klasy na ﬁlm.
Pokus też jest obecnie znacznie więcej.
Nieskończona ilość programów telewizyjnych, komputer, bogatsza oferta kulturalna
często odciągają młodych ludzi od czytania. Niestety, rodzice ani ich nie zachęcają,
ani nie są przykładem, ani nawet nie pilnują,
żeby ich dzieci czytały. Sytuację taką uważam za demoralizującą. Niektórzy nie czytają
lektur w ogóle. Przekonani, że i tak nie podołają, nie próbują poznać nawet najważniejszych pozycji z listy. To ich streszczenia stanowią obecnie kanon lektur. Jeden z uczniów
stwierdził z zachwytem: „Lalka musi być
ciekawa. Streszczenie jest bardzo interesujące”. Następnie próbował mnie przekonać,
że nie powinien otrzymać jedynki, bo ściąga
miała przecież 30 stron! Poniekąd go rozumiem, jego koledzy nie wiedzieli nawet, kto
jest głównym bohaterem utworu. Nie chcę
być posądzona o to, że nie doceniam wartości czytania, ale ﬁkcja jest znacznie gorsza.
Problem był wielokrotnie podnoszony przez
nauczycieli, ale wszelkie próby spełzły na niczym. Władze oświatowe (i część rodziców)
patrzą na szkolnictwo przez pryzmat własnej
edukacji, która zakończyła się wiele lat temu,
albo przez pryzmat własnych dzieci, które zazwyczaj uczą się w renomowanych liceach.
Znaczne ograniczenie podstawy programowej
nie oznacza, że nauczyciel wraz z uczniami
nie może omówić dodatkowych książek. Pojawiły się propozycje, żeby lektury omawiać
na podstawie fragmentów. Pomysł wydaje
mi się bardzo zły. Omawianie fragmentów
wyrwanych z kontekstu prowadzi do tego,
że muszę opowiadać uczniom treść książki.
Wydaje się to stratą czasu.
Wprawdzie ten pomysł spotkał się z nieśmiałymi protestami, ale są one dość rachityczne, wziąwszy pod uwagę rodzaj proponowanej zmiany. Żeby zwiększyć szanse
polskiej młodzieży na europejskim rynku
pracy, postanowiono wysłać do szkoły sześciolatki. Czy władze oświatowe naprawdę
uważają, że sześciolatek jest w stanie nauczyć się tyle samo, co osiemnastolatek? A
przecież słyszę nieustannie, że z ministerialnych ust, że należy podnieść poziom edukacji. Gdyby naukę w szkole wydłużono o rok,
mogłabym uwierzyć, że naprawdę chodzi o
dobro ucznia. Pomysł, aby jedynie przesunąć
czas rozpoczęcia i zakończenia obowiązku
szkolnego, niczego nie polepsza, wręcz przeciwnie. Wziąwszy pod uwagę fakt, że dzieci
obecnie są coraz mniej samodzielne, można
sobie wyobrazić, że zadaniem nauczyciela
w klasie pierwszej będzie przede wszystkim pełnienie funkcji opiekuńczych. Czy nie
szkoda na to publicznych pieniędzy?
(mśl)

Przepisy na każdą okazję
Dużo zdrowia i pełnego brzycha smakowi- – 1 garść szczawiu
tych potraw życzy redakcja.
– ½ kg ziemniaków
– 3 łyżki oliwy
Pikantna pasta z pietruszki
– ½ szkl. Śmietany
– 3 pęczki natki pietruszki
– sól, pieprz
– 100 g orzechów włoskich
Kasze ugotować na sypko z dodatkiem
– 75 g sera parmezanu
vegety. Cebulę i jarzyny ścieramy na tarce z
– ząbek czosnku
dużymi otworami, szklimy na oleju. Zalewa– 125 ml oleju
my rosołem z kostki i zagotowujemy. ZiemWszystkie dokładnie zmiksować
niaki pokrojone w kostkę dodajemy do zupy
i gotujemy do miękkości. Szczaw siekamy i
Zupa z kabaczka
dodajemy do zupy razem z ugotowaną kaszą.
Na wywarze z kurczaka ugotować pokrojo- Zagotowujemy. Podprawiamy śmietaną z solą
ne warzywa takie jak: kabaczek, marchewka, i pieprzem. Do tej zupy koniecznie trzeba dopietruszka, seler, por drobno pokroić i gotować dać szczaw, bo to on decyduje o jej smaku. Poz przyprawami takie jak przecier pomidorowy, lecam tą zupę, bo jest bardzo smaczna.
oregano, tymianek, ostra papryka, ser rokpol,
czosnek, natka pietruszki magi. Po ugotowaniu
OCHRONA ROŚLIN
podprawić śmietaną.
Pieczarki z orzechami
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12 średnich pieczarek
¼ szkl. Mielonych orzechów
1 jako
mąka pszenna
¼ łyżeczki soli
¼ łyżeczki pieprzu
½ łyżeczki przyprawy „jarzynka”
3 łyżki mąki ziemniaczanej
szklanka ananasa z puszki
olej do smażenia.
Jajko roztrzepać, dodać sól, pieprz, przyprawę i mąkę ziemniaczaną. Wszystko dokładnie
wymieszać. Nóżki grzybów ściąć równo z kapeluszami. Grzyby obtoczyć w mące. W rondlu
rozgrzać około 5 szklanek oleju. Pieczarki zanurzać w cieście, obtaczać w orzechach, kłaść
na gorący olej, smażyć na ciemnozłoty kolor.
Osączyć z oleju, ułożyć na talerzu, przybrać
kawałeczkami ananasa.

Śledzie
Wymoczone śledzie, cebulę pokrojoną w pół
krążki, musztardę i śmietanę razem wymieszać
i zostawić na noc w lodówce. Podawać z ziemniakami polanami masłem i zieloną pietruszką.
Krupnik warszawski.
–
–
–
–

10 dag kaszy jęczmiennej
6 szt. rosołu (z kostki rosołowej)
1 szt. włoszczyzny
4 szt. cebulki dymki

WYCIĄG Z LIŚCI POMIDORA – kilkanaście liści pomidora lub bocznych pędów
zalać 3 l wody. Po 3 godzinach odcedzić i
opryskiwać rośliny kapustne. Wyciąg działa
odstraszająco na bielenika kapustnika. Zabieg
powtarzać, co 2 dni w czasie masowego wylotu motyli.
WYCIĄG Z AKSAMITKI – pół wiadra
suchych roślin zalać 10 l wody pozostawić na
2 dni, przecedzić, dodać 40 g szarego mydła.
Stosować przeciw mszycom szczególnie w
uprawie roślin jagodowych (porzeczki).

WROTYCZ POSPOLITY – odstrasza
WYCIĄG Z WROTYCZU – 50 g suszu
swoim zapachem wiele owadów. Posadzony zalać 10 l wody. Pozostawić na 3 dni. Stosow ogrodzie lub rozłożony w szuﬂadach od- wać w formie oprysku przeciwko przędziorstrasza mrówki. Zawiera dużo potasu i z tego kom malin.
względu jest polecany jako cenny dodatek do
kompotu.
WYCIĄG Z NACI ZIEMNIAKA – około
1 kg świeżych liści ziemniaka zalać 10 l wody
KRWAWNIK POSPOLITY – sprzyja i odstawić na 4 godziny. Po przecedzeniu używzrostowi i odporności warzyw, wzmaga aro- wać do oprysku przeciwko mszycom, przęmat ziół: korzystnie oddziałuuje na zawartość dziorkom i bielinkom.
białka w trawach.
WYCIĄG Z SIANA – 1 kg siana zalać
MNISZEK
LEKARSKI
(MLECZ) 3 l wody i pozostawić na 3 doby, rozcieńczyć
– kwitnąc wydziela etylem, który przyspie- wodą w stosunku 1:3 stosować przeciw mączsza kwitnienie i owocowanie sąsiednich rośli niakowi jabłoni i agrestu. Pierwszy oprysk
korzystnie wpływa na wzrost innych roślin wykonać podczas pękania pąków, powtórzyć
uprawnych, przyciąga dżdżownice.
jeszcze 2 razy w odstępach, co 10 – 15 dni.

POKRZYWA ZWYCZAJNA – zwiększa
odporność roślin na choroby i przyspiesza
tworzenie się próchnicy w glebie. Zwiększa
Wątroba z indyka po żydowsku
zawartość olejku w ziołach np. w przypadku
Na gęsim smalcu smażyć wątróbki z cebulą, arcydzięgla o 80%, a majeranku od 10-20%.
pieprzem, rodzynkami, migdałami i cynamo- Jest wskaźnikiem dobrej gleby.
nem, posolić i jeść.
PIOŁUN – niekorzystnie działa na zioła i
Zupa z dyni
inne rośliny uprawne gdyż woda deszczowa
Na patelnię dać masło, imbir, jabłko utarte na z zawartymi w niej wydzielinami piołun, któtarce jarzynowej. Cebulę utrzeć na tarce, czo- ra po obmyciu liści wsiąka w glebę, wpływa
snek drobno pokroić. Dynię obraną ze skórki hamująco na wzrost roślin. Piołun jednak odi pestek utrzeć na tarce jarzynowej. Wszystko strasza swoim zapachem pchełki bielinka i
udusić i zmiksować. W garnku z wodą i kost- ślimaki.
ką rosołową, ugotować zmiksowane jarzyny,
przyprawić solą i pieprzem. Podawać tą zupę z
grzankami z chleba.

WYCIĄG ZE SKRZYPU POLNEGO –
1 kg świeżego ziela skrzypu namoczyć w 10 lt
wody przez 24 godziny. Następnie całość zagotować i trzymać przez pół godziny na wolnym ogniu. Po ostudzeniu stosować w rozcieńczeniu 1:5 z wodą do oprysku roślin przeciw
chorobom grzybowym. Opryski powtarzać
co 2 tygodnie.

PREPARATY BIOLOGICZNE
PRZEFERMENTOWANA GNOJÓWKA Z POKRZYW – 1 kg pokrzyw świeżych
(lub 25 dag suchych) zalać 5 l wody. Pozostawić do fermentacji przez 14 dni 9codziennie
mieszać). Stosować w rozcieńczeniu 1:20.
Służy do aktywizacji życia w glebie, wzmocnienia roślin i chlorozie liści.
WYCIĄG Z POKRZYW – 1 kg świeżych
pokrzyw zalać 5 l wody, moczyć przez 24 godziny. Nierozcieńczony wyciąg stosować do
oprysku roślin przeciw mszycom.

WYCIAG Z KRWAWNIKA – 80 g suszonego krwawnika zebranego na początku
kwietnia zalać, 10 lt wody i gotować przez pół
godziny. Dodać 40 g szarego mydła. Wywarem opryskiwać rośliny kilkakrotnie przeciwko: mszycom, kędziorkom, gąsienicom bielinka i larwom pluskwiaków.
Życzę SMACZNEGO
K.S.

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!
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Kultura

TEATR POLSKI WROCŁAW
TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEW- SCENA NA ŚWIEBODZKIM
SKIEGO
pl. Orląt Lwowskich 20c
Ponownie zapraszamy mieszkańców Pawłowic ul. G. Zapolskiej 3
i okolic do korzystania z wielu ośrodków kulPREZYDENTKI
tury Wrocławia. Mamy ostatni moment uzu- LALKA
20 grudnia – 17:00
pełnienia swoich odwiedzin i przeżycia wspa- 19-20, 27-28 grudnia – 19:00
21 grudnia – 19:00
niałych wrażeń w wielu miejscach kultury we
ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU
TEATR POLSKI WROCŁAW
Wrocławiu. Koniec roku już niebawem.
9-10 grudnia – 17:00
SCENA KAMERALNA
CZĄSTKI ELEMENTARNE
REPERTUAR – GRUDZIEŃ 2008 ul. Świdnica 28
4-5 grudnia – 19:00
DZIADY. EKSHUMACJA
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
13-14 grudnia – 17:00
19-21 grudnia – 19:00
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena
MAYDAY
7, 9, 10 grudnia – 16:30
GALA ANGELUSA
OKNO NA PARLAMENT
6 grudnia – 19:00
2, 31 grudnia – 19:00
KAJ I GERDA
3 grudnia – 16:30
9-12, 16-17 grudnia – 10:30
13 grudnia – 16:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena
MDŁOŚĆ, MNIEZŁOŚĆ, MIŁOŚĆ
14 grudnia – 18:00
14 grudnia – 20:00
IMPONDERABILIA
17-18 grudnia – 20:00
CIAŁO
4-5 grudnia – 20:00
OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35
RIGOLETTO
G. Verdi
9 grudnia – 11:00
KOPCIUSZEK (balet)
J. Strauss
11 grudnia – 19:00
COSI FAN TUTTE
W.A. Mozart
3 grudnia – 19:00
KRÓL ROGER
12 grudnia – 19:00
JEZIORO ŁABĘDZIE (balet)
P. Czajkowski
13 grudnia – 19:00
DZIADEK DO ORZECHÓW (balet)
P. Czajkowski
5 grudnia – 11:00
5-7 grudnia – 17:00
ALICJA W KRAINIE CZARÓW
R. Chauls
6,7 grudnia – 11:00
HALKA
S. Moniuszko
10 grudnia – 19:00
CZARODZIEJSKI FLET
W. A. Mozart
14 grudnia – 17:00
WESELE FIGARA
30 grudnia – 19:00
31 grudnia – 18:00
BAL SYLWESTROWY
31 grudnia – 21:30
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35. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL CHÓRÓW AKADEMICKICH
„BARBÓRKA 2008”
KONCERT INAUGURACYJNY
4 grudnia, czwartek, godz. 19:00, Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego
Ars Cantus
kier. art. Tomasz Dobrzański
I KONCERT FESTIWALOWY
5 grudnia, piątek, godz.19:00, Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego
Chór Feichtinum Akademii Muzycznej we Wrocławiu
dyr. Jolanta Szybalska-Matczak, Agnieszka Franków-Żelazny
Chór Kameralny Senza Rigore Akademii Muzycznej we Wrocławiu - dyr. Jolanta Szybalska-Matczak
Chór Ars Cantandi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – dyr. Anna Grabowska-Borys
Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu - dyr. Agnieszka Franków-Żelazny
II KONCERT FESTIWALOWY
6 grudnia, sobota, godz. 18:00, kościół pw. św. Macieja, pl. Nankiera we Wrocławiu
Chór Kameralny Axion Politechniki Wrocławskiej – dyr. Jarosław Lewków
Chór Kameralny Consonanza Politechniki Wrocławskiej – dyr. Marta Kierska-Witczak
Chór Kameralny Fermata Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
dyr. Mateusz MJ Sibilski
III KONCERT FESTIWALOWY
6 grudnia, sobota, godz.:20:00, Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego
Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach – dyr. Tomasz Giedwiłło
Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – dyr. Ewa Mackiewicz
Chór Kameralny Akademii Rolniczej w Szczecinie – dyr. Iwona Wiśniewska-Salamon
KONCERT FINAŁOWY
7 grudnia, niedziela, godz.:19:00, kościół pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
ul. Ojców Oblatów we Wrocławiu
Wolfgang Amadeusz Mozart – Wielka Msza c-moll KV 427
Aleksandra Kubas, sopran
Anna Bernacka, mezzosopran
Jakub Bieszczad, tenor
Jerzy Butryn, baryton
Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej
Chór Kameralny Frassini Maggiori – kier. art. Zoﬁa Urbanyi-Krasnodębska
Wrocławska Orkiestra Festiwalowa
dyrygent
Małgorzata Sapiecha-Muzioł
prowadzenie koncertów – Iwona Klein-Polak, Joanna Polak
NA WSZYSTKIE KONCERTY WSTĘP WOLNY!!!

Rachu-ciachu i po strrrachu...
„Moi kochani, Wiem, że mieliśmy bać się, walczyć ze strachami i doskonale bawić RAZEM,
ale niestety – bezwzględna Miss Bakteria postanowiła, że akurat teraz zapozna się bliżej z moim
biednym gardłem. Leżę więc w łóżku, w dodatku 500 kilometrów od Wrocławia, ale na szczęście u
boku mam dwa psy, kota i kanarki, które umilają mi te chwile. Obiecuję jednak, że gdy tylko wrócę
do zdrowia, na pewno spotkamy się w bibliotece na Żeromskiego! Ściskam Was mocno i... i żałuję,
że mnie tam nie ma!”
Marcin Pałasz
chłopcu w jaki sposób przesuwać palcem po
talerzyku i... udało się! Wywołaliśmy całkiem
umorusanego ducha-brudaska, który umazał
Adasiowi całą buzię sadzą! Na szczęście pod
ręką znalazły się wilgotne chusteczki, do zmycia ducha z twarzy dzielnego pomocnika. Ale
śmiechu było co niemiara, szczególnie gdy
chłopiec przejrzał się w lustrze.
Na chwilę wróciliśmy do czarownic, a konkretnie do środków lokomocji używanych
przez nie. Kiedy byłam mała, tato opowiadał mi
bajkę o bardzo nowoczesnej czarownicy, która
latała na odkurzaczu. Ale tym razem zajęliśmy
się czarownicami tradycyjnymi, latającymi na
miotłach. To wcale nie jest takie proste! Przekonały się o tym dwie początkujące kandydatki
na wiedźmy z książki Cornelii Funke pt: „Dwie
małe czarownice”, której fragment, dotyczący
Kiedy już rozprawiliśmy się z mumiami przy- latania właśnie, przeczytałam.
szedł czas na duchy. Jednym z najsympatyczniejszych duchów w literaturze bez wątpienia
jest ten, którego poznaliśmy w „Pamiętnikach
Kiedy już Martyna narysowała wszystkim Tatusia Muminka” Tove Jansson.
przybyłym dzieciom na rękach bromby, zaczęliśmy od określenia tego, gdzie można znaleźć...
czarownice.
Przeczytaniem tego właśnie listu rozpoczęło się kolejne brombowanie, które odbyło się
25 października. Brombowanie z założenia
straszne – dlatego nieobecność Marcina Pałasza wpasowała się jak w sam raz – strasznie
nam było przykro, że choruje. Jednak obietnica
przyszłej wspólnej zabawy podniosła nas na duchu, ruszyliśmy więc do zajęć programowych
– w półmrocznej atmosferze, z unoszącymi się
pod suﬁtem niemal prawdziwymi duchami, zapalonymi dziesiątkami świec i latarni, a nawet
strasznie pluszowym nietoperzem.

Rodzice naprawdę bardzo się starali, aby ich
mumijki wyglądały jak najładniej. Jeden z tatusiów tak skutecznie okręcił swojego syna, że
trzeba było zrobić mu specjalną dziurę do oddychania. Tak oto mumie prezentowały się w
efekcie końcowym:

Kto nie wie, powinien koniecznie to sprawdzić – najłatwiej posiłkując się niezwykłym
zbiorem wierszy Zbigniewa Dmitroca „Księga
czarownic”.
Bo czarownice to jedne z ulubionych straszydeł wszystkich dzieci. Nie tylko one – chyba nie
ma szkolniaka, który z chęcią nie „poboi” się
mumii, albo... sam się nią stanie! Szczególnie
Nie dość, że był miły – co się okazało, kiedy
gdy mama i tato pomogą się gustownie przebrać. Tworzywo do zrobienia mumii każdy z już nastraszył wszystkich tak, że w końcu przestano się go bać – to ostatecznie zaprzyjaźnił się
pewnością ma w swoim domu.
z mieszkańcami Królewskiej Samowolnej Kolonii Wagabundów do tego stopnia, że nimi zamieszkał. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał tej części
opowieści o Muminkach, zachęcam gorąco do
sięgnięcia po nią – jest w każdej bibliotece!
Postanowiliśmy sami wywołać ducha – pomógł mi w tym Adaś, który z wielkim zaangażowaniem brał udział w owym wywoływaniu.
Przygasiliśmy światło, Adam dostał talerzyk
– bo talerzyk jest niezbędny w takich wypadkach – taki sam jaki miałam i ja. Pokazywałam

W końcu nadszedł czas na jedną z ulubionych
zabaw małych brombowiczów – kalambury.
Dotyczyły wszystkiego co ma związek z duchami i straszeniem, znalazł się nawet... strach
na wróble, oraz ten, który ma wielkie oczy. A
wiecie, że i w lampie może mieszkać duch?
Na pewno wiecie – to dżinn. Rysowana była
też lampa Aladyna – okazuje się, że i rodziców
porwało kalamburowanie, bo jedna z mam nie
wytrzymała i sama zaczęła zgadywać, zamiast
dać się wykazać dzieciom...
Oprócz czarownic i duchów, lubimy bać się
– albo zaprzyjaźnić – z wampirami. Antoś, bohater „Wampirka” Angeli Sommer-Bodenburg,
zaprzyjaźnił się właśnie z przedstawicielem
tego gatunku, Rydygierem. Rodziny przyjaciół
tak się różniły, że nieraz bywało trudno, ale
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ostatecznie prawdziwa przyjaźń zwyciężyła.
Kiedy strach minął, mogliśmy już spokojWszystkim odważnym i spragnionym uśmiechu nie rozejrzeć się po bibliotece i książkach
polecam serię z przygodami Antosia i Rydygie- związanych z tematyką tego brombowania.
Rodzice z uśmiechem wertowali „Wakacje z
ra, w której fragment zasłuchały się dzieci.
duchami” Adama Bahdaja i „Ślepe szczęście”
Joanny Chmielewskiej, młodzież chwytała
za „Szkołę wampirków – konkurs potworów”

i dziesiątki innych książek, których tytuły nie
sposób tu wymienić, a maluchom polecałam
między innymi „Wiedźmę Winifredę” Paula
Korky i Thomasa Valerie, której próby zmieniania koloru kota Wilbura, skończyły się zupełnie
nieoczekiwanie i „Przepraszam, czy jesteś czarownicą?” Emily Horn, opisującej niezwykłe
poszukiwania, zakończone – nomen omen – w
bibliotece.
Ani się obejrzeliśmy, a już przyszedł czas na
zakończenie spotkania. Nie mogliśmy się rozstać, co chwilę ktoś wracał i podchodził do stolików z książkami, zaglądał na półki, wypożyczał. A ja już nie mogę się doczekać kolejnego
brombowania, w styczniu – wszystko wskazuje
na to, że będzie pirackie...
Agnieszka Gil

Kiedy już nasyciliśmy się zupełnie straszydłami różnej maści, nadszedł czas na – uwaga
– odwoływanie duchów! Niektórzy deklarowali wielką odwagę i to, że nie boją się niczego,
ale znalazły się mimo wszystko różne rzeczy,
których każde dziecko jednak się obawia. Niektórzy lękają się wampirów, inni pająków, jeszcze inni burzy albo hałasu odkurzacza. To nic
takiego bać się – najważniejsze próbować sobie
poradzić z tym strachem. Dlatego każdy brombowicz, na balonie nadmuchanym uprzednio
przez rodziców, narysował to, czego najbardziej
się obawia.

Promocje Dobrych Książek
Już po raz siedemnasty odbędą się w naszym mieście Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, impreza z roku na rok ciesząca się coraz większym zainteresowaniem
wydawców i czytelników.
W dniach 4-7 grudnia 2008 będzie możliwość
obejrzeć nowości wydawnicze, nabyć książki w
niższej cenie – nie tylko nowe, ale i te niedostępne już w księgarniach, spotkać się z ulubionymi autorami. Tym razem, inaczej niż w poprzednich latach, promocje odbywać się będą w
dwóch miejscach – w Galerii BWA Awangarda
przy ul. Wita Stwosza 32 oraz w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5.
Spośród atrakcji proponowanych przez organizatorów, czeka nas między innymi rozwiązanie Konkursu na Najlepszą Książkę Roku o
„Pióro Fredry” oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS.

Upalny lipiec, maleńka wioska położona
nad Pilicą, z dala od wielkich miast, w środku
pachnących żywicą lasów. Piętnastoletnia Łucja wraz z matką przyjeżdża na wakacje. Tu
spotyka Mirka, miejscowego chłopaka, który
właśnie dostał się do technikum w pobliskim
miasteczku. Słońce grzeje, serca zaczynają
drżeć, ale trudno im się zbliżyć, nieraz nawet
zwyczajnie porozumieć – wyraźnie widać
różnicę między dziewczyną z miasta a chłopakiem ze wsi. Mnożą się nieporozumienia i
przeszkody, wreszcie zjawia się „ten trzeci”,
Sławek...

Godziny otwarcia WPDK:

A potem, przy wtórze znanego nam już
z zaklinania pogody szamańskiego i bardzo
głośnego bębenka – odwoływaliśmy nasze
strachy, przekłuwając – BUUUM!!! – balony. Jak widać na zdjęciach, nad naszymi
głowami wciąż unosiły się widmowe duchy
biblioteczne.

18

4 grudnia czwartek – 14.00-18.00
5 grudnia piątek – 10.00-20.00
6 grudnia sobota – 10.00-18.00
7 grudnia niedziela – 10.00-16.00
W Galerii BWA Awangarda znajdować się
będzie Salon ANGELUSA, spotkania literackie, koncerty, pokazy multimedialne, wystawy.
W Muzeum Architektury odbędzie się wielki
kiermasz książek, będzie można spotkać się z
autorami, dzieci pobawią się w ABECADLE
– sali zabaw.
Szczególnie serdecznie zachęcamy Czytelników „Pawłowic” do odwiedzenia Promocji
w sobotę, kiedy nasza redakcyjna koleżanka
Agnieszka Gil będzie podpisywała swoją nową
książkę „Dziki szczaw” – zapraszamy 6 grudnia do Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5, na stoisko Wydawnictwa TELBIT
w godz. 12.00 – 13.00.

„Dziki szczaw” jest ciepły i pachnie lasem.
To książka o chłopcu i dziewczynie, o pierwszym uczuciu, nieśmiałości, ambicjach rodziców i własnych marzeniach, o konkurencji i zazdrości. I o pszczołach. Książka rozgrzewająca
w jesienny wieczór, znakomita jako prezent
gwiazdkowy dla młodzieży, ale i dla rodziców, którzy chętnie przypomną sobie wakacje
sprzed lat...
redakcja

Połączenie łamigłówki z zagadką (II etap)

Zagadka
Urodził się 2 grudnia 1813 roku w Castelnaudary w szlacheckiej rodzinie, która całą fortunę straciła w czasie Rewolucji Francuskiej. W wieku
19 lat wstąpił do seminarium. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 1838
roku rozpoczął pracę duszpasterską w Castelnaudary. Po dwóch latach, w
1840 roku, wstąpił do Mission Etrangères de Paris (Stowarzyszenie Misji
Zagranicznych) w Paryżu. W 1842 roku został wysłany na misje do Indii,
gdzie został wyświęcony na biskupa i mianowany Wikariuszem Apostolskim Coimbatore w 1846 roku. W 1854 roku dymisjonował i powrócił do
Francji.
W Lyonie 8 grudnia 1856 roku założył... i był jego pierwszym przełożonym generalnym. W 1859 roku przybył do Freetown (Sierra Leone),
by wspomóc tam pierwszą grupę misjonarzy. Jednak w wyniku epidemii
żółtej febry wszyscy misjonarze, poza jednym ewakuowanym bratem,
zmarli w ciągu miesiąca. Bohater naszej zagadki umarł jako przedostatni
25 czerwca 1859 roku.
Jak nazywał się ów bohaterski i pełen poświęcenia misjonarz?
W ustaleniu tego pomoże Ci niżej widoczna dwuczęściowa łamigłówka
logiczna.
Mapa Bajkolandii – łamigłówka (I etap)
Bajkolandia jest krainą położoną na kilku wyspach połączonych siedmioma mostami. Władca Bajkolandii, król Bajkoland Wielki, polecił jedynemu w Bajkolandii kartografowi sporządzić mapę całego królestwa.
Kartograf sporządził mapę częściowo – widzicie ją dalej. Ponieważ jednak wkrótce wyjechał na urlop, więc pracy nie dokończył.
Narysował tylko siedem mostów, a więc wszystkie mosty, jakie są w
Bajkolandii, i w jednej kratce zaznaczył, że zajęta jest przez wodę. Niżej
widzicie to, co narysował.

Do widocznego poniżej diagramu z literami należy nanieść rozwiązanie z pierwszego etapu, czyli wrysować grube linie będące brzegami
wysp. W ten sposób część liter z diagramu literowego zostanie zaznaczona: będą to te wszystkie litery i tylko te, które „znajdują się na
wyspach”.
Zaznaczone litery, czytane rzędami od góry do dołu, wpiszcie w kolejności czytania do widocznych pod diagramem literowym kółeczek.
Dowiecie się wówczas, jak nazywał się bohaterski i pełen poświęcenia
biskup, który poświęcił swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny.

–
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

Monarcha bardzo zmartwił się tym, że mapa jest niedokończona, a
jedyny w Bajkolandii kartograf wyjechał na urlop. Ponieważ mapa była
mu bardzo potrzebna, więc w zagranicznych gazetach zamieścił ogłoszenie, że poszukuje się osoby, która potraﬁłaby dokończyć rysowanie
mapy. A żeby nikt nie musiał trudzić się daleką podróżą do Bajkolandii,
która położona jest przecież za siedmioma górami i siedmioma lasami,
zamieścił w ogłoszeniu częściowo sporządzoną mapę (widzicie ją wyżej)
wraz z informacjami dotyczącymi Królestwa Bajkolandii. Oto one:
• Bajkolandia położona jest na wyspach, z których każda jest prostokątem;
• każda z wysp zajmuje całkowitą liczbę kratek;
• żadne z tych wysp nie stykają się nawet rogami;
• żadna z wysp, na których położona jest Bajkolandia, nie zajmuje
mniej niż sześć kratek ani więcej niż osiem kratek;
• każdy most łączy oczywiście dwie różne wyspy;
• łączna powierzchnia wszystkich wysp (nie zalicza się do niej mostów) jest nie mniejsza niż 50% całej powierzchni Bajkolandii
(łącznie z wodami na mapie).

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 Adopcyjno-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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W lesie
Lato chyliło się ku końcowi. Liście drzew z
zielonych zaczęły robić się żółte i brązowe. Ptaki
powoli szykowały się do odlotu w dalekie, ciepłe
kraje. Wszystkie zwierzęta cały czas spędzały na
robieniu zapasów na zimę. Zbierały orzechy,
owoce i inne przysmaki, aby było co jeść gdy
śnieg zasypie lasy i pola.
Szary Wilk wysunął się ze swojego legowiska.
„Jaki piękny dzień – pomyślał – ciepło i słonecznie, warto przejść się po lesie i sprawdzić co słychać u moich znajomych!”. I Wilk ruszył ścieżką wzdłuż szeregu sosen. Postanowił odwiedzić
swojego przyjaciela Lisa, który mieszkał niedaleko. Wilk szedł i rozglądał się dookoła. Las był
piękny, ale na ziemi, wśród mchów i szyszek walały się papierki po cukierkach i kanapkach, stare butelki i puszki po napojach. Wszędzie było
brudno i niezbyt przyjemnie. „Coś okropnego z
tymi ludźmi – myślał Wilk – żadne zwierzę nie
zachowuje się w ten sposób!”.
Rzeczywiście, wszyscy mieszkańcy lasu dbali
o otoczenie i sprzątali po sobie, a ludzie, którzy
przyjeżdżali tu na wycieczki, zostawiali straszny
bałagan.
Wilk doszedł do nory Lisa i zawołał:
– Witaj, przyjacielu! Zapraszam cię na spacer
w ten piękny, słoneczny dzień!
Poszli razem w stronę łąki, na której zwykle
Bociany rozprostowywały skrzydła, przygotowując się do podróży do Afryki. Jednak teraz nie
było Bocianów, za to cała łąka rozbrzmiewała
śpiewami i ludzkimi głosami. Wilk i Lis ostrożnie wyjrzeli zza krzaków i ujrzeli grupę przedszkolaków, które parami nadchodziły od strony
autokaru. Dzieci trzymały się za ręce i szły w
stronę lasu, śpiewając o nadchodzącej Pani Jesieni.
– Oho – powiedział Lis – następna grupa bałaganiarzy. Pewnie zaraz wejdą między drzewa
i będą śmiecić. Albo straszyć wiewiórki i ptaki.
Albo zaprószą ogień i spowodują pożar lasu!
– złościł się.
Jednak dzieci umilkły. Pani przedszkolanka
powiedziała:
– Kochani, przypominam, że w lesie obowiązuje cisza. Mieszkają tu zwierzęta, którym nie
można zakłócać spokoju. Teraz niech każde z
was podejdzie do mnie.
Dzieci kolejno podchodziły do pani, która
rozdawała im foliowe worki i rękawice. Następnie ustawili się w szeregu i… Wilk i Lis nie
wierzyli własnym oczom – dzieci sprzątały las!
Zbierały papierki i plastikowe butelki. Pani do
swojego worka wkładała szkło i stare puszki.
– Ojej, co to za grzeczne dzieci – nie mógł się
nadziwić Wilk.
– Nie wiem – Lis był bardziej sceptyczny
– pewnie zaraz zaczną deptać mrowiska albo kopać muchomory…
Jednak wszyscy zachowywali się cicho i spokojnie. Nikt nie biegał i nie rozdeptywał mrowisk
i muchomorów, nie łamał gałęzi. Dzieci napełniły worki śmieciami i zaniosły je do autokaru.

– Teraz pan kierowca zawiezie to na wysypisko, a my w tym czasie zjemy drugie śniadanie
– powiedziała pani – a potem pospacerujemy po
lesie. Może zobaczymy jakieś ciekawe ptaki albo
znajdziemy grzyby.
Dzieci grzecznie zjadły kanapki (papierki
oczywiście schowały do kieszeni – wyrzucą je
później!) i wybrały się na przechadzkę. Szły trzymając się za ręce, aby nikt się nie zawieruszył.
Pani opowiadała im o zwyczajach zwierząt i pokazywała różne rośliny. Wyjaśniła czym różni się
sosna od świerku i dlaczego dzięcioł nazywany
jest lekarzem drzew.
– Szkoda, że nie ma tu grzybów jadalnych
– powiedziała jedna z dziewczynek – same muchomory!
– One też są potrzebne. Żywią się nimi niektóre zwierzęta, ślimaki – uśmiechnęła się przedszkolanka – a prawdziwe grzyby schowały się
pewnie przed wandalami, którzy zaśmiecają las,
zamiast o niego dbać!
Wilk i Lis popatrzyli na siebie ze zdziwieniem
– jaka mądra jest ta pani i ile wie o życiu w lesie!
– Wiesz – powiedział Wilk – myślę, że te
dzieci zasłużyły na to, aby znaleźć grzyby. Może
wskażemy im drogę?

– Dobrze – odrzekł Lis – jednak nie mam
ochoty im się pokazywać – i schowany w zaroślach, wystawił zza krzaka tylko swój rudy
ogon, z białą kitką na końcu. Któreś z dzieci
zawołało:
– Patrzcie, patrzcie! To chyba lis! – i wszyscy spróbowali ostrożnie podejść do krzaka. W
tym czasie Lis przebiegł kilka kroków i zza następnej kępy krzewów znów wystawił ogon.
Dzieci szły za migającą w lesie rudą kitą, aż
doszły do miejsca, gdzie rosły piękne grzyby.
Podgrzybki w brązowych kapeluszach, borowiki na białych nóżkach, czerwone kozaki.
Znalazły też kilka kurek. Zbierały grzyby i
cieszyły się, że to chyba jakiś Leśny Duszek
zamieniony w lisa pokazał im drogę.
Gdy już wyzbierały wszystkie grzyby, wróciły na łąkę pod lasem. Akurat wrócił pan kierowca i można było wsiadać do autokaru. Do
widzenia lesie! Do widzenia łąko!
Lis i Wilk wrócili do siebie. Od tamtej pory
często wspominali grzeczne dzieci i śmiali się,
że nazwały Lisa Leśnym Duszkiem.
Agnieszka Gil
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