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Po festynie

Pomimo zapowiedzi synoptyków, że w sobotę 20 czerwca 2009 r. mogą przejść lokalne
deszcze, u nas – w Pawłowicach – te prognozy
nie sprawdziły się.
Od godzin porannych, pomimo chmur, było w
miarę ciepło, a w godzinach późno popołudniowych nawet zaświeciło słońce. Dość opisywania
warunków pogodowych, przejdźmy do przedstawienia przebiegu Festynu Osiedlowego.
Przed godz. 7 w okolicach terenu festynu zaroiło się od miłośników wędki i podbieraka.
Właśnie o tej godzinie rozpoczęły się Osiedlowe
Zawody Wędkarskie, w których wzięło udział
około 20 zawodników. Specjalne zanęty sprawiły,
że niektórym dopisało szczęście, czego efektem
były częste „brania”. Od godziny 11 na placu festynowym rozległa się muzyka dla dzieci, którą
przedstawiał Pan Janusz Schayer. Plac powoli zaczął się zapełniać. Wzdłuż brzegu jeziora zostały ustawione pawilony, w których poszczególne
grupy organizatorów miały swoje stoiska.

zakupić coś ciekawego. Na placu rozbił swój
namiot MOPS, pod którym Pani Ewa Zyków
udzielała informacji dotyczących nie tylko pomocy społecznej. Obok dużej zjeżdżalni dla dzieci
ustawił się radiowóz policji z parą dyżurną, której
zadaniem było znakowanie rowerów. Około godziny 13 na ul. Jeziorową podjechała „Ciuchcia”,
której przejazdy przez pawłowickie osiedle informowały, że w tym dniu nad jeziorem jest festyn.
Powodzeniem, jakim się cieszyła u najmłodszych
Było w tym roku w czym wybierać: grill obsługiwany przez KSM, ciasta własnego wypieku
pań z Klubu Seniora, loteria fantowa przygotowana przez Radę Rodziców Szkoły Podst. Nr 39 im.
ks. Jana Twardowskiego, dwa stoiska z różnego
rodzajami zabawek dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, sektor wydzielony dla klubu jeździeckiego, w którym można było odbyć przejażdżkę
konną, trzy stoiska z piwem, napoje, słodycze i
smaczny chleb ze smalcem przygotowany przez
Świetlicę Środowiskową „Pawełki”. Było rów- i dorosłych, zaowocowało dość pokaźną kwonież stoisko z książkami, na którym można było tą zebraną przez panie bileterki. Została ona

Zapraszamy na Dożynki do Pruszowic
Spośród różnych imprez i festynów każde- nej Akademii Rolniczej. Gospodarstwo to posiago lata warto zaplanować i wybrać 29 sierpnia dało prawie 300 hektarową powierzchnię.
2009 się całą rodziną na kolejną już edycję loPruszowice dzisiaj
kalnego wydarzenia, jakim są „Dożynki PruWielu mieszkańców Wrocławia, ceni sobie
szowice”.
produkty lokalnych producentów tradycyjnej
Historia Pruszowic
żywności zaopatrując się tutaj w jaja, ser biały i
Pruszowice są niewielką miejscowością z du- inne tego typu produkty posiadające dużo lepsze
żym potencjałem i bogatą historią. Rolniczy cha- walory smakowe, odżywcze i zdrowotne w porakter Pruszowic jest zaznaczony w ich długolet- równaniu do masowej produkcji. Walory te doniej historii. Już w XVI wiek majątek Pruszowice ceniło wiele osób, którym nie obojętny jest stan
był własnością bogatego śląskiego szlachcica. W naszego otoczenia i przyrody, zarażając ekoloXVII wieku w posiadłości ziemskiej Pruszowice giczną pasją wielu innych mieszkańców, prowabył już stojący do dzisiaj drewniany dwór, park dząc wiele akcji porządkowania na tym zielonym
terenie.
krajobrazowy i staw.
Współczesne Pruszowice zmieniają powoW 1779 roku właścicielem majątku Pruszowice został wrocławski biskup sufragan Johann li charakter. Stają się atrakcyjnym miejscem do
Moriz von Strachwitz. W 1785 roku oprócz ma- wypoczynku i rekreacji oraz do zamieszkania
jątku znajdowało się 18 gospodarstw, wiatrak i blisko Wrocławia w okolicy licznych lasów i stakaplica, Dwór został powiększony o oranżerię i wów będących siedliskiem wielu ciekawych gatunków ptaków. Przechodzą tutaj ciekawe trasy
cieplarnię.
W 1845 roku we wsi był browar, gorzelnia rowerowe wokół Wrocławia.
W Pruszowicach mieści się znany klub jeźi cegielnia. W XIX wieku znajdowała się tutaj
szkoła. Po II wojnie światowej posiadłości Stra- dziecki „Bachmat”, w którym prowadzona jest
chwitzów przeszły na własność Skarbu Państwa, nauka jazdy konnej oraz skoków przez przeszkoa jego właścicielem stała się Akademia Rolnicza dy. Znajduje się tutaj łowisko i restauracja „Kar(Dziś Uniwerytet Przyrodniczy) we Wrocławiu, pik”, gdzie mamy 80 stanowisk dla osób chętnych
prowadząca w Pruszowicach Rolniczy Zakład samodzielnie złowić rybę, licznie odwiedzane
Doświadczalny. Był on wykorzystywany do dzia- przez mieszkańców Wrocławia i nie tylko.
Aktualnie Uniwersytet Przyrodniczy wystawił
łalności produkcyjnej, badawczej i dydaktycznej.
Badania naukowe prowadziło tutaj 8 katedr daw- do przetargu dużo ciekawych działek budowla-

nych położonych przy nowo wybudowanej drodze asfaltowej.
„Dożynki Pruszowice” 2009
Tegoroczne „Dożynki Pruszowice” rozpoczną
się 29 sierpnia 2009 roku w sobotę na terenie
wokół Świetlicy wiejskiej przy ulicy Parkowej z
Mszą Świetą o godzinie 16.00. Zabawa będzie
trwała do północy.
Jak zawsze przewidziana jest zabawa przy
orkiestrze w tanecznym discopolowym klimacie,
przy kiełbaskach, świeżonce i piwie. Zapowiedziane są liczne atrakcje dla dzieci. Zamek dmuchany, wata cukrowa, pamiątki. Wstęp na imprezę jest wolny. Zapraszamy wszystkich chętnych,
spragnionych dobrej zabawy.
Wojciech Kaczmarczyk

LETNIA WYPRAWA
Rada Osiedla Pawłowice organizuje dla dzieci i młodzieży jednodniowy wyjazd integracyjno-turystyczny w Góry Stołowe (Błędne Skały).
Wyjazd w sobotę, 18 lipca o godzinie 700 przed
stadionem przy ul. Przedwiośnie. Osoby niepełnoletnie mogą jechać tylko z opiekunem.
Zapisy na wyjazd prowadzi Jerzy Szachnowski, tel. 71/3304567 lub 600366496.
Koszt wycieczki 10 zł. Jeżeli wycieczka będzie
cieszyła się dużym zainteresowaniem, Rada
Osiedla planuje jeszcze dwa takie wyjazdy w
sierpniu.
(red)
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przekazana Świetlicy Środowiskowej „Pawełki”,
jako doﬁnansowanie dla dzieci wyjeżdżających
na kolonie do Stegny Gdańskiej. Program dla
dzieci został przygotowany przez Panią opiekunkę od „Pawełków” oraz zatrudnioną przez Radę
Osiedla pisarkę Agnieszkę Gil, która w bardzo
ciekawy sposób przeprowadziła zajęcia ekologiczne połączone z warsztatami plastycznymi w
rysowaniu pt. „Ekologia w literaturze i ilustracji„.
Pani Agnieszce towarzyszył graﬁk Paweł Jaszczuk. Podczas zajęć dzieci malowały ilustracje
do bajki „W lesie”. Wydrukowaną książkę – tylko
dla autorów obrazków – można odebrać w sklepie
„Jurek”, ul. Mirtowa 20.
Około godziny 18:40 wręczono puchary i
nagrody ufundowane przez sponsorów i Radę
Osiedla Pawłowice. W zawodach wędkarskich
I miejsce w kategorii seniorów zajął Pan Krzysztof Opławski, II miejsce Pan Bogusław Kowalski, III miejsce Pan Damian Opławski, a w kategorii juniorów: I miejsce Dariusz Stefański, II
miejsce Paweł Lubczyński, III miejsce Damian
Swornowski. W kategorii „największa złowiona ryba” puchar zdobył Krzysztof Opławski za
leszcza długości 38 cm. Z kolei w rozgrywanym
na stadionie turnieju piłki nożnej I miejsce wywalczyli i odebrali Puchar Rady Osiedla Pawłowice zawodnicy Klubu Sportowego „Iskra”
Pasikurowice.
Po godzinie 19. rozpoczęła się część rozrywkowa przeznaczona dla trochę bardziej dorosłych. Zespół REKTA – bo to on wypełnił swoją

muzyką tę część artystyczną – sprawił, że bawiliśmy się świetnie do 2 nad ranem.
Może kilka słów na temat zespołu, jaki nam
w tym roku umilał tańce w tę sobotnią noc. Otóż
otrzymuję słowa podziękowania od mieszkańców
Pawłowic, Zakrzowa, Psiego Pola, którzy byli na
festynie, za wspaniałą i profesjonalną muzykę,
przy której nogi same niosły do tańca.
Sprawy bezpieczeństwa i porządku podczas festynu przedstawiały się, jak nigdy dotąd, bardzo
dobrze. Sami policjanci dyżurujący nocą podczas
imprezy stwierdzili, że takiego spokojnego i bezpiecznego festynu nie było od kilku lat.
Około 22:30 nad jeziorem jeziora zostały odpalone ognie sztuczne, a ich kolorowe eksplozje
na ciemnym niebie wkomponowane były w rytm
odtwarzanej muzyki.
Pisząc o przebiegu festynu, nie sposób nie napisać o sponsorach i instytucjach, dzięki którym mogliśmy przeżyć te wspaniałe chwile. Dzięki uprzejmości Rady Osiedla Zawidawie zamontowaliśmy
wypożyczony nam namiot na scenie wypożyczonej z Gimnazjum nr. 2 przy ul. Gorlickiej. Bank
Zachodni WBK Oddział 15 ufundował nagrody
rzeczowe dla sportowców, za co serdecznie dziękujemy Pani Annie Szczuckiej, dyrektor 15 oddziału
znajdującego się przy ul. Bora-Komorowskiego 2.
Dzięki dobrej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym mogliśmy skorzystać ze stołów i ławek,
których na festynie nigdy nie za wiele. Dziękujemy
również za transport, który zapewnił nam Panowie
Marcin Pomorski i Janusz Wnęk.

Lato pachnie miętą
Oczywiście, na działce albo w ogrodzie.
Nie mówiąc już o wsi czy willowych albo
rodzinnych domach leżących na obrzeżach
miasta. A do takich właśnie osiedli, zielonych
i pachnących miętą, wieczorem maciejką, w
upalne dni macierzanką, należą Pawłowice.
W miesiącach wakacyjnych istny raj dla wypoczynku (i odpoczynku) całych rodzin. Bo to
zwykle wówczas dzieci i młodzież ma kanikułę, dorośli zaś biorą wtedy urlopy i można
wspólnie cieszyć się pogodą i martwić niepogodą, planować wyjazd gdzieś poza miasto czy
wczasy w kraju lub za granicą. Lato zwykle
jednoczy rodziny, obojętnie jak byśmy je sobie
zorganizowali. Jednoczy, bo przez jakiś czas
jesteśmy razem i możemy się nagadać, nacieszyć sobą za wszystkie czasy.
Nawet, a może nawet głównie wówczas,
gdy przez tydzień czy dwa jesteśmy u siebie
i ze sobą, bo nigdzie na razie nie wyjeżdżamy,
żyjemy domem, sprawami rodzinnymi. Oczywiście wtedy, gdy razem bierzemy urlop, bo
nasze dzieci mają wakacje. Chcemy być z nimi
przez dłuższy okres w domowych pieleszach,
cieszyć się razem z nimi z każdej chwili, którą
mamy tylko dla nich. Ten wakacyjno-letni czas
konsoliduje rodzinę, zespala i scala, pozwala
na rozkwit miłości rodzicielskiej i pogłębienie
wzajemnych relacji.
W ciągu roku, gdy pracujemy, dzieci uczą
się, nasze kontakty są dość ubogie, szybkie i
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powierzchowne. Tak naprawdę nie ma zbyt
wiele czasu na poznawanie różnych problemów, które nas trapią, a czasem czekają na rozwiązanie. Jest sporo napięć, które nie zawsze
są rozładowywane w sposób przemyślany, bo
nie ma na to czasu, jesteśmy zbyt zmęczeni, a
tym samym często zniecierpliwieni, zbywamy
pewne sprawy, zapominamy o nich. Dlatego
lato to czas na rozkwit miłości rodzicielskiej,
dobry czas, bo pozwala na jeszcze większe scementowanie naszych związków i pogłębienie
wyższych uczuć, które łączą rodziców i dzieci. Dobry czas... tylko należy go wykorzystać
maksymalnie, aby naprawić to, co było złe i
doskwierało, często wprost, a jeszcze częściej
tylko podskórnie. Mówi się, że czas leczy rany,
a szczególnie czas letniej kanikuły, który łagodzi i uspokaja rozedrgane nerwy czy koi
jak balsam. Słońce ma dobroczynny wpływ
na nasze samopoczucie (oczywiście, nie upał
nie do zniesienia), dlatego korzystajmy z jego
promieni w sposób umiarkowany. Szczególnie
ludzie starsi, którzy lubią słoneczną pogodę,
powinni się strzec zbytniego napromienienia.
Także małe dzieci nie powinny za długo przebywać na słońcu. Ale to tylko jeden z uroków
lata (chyba, że będzie deszczowe), jest ich
dużo więcej. Ten, który przedstawiłem na samym początku, o letniej konsolidacji rodziny,
wydaje mi się najważniejszy. Dzisiaj, w dobie
kryzysu rodziny, jest to rzecz fundamentalna,

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się
wszystkim niżej wymienionym ﬁrmom, które
– pomimo kryzysu – tak oﬁarnie wsparły idee
organizacji festynu osiedlowego. Są to: Zakłady
Metalowe „Nielipiński”, Bikkoplast, Jacky Auto-Sport, Necessary, Agmet, Restauracja „Calabria”, Solarium „Malibu”, ANER – Hurtownia
Stali, MIRS–Konstrukcje Stalowe, Auto-Naprawa Paweł Trojan, Firma PRO-Ton Dariusz Zołoteńki i To i Owo.
Podziękowania należą się również Sekcji
Wędkarskiej za pomoc w przygotowaniach oraz
przeprowadzeniu Zawodów Wędkarskich. Na
zakończenie przekazujemy słowa podziękowań
wszystkim uczestnikom festynu. To dzięki Wam
praz cały czas panowała atmosfera dobrej zabawy.
Tekst: Jerzy Szachnowski
Zdjęcia: Dariusz Krupa
PS We wrześniu Rada Osiedla planuje kolejny
festyn, dla rodzin, na pożegnanie wakacji.
bo przecież dotyczy sprawy najbardziej istotnej dla wartości, które preferujemy i stawiamy najwyżej. Rodzina to przecież podstawa
naszego bytu, bo to ona przenosi wszystko
to, co wartościowe i najcenniejsze na dopiero
wstępujące pokolenia i następne. Rodzina jest
w tym niezastąpiona. To najmocniejsza (choć
najmniejsza) instytucja, którą praktycznie
wszystkie cywilizacje chronią i pielęgnują na
różne sposoby. Tradycja judeochrześcijańska
zawsze stawiała i nadal stawia na rodzinę i jej
harmonijny rozwój. Nikt o zdrowych zmysłach
i rozumie właściwie funkcjonującym nie może
podważać istnienia rodziny jako podstawowej
jednostki w społeczeństwie. Dlatego dobrze i
rozsądnie wykorzystajmy lato z jego urokami,
aby wzmocnić naszą rodzinę. I to w czasie domowo-ogrodowej kanikuły, ale i wówczas, gdy
opuszczamy domowe przytulisko i wyjeżdżamy
na urlop, wczasy... i podobne ekskursje z całą
rodziną. Obojętnie: samochodem, pociągiem
czy samolotem. Razem, my i nasze dzieci (te
mniejsze, bo gimnazjaliści radzi by się od naszych skrzydeł uwolnić, taki to już wiek), czyli
nasza kochana, zgrana rodzina. Lato pachnące miętą, ale i słonym wiatrem, gdy jesteśmy
nad morzem, mchem i grzybami w lesie, macierzanką na łące. Chłońmy lato, wciągajmy
w płuca rześki wiatr, odpoczywajmy, myślmy
o naszych dzieciach intensywniej niż zwykle,
kochajmy naszą rodzinę, bo nikt i nic nam jej
nie zastąpi. Naprawdę!
Chris

Smutne oblicze starości
Są wśród nas. Chodzą powoli często przystając, dźwigają siatki, które ciążą im niemiłosiernie. Patrzą na mijających ich przechodniów przezroczystym, jakby niewidzącym
wzrokiem, czasem z nadzieją, czasem bezradnie i przeważnie ze smutkiem... Samotni
starsi ludzie...
Wszyscy wiemy, że społeczeństwa europejskie się starzeją. Nasze także. I to w szybkim
tempie. Jeszcze dwadzieścia lat temu mieliśmy całkiem przyzwoity przyrost naturalny, a
dzisiaj? Szkoda gadać! Z przykrością muszę
napisać, że ujemny. Nie trzeba już nikomu tłumaczyć, jak bardzo ta tendencja jest niepokojąca ze względów demograﬁcznych, ekonomicznych, społecznych i narodowych. To jest jednak
tylko jedna strona medalu, która czasem jest
poruszana w mediach. Druga, czyli problem
samotnych, opuszczonych starych ludzi, którzy
nie radzą sobie z codziennością, bardzo rzadko
pojawia się w przestrzeni publicznej. A problem
jest niemały i bardzo trudny do rozwiązania.
Szacuje się, że w Polsce populacja ludzi starszych, to znaczy powyżej 65 roku życia stanowi
grupę liczącą prawie 5 mln ludzi, z czego 2%
to obłożnie chorzy, a 17% ma problem z poruszaniem się po mieszkaniu. Trzeba mieć świadomość, że z biegiem czasu problem ten będzie
narastał, więc nie da się od niego uciec. Tymczasem można odnieść wrażenie, że jest wstydliwie
przemilczany. Być może dlatego, że nie nadaje
się na „newsa” – jest za mało medialny. Już dzisiaj widać, że nie ma co liczyć na rozwiązanie
systemowe czy instytucjonalne tego problemu,
bo przecież jest zbyt mało ośrodków opiekuńczo-leczniczych dla starych i samotnych ludzi,
a pomoc ze strony opieki społecznej czy Caritasu jest niewystarczająca. Poza tym słychać gło-

sy samorządowców, że wiele zakładów trzeba
będzie po prostu zamknąć, ponieważ niebawem
zaczną obowiązywać normy unijne odnośnie
domów opieki, których większość z nich nie
spełnia. Co gorsza, nie ma pieniędzy, aby je dostosować do tych surowych wymogów. W zasadzie nie wiadomo, jak rozwiązać problem opieki nad starszymi ludźmi. Wiadomo natomiast,
że potrzeby tej grupy społecznej są bardzo różne, natomiast ich zaspokojenie przerasta możliwości służb czy instytucji odpowiedzialnych
za opiekę społeczną i medyczną. Jednych trzeba nieustannie pielęgnować i doglądać, innym

wystarczy jedynie obecność kogoś bliskiego i
pomoc w cięższych pracach domowych, ponieważ są w całkiem dobrej kondycji. Być może
dobrze byłoby, gdyby starzy rodzice mieszkali
w pobliżu dzieci i wnucząt lub razem z nimi,
bo wówczas łatwiej byłoby tak zorganizować
życie rodziny, aby móc zapewnić odpowiedni
rodzaj opieki. Nie zawsze jest to jednak możliwe, z różnych zresztą powodów. Może mikrospołeczności, takie jak na przykład paraﬁe,

powinny wprowadzić system opieki w oparciu
o wolontariat? Tak często mówimy o miłosierdziu. Może warto by pomyśleć o praktycznym
wymiarze tej wspaniałej idei? Często przecież
zdarza się, że ludzie dysponują dużą ilością
wolnego czasu i nie mają go czym wypełnić,
a chcą czuć się potrzebni. Może nie wiedzą nawet, że mogliby zaopiekować się kimś samotnym i opuszczonym. Czasem wystarczy jedynie
z kimś być przez godzinę, dwie, porozmawiać,
przeczytać fragment książki itd. Należałoby też
uświadamiać dzieciom, że to na nich przede
wszystkim spoczywa obowiązek opieki nad starymi rodzicami. Wynika to przecież z Dekalogu
(czwarte przykazanie: Czcij ojca swego i matkę
swoją, abyś długo żył na ziemi i dobrze ci się
powodziło) i ze zwykłej logiki życia. Smutkiem
napełnia mnie widok samotnych starszych ludzi, o których wiem, że mają dzieci i wnuki i
wiem także, jak bardzo zabiegali o zapewnienie
im dobrych warunków życia, wykształcenia,
często za cenę ogromnych wyrzeczeń. I co się
stało? Dzieci, wykształcone, „dobrze ustawione”, które zrobiły karierę albo mieszkają i żyją
dostatnio za granicą, nie chcą interesować się
potrzebami rodziców. Nie chcą pamiętać, komu
zawdzięczają swój sukces. Często zamknięci
w swym egoizmie nie usiłują nawet dostrzec
rozpaczliwej samotności starych rodziców i zachowują się tak, jakby to nie była ich sprawa.
Wstydzą się starych rodziców, ich niedołęstwa.
Czasami słyszę, że starość jest nieestetyczna,
wzbudza w nich obrzydzenie. Przykro tego słuchać. No cóż, prawda jest taka, że życie ludzkie zaczyna się w pieluchach i często również
w nich kończy. Taka jest natura rzeczy. Warto
przypomnieć, że, niestety, życie szybko mija i
każdy kiedyś też znajdzie się w takiej sytuacji.
MJS

Co nowego w Lotniczych Zakładach Naukowych
Matury
Jak co roku czekamy, by w maju na dzień
matur zakwitły kasztany, by przeprowadzić
sprawnie wszystkie egzaminy zewnętrzne a
później wewnętrzne, ustne. A w czerwcu czekamy z niepokojem na wyniki i wydrukowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
świadectwa maturalne. Absolwenci odbierają
je i idą z nimi w świat – na studia dzienne, zaoczne, do szkół wyższych, do pracy. Szukają
sobie miejsca w dorosłym życiu.
W tym roku do matury w LZN wystartowało
130 osób. Od lat dokonywana ewaluacja wyników wskazuje na porównywalny z miastem poziom tak zwanej zdawalności. To szkoła istniejąca od ponad 60 lat, mająca piękną tradycję,
wrośnięta w krajobraz Psiego Pola od zawsze.
Kiedyś renomowana szkoła techniczna i zawodowa dziś odbudowuje kształcenie techniczne.
Od dwóch lat LZN odbywa nabór do czteroletniego technikum mechanicznego o specjal-

ności technik mechanik i technik mechatronik.
Pierwsi technicy idący nowym programem
wystartują do matury dopiero za dwa lata. Jednak już w tej chwili najlepszym uczniem LZN
wytypowanym do nagrody ministra edukacji
okazał się właśnie uczeń klasy technikum mechanicznego. Dwaj następni z wysoką średnią
otrzymali roczne stypendia Stowarzyszenia
Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków
LZN, które coraz prężniej działa na rzecz rodzimej szkoły i środowiska lokalnego.
Oferta edukacyjna
Najważniejszym atutem LZN jako szkoły
ponadgimnazjalnej jest fakt, że jest na miejscu,
nie trzeba dojeżdżać, tracić czasu i pieniędzy
na stanie w korkach, marznięcie zimą i niedosypianie przez cały rok. Kolejnym plusem jest
oferta edukacyjna, którą proponuje gimnazjalistom LZN. Funkcjonuje w niej i liceum ogólnokształcące i proﬁlowane – biurowość i mechatronik, klasa sportowa koszykarsko-piłkarska,

już wspomniane technikum mechaniczne i mechatroniczne, szkoła zawodowa i policealna.
Pracujący tu nauczyciele starają się za wszelką
cenę zachęcić młodzież do wysiłku intelektualnego, zainteresować nauką organizując liczne
konkursy językowe, literackie, historyczne,
geograﬁczne, biologiczne, informatyczne i mechatroniczne. Nauczyciele przedmiotów technicznych walczą o środki ﬁnansowe na zakup
urządzeń do pracowni technicznych, tworząc
nowoczesne stanowiska ćwiczeniowe. Dojeżdżającym z daleka szkoła oferuje miejsce w
internacie.
LZN stanowił niegdyś swoiste centrum kultury. I dziś oferuje swoim uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych – od zajęć wyrównawczych, przez koła sportowe, fotograﬁczne,
warsztaty plastyczne, kapelę szkolną. Prężnie
działający Samorząd Uczniowski wybierany w
wolnych wyborach realizuje bogaty kalendarz
imprez. Przepiękne położenie wśród zieleni i
ptactwa koi nerwy i łagodzi stresy.
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Oferta kulturalna
W czerwcu szkoła była gospodarzem głównych uroczystości obchodów 900-lecia Psiego
Pola. Aula szkolna zamieniona na salę rycerską była świadkiem sesji naukowej „900 lat
Psiego Pola”. Słuchaczami na ten moment
stali się w większości uczniowie okolicznych
szkół, pojawiły się także dzieciaki z przedszkola. Szkoda tylko, że panowie profesorowie nie wzięli pod uwagę faktu, że publiczności jeszcze daleko do uniwersyteckiego
wyrobienia słuchaczy wykładów naukowych.
Zaś wnikliwy, cierpliwy i pokorny słuchacz

Co z kanalizacją?
Przetarg ogłoszony przez MPWiK na wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
9 lokalizacjach we Wrocławiu (Kowale, Zakrzów, Polanowice i Sołtysowice, Pawłowice,
Zgorzelisko, Osobowice, Lipa Piotrowska i
Widawa, Rędzin, Ratyń) wygrała ﬁrma DOMED. Rada Osiedla wystąpiła do MPWiK o
informację na temat zakresu prac objętych dokumentacją projektową budowy i przebudowy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu
Pawłowice we Wrocławiu.
W czerwcu otrzymaliśmy z MPWiK pismo z
prośbą o poinformowanie mieszkańców Pawłowic o planowanych w najbliższym czasie uzgodnieniach prowadzonych przez Projektantów ﬁrmy
DOMED (działających na zlecenie MPWiK) z
właścicielami posesji odnośnie miejsca usytuowania przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych,
będących na majątku MPWiK. Prośba dotyczy
także udostępnienia Projektantowi terenu posesji
oraz pomieszczeń, w których zlokalizowane są
węzły wodomierzowe. Pracownicy ﬁrmy DOMED powinni się wylegitymować, abyśmy nie
wpuścili do swoich domów osób postronnych.
Poniżej zamieszczamy wykaz zakresu prac objętych dokumentacją projektową budowy i przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
osiedlu Pawłowice we Wrocławiu:
1. mapa poglądowa z orientacyjnym przebiegiem
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
2. mapa poglądowa z naniesionymi odcinkami
istniejącej sieci wodociągowej przeznaczonej do
przebudowy oraz odcinki projektowanej sieci wodociągowej do budowy;
3. zestawienie ulic na osiedlu Pawłowice, w których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej
oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej.
Skierowaliśmy do MPWiK kolejne pismo
celem uzyskania informacji co do zakresu prac
związanych z budową kanalizacji deszczowej i
odtworzeniem nawierzchni ulic na Naszym Osiedlu, co powinno ściśle wiązać się z pracami objętymi dokumentacją projektową budowy i przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
MP i Rada Osiedla
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zwątpić mógł w sens obchodów wydarzenia,
które ponoć w historii nie miało miejsca. Ale
trudno uwierzyć w ﬁzyczne istnienie potwora
z Loch Nez, czy Myszki Miki a mają się dobrze i nikt nie odmawia im prawa do legendy,
krótszej niż nasze drobne 900 lat.
W każdym razie działo się… uczniowie ze
swoimi nauczycielami przygotowali liczne
wystawy, środowisko lokalne organizacji pozarządowych ufundowało fajne nagrody, Ci,
którzy się zaangażowali cieszył efekt i fakt, że
i u nas może się coś dziać, że można coś zorganizować, skrzyknąć się wokół zadanego tematu i próbować ożywić środowisko lokalne.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym organizacji non proﬁt oraz SP 98, SP 44 coraz
bardziej cieszy. Dziękujemy!
Malkontentom dziękujemy za konstruktywną krytykę i zapraszamy do współpracy.
Złośliwcom życzymy równie udanej autopromocji.
Teresa Kasztelaniec-Jaworska

Zalewski WZ-XI „Kogutek”,
rys. Leszek Biały
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TRADYCJA: „Przeszłość jest to dziś,
tylko cokolwiek dalej” (C.K. Norwid)

Dwie Galicje

Właśnie mija kolejna rocznica („okrągła”, bo
90.) podpisania w dniu 28. VI. 1919 roku traktatu wersalskiego, który kończył deﬁnitywnie I
wojnę światową. Dzięki Romanowi Dmowskiemu (prezesowi Narodowej Demokracji) i Ignacemu Janowi Paderewskiemu (znakomitemu
kompozytorowi i pianiście), którzy stali na czele delegacji polskiej, uzyskaliśmy od aliantów
(Ententa) bardzo wiele, bo w sprawach granicznych wynegocjowaliśmy 95% tego, czego sobie
życzyliśmy (tak twierdzą historycy).
Najbardziej nieżyczliwi byli wobec nas Brytyjczycy, którzy zupełnie nie znali historii i
geograﬁi Polski. Ponieważ wówczas toczyły
się w Galicji walki polsko-ukraińskie, Anglicy

Lemberg), gdyż Kraków z okolicami aż do 1846
roku był tzw. wolnym miastem. Lwów zatem
rósł, rozwijał się intensywnie pod zaborem austriackim jako stolica Galicji, Kraków zaś stawał
się bardziej prowincjonalny (zresztą do tego dążył zaborca, chcąc zmarginalizować dawną stolicę Polski; dlatego na przykład z królewskiego
Wawelu zrobiono koszary wojskowe). Galicja
otrzymała autonomię w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego w 1861 roku i sytuacja taka
trwała aż po rok 1918. Spolonizowano szkolnictwo i urzędy, utworzono Sejm Krajowy, a więc
istniały tu prawie wszystkie instytucje, jakie
posiada samodzielne państwo. Dlatego Galicja
z Lwowem i Krakowem stała się ostoją polskości w tym okresie, dlatego wszelkie obchody
patriotyczne tam właśnie się odbywały (m. in.
sprowadzenie prochów Mickiewicza na Wawel
w 1890 roku). To z tych czasów pochodzi podział na Galicję Zachodnią (z Krakowem jako

Opera Lwowska, http://www.lwowiak.republika.pl

laków całego miasta. Ukraińcy utworzyli (po
powszechnej mobilizacji) armię liczącą blisko
100 tysięcy żołnierzy. Zaciekłe walki trwały na
Wołyniu, gdzie oddziały ukraińskie zostały niemal całkowicie rozbite przez grupę wojsk dowodzonych przez majora Leopolda Lisa-Kulę.
Ale sytuacja wojsk polskich w Galicji Wschodniej szybko się pogorszyła. Lwów ponownie
znalazł się w okrążeniu. Dopiero rozpoczęta w
maju 1919 roku polska ofensywa pod dowództwem generała Józefa Hallera doprowadziła
do odwrotu armii ukraińskiej. Jednak na żądanie państw Ententy Polacy zatrzymali dalszy
marsz swych wojsk na wschód. Wykorzystali
to Ukraińcy i w czerwcu przystąpili do ostatniej kontrofensywy, dochodząc aż po bramy
Lwowa. Dowództwo nad jednostkami polskimi
przejął Józef Piłsudski. Zorganizowany przez
niego kontratak odrzucił wojska ukraińskie na
poprzednie pozycje. Cała wschodnia Galicja
pozostała więc w rękach polskich. Ostatecznie
konﬂikt zbrojny z Zachodnioukraińską Republiką Ludową zakończył się 21 listopada 1919
roku przyznaniem Polsce przez Radę Najwyższą konferencji pokojowej wschodniej Galicji
na 25 lat. Po tym okresie miało nastąpić referendum w sprawie przynależności państwowej
spornego terytorium. To właśnie czas trwania
i podpisania w Wersalu traktatu pokojowego i
Uniwersytet we Lwowie, http://www.lwowiak.republika.pl
humorystycznego zachowania delegatów brygrzmieli, abyśmy odstąpili od żądań co do Gali- centrum) i Galicję Wschodnią (tu centrum był tyjskich w sprawie Galicji. Wkrótce jednak docji. Sądzili bowiem, że chodziło nam o region w Lwów), w wyniku porażki państw centralnych, szło do zbliżenia w stosunkach Polski z UkraHiszpanii (ze stolicą w Santiago de Compostela), które do wiosny 1918 roku kontrolowały prawie ińską Republiką Ludową, czego wyrazem było
która nosiła identyczną nazwę, nieco tylko ina- całe terytorium ukraińskie.
czej pisaną – GALICIA. Tam wówczas walczoW planach Ententy nie było jednak miejsca na
no o autonomię w ramach państwa hiszpańskie- utworzenie niezależnego państwa ukraińskiego,
go (dzisiaj to okręg autonomiczny w Królestwie co stało w ostrej sprzeczności z dążeniami UkraHiszpanii, który, podobnie jak Katalonia czy ińców do niepodległości. W tej sytuacji do głosu
Baskonia przejawia tendencje separatystyczne, doszli zwolennicy stanowczych działań. Utwochce całkowitej wolności i niezależności).
rzono tajny Ukraiński Komitet Wojskowy, który
Tak więc po 90 latach od czasu podpisania wydał rozkaz zdobycia przez wojsko władzy we
traktatu wersalskiego w Europie, w hiszpańskiej Lwowie. Walki o wschodnią Galicję (oraz WoGalicji koło historii zatoczyło krąg, wróciło nie- łyń i Chełmszczyznę) zostały zapoczątkowane
jako do punktu wyjścia: wówczas autonomia, we Lwowie 1 listopada 1918 roku.
dzisiaj suwerenność. Ale nas mniej interesuje hiDziałania te całkowicie zaskoczyły Polaków. Teatr Wielki, Lwów, http://www.lwowiak.republika.pl
storia Hiszpanii i jej problemy polityczne, chęt- Ukraińcy szybko opanowali nieomal cały Lwów podpisanie 21.IV.1920 roku polsko-ukraińskiej
niej jeździmy do tego pięknego kraju na wczasy, i wschodnią Galicję od Sanu po Zbrucz i pro- umowy politycznej i wojskowej (umowa waraby zażyć gorąca hiszpańskich plaż nad Morzem klamowali Zachodnioukraińską Republikę Lu- szawska). W myśl tej umowy władze ukraińŚródziemnym lub Atlantykiem. Bliższa nam jest dową. Szczególnie zacięte były walki o Lwów, skie przyznawały zwierzchnictwo polskie nad
historia Królestwa Galicji i Lodomerii (w skró- w których po stronie polskiej uczestniczyły obszarem byłej wschodniej Galicji (i Wołynia).
cie: Galicji) niż tej odległej hiszpańskiej Gali- formacje ochotnicze pod dowództwem kapita- Jednocześnie porozumienie to doprowadziło do
cii. Nazwa zresztą utworzona przez Austriaków na Czesława Mączyńskiego oraz młodzież, tzw. współdziałania wojsk polskich i ukraińskich
od Halicza (niemieckie Galitz) i nawiązująca Orlęta Lwowskie. Było to blisko 1500 osób podczas wojny z bolszewikami.
do dawnej, historycznej nazwy Rusi Halickiej. w wieku do 17 lat. Walki o Lwów skończyły
Stolicą Galicji został Lwów (z niemiecką nazwą się 21. XI. 1918 roku opanowaniem przez PoKrzysztof Bauer
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Wszystko już było
Żyjemy w cywilizacji w gruncie rzeczy
nieprzyjaznej człowiekowi. Prowadzimy
siedzący tryb życia, jemy zbyt dużo i niezdrowo, choroby cywilizacyjne, takie jak
cukrzyca, nadciśnienie, otyłość coraz częściej występują u dzieci i młodzieży. Ogólnie
rzecz biorąc narzekamy na jakość życia i
często mówimy, że kiedyś było znacznie lepiej. Czy to prawda?
I tak, i nie. Zależy pod jakim względem i
oczywiście w jakiej epoce historycznej. Niewątpliwie o harmonijny i równomierny rozwój
dbano w starożytności. Wystarczy przypomnieć
chociażby przysłowie: „Mens sana in corpore
sano magnum bonum est”, co znaczy: „Zdrowy duch w zdrowym ciele to wielkie dobro”.
Proszę przeczytać jeszcze raz tę sentencję. Jest
doskonała w formie i treści, ponieważ postrzega człowieka w aspekcie psychosomatycznym.
W tych kilku słowach zawarta jest cała ﬁlozoﬁa
medycyny, jaka obowiązywała w Europie od
starożytności aż do XVIII wieku, kiedy zastąpił ją nowy kanon, czyli medycyna nowożytna,
zasady której obowiązują do dziś. Wydawać by
się mogło, że poglądy mistrzów starożytnych
dawno już odeszły do lamusa, ale nic bardziej
błędnego. Prawdę mówiąc nie zdajemy sobie

Non Omnis Moriar...

Noce Kościołów
W dniach 19 – 20 czerwca w naszym mieście miało miejsce niezwykle interesujące
wydarzenie nazwane przez organizatorów
jako „Noce Kościołów”, które jak widać już
w nazwie nawiązywało do niedawnej „Nocy
Muzeów”.
Przez dwa wieczory można było uczestniczyć w koncertach i panelach dyskusyjnych,
które odbywały się w wybranych wrocławskich kościołach. Można było także zwiedzić
kilka klasztorów i interesujących zabytków,
które nie zawsze są udostępniane. Oferta była
bardzo bogata, a ponieważ wszystko to działo
się w zasadzie w tym samym czasie, wybór był
bardzo trudny. W programie były dyskusje na
jak najbardziej aktualne tematy, takie jak: kobiety w Kościele, liturgia, chrześcijańska Europa, ekumenizm, Wrocław w całej jego złożoności historyczno-kulturowej. Towarzyszyły
im koncerty i wystawy. Przygotowano nawet
jednodniową pielgrzymkę drogą Św. Jakuba
„Via Regia” ze Św. Katarzyny przez Trestno,
Opatowice, kościół św. Maurycego, katedrę,
kościół Najśw. Marii Panny na Piasku, cerkiew
Św. Cyryla i Metodego, katedrę greko-katolicką, bazylikę Św. Elżbiety, kościół Chrystusa Króla (ul. Zachodnia), kościół Św. Jerzego
(Popowice), kościół Św. Jadwigi (Kozanów) i
kościół Św. Jadwigi Śląskiej w Leśnicy. To nie
wszystko. Otwarte zostały drzwi Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.
Klasztory sióstr Elżbietanek, Jadwiżanek, Ma-

sprawy z tego, jak wiele zasad medycyny humoralnej, czyli – mówiąc w ogromnym skrócie
– opartej na założeniu, że organizm człowieka
jest w dobrym zdrowiu wówczas, kiedy jest w
stanie równowagi, funkcjonuje w świadomości
społecznej. Są one przekazywane na zasadzie
tradycji z pokolenia na pokolenie. Weźmy
choćby otyłość, która obecnie staje się plagą
wysoko rozwiniętych społeczeństw. Przypadki
otyłości spotykano zawsze. Dotyczyła ona jednak wąskiej grupy osób i oczywiście w stopniu
nieporównywalnie mniejszym. Zawsze była
traktowana jako rzecz naganna i niesprzyjająca
zdrowiu ani długiemu życiu. Dlatego w literaturze moralizatorskiej przytaczano łacińskie
sentencje określonego typu. Bardzo dużo literatury dydaktycznej i właśnie moralizatorskiej
wydawano w XVIII wieku w celu wychowania
nowoczesnego społeczeństwa. Wówczas zdano
sobie też sprawę z tego, że zdrowie publiczne
ma ścisły związek z gospodarką i bogactwem
państwa. Zaczęto przykładać więc do niego
dużą wagę. Była to wszak epoka Oświecenia,
więc „oświecano” ludzi na różne sposoby,
między innymi z ambon i poprzez szeroko
rozumiane poradnictwo. Wykorzystywano też
prasę, która wówczas zaczęła się w zasadzie
dopiero rozwijać na szerszą skalę, jak i specjalne poradniki dobrego życia, a w nich porady
z zakresu savoir-vivre`u i szeroko rozumianej

higieny. Zawierały one bardzo szczegółowe
zasady diety, których wymowa jest zgodna z
przytaczanymi sentencjami typu:
„Kto chce długo żyć, niech mało je”
„Jedni żyją, żeby jeść, inni jedzą, żeby żyć”
„Śniadanie zjedz sam, obiad z przyjacielem,
a kolację oddaj wrogowi”.
Poza tym zalecano, aby przestrzegać kilku
żelaznych zasad:
1. Nie przejadać się.
2. Jeść produkty świeże i świeżo przyrządzone.
3. Jeść to, co rośnie w najbliższym otoczeniu,
ponieważ jest to najzdrowsze i naturalne dla
populacji danego obszaru.
4. Najpierw zjadać potrawy lekko strawne, a po
nich cięższe.
5. Unikać potraw ciężko strawnych.
6. Jeść więcej „ogrodnin”, czyli warzyw niż
mięsa.
7. Pić czystą chłodną wodę, ewentualnie z niewielkim dodatkiem wina lub świeże piwo.
8. Unikać zboża zanieczyszczonego sporyszem.
Proszę zauważyć, że te zasady nie odbiegają od dzisiaj uznawanych za zasady zdrowego
żywienia. Jak widać mają one długą historię i z
całą pewnością są racjonalne. Wyrosły bowiem
z empirii i obserwacji. Może warto jednak konsekwentnie je stosować?
MJS

rianek i Urszulanek również otworzyły swoje
podwoje, co było wydarzeniem bez precedensu. Jak widać – wybór był bardzo trudny. Długo wahałam się między panelem dyskusyjnym
„Wrocław – Mikrokosmos” z udziałem takich
znakomitości jak prof. Jan Miodek, prezydent
dr Rafał Dutkiewicz i minister Władysław
Stasiak uświetnionym koncertem, który miał
odbyć się w kościele Św. Elżbiety, a wizytą u
Urszulanek i w katedrze. Jak zwykle w moim
przypadku, ze względu na syna zwyciężył dydaktyzm. Akurat w szkole nauczanie historii
zakończyli na początkach rządów dynastii
Jagiellonów, więc chciałam utrwalić dziecku
wiadomości z okresu rozbicia dzielnicowego
i historii Śląska. Poszliśmy więc najpierw do
Urszulanek, gdzie siostry udostępniły do zwiedzania Mauzoleum Piastów Śląskich, klasztor,
wirydarz i podziemia z grobami zakonnic. Nie
spodziewałam się takiego tłumu, jaki grzecznie
czekał w kolejce na deszczu, jak i tak wspaniałego przyjęcia, jakie przygotowały siostry.
Przewodnicy oprowadzali grupy zwiedzających po mauzoleum i kościele Św. Jadwigi,
następnie siostry udostępniły różne cenne zabytki przechowywane w klasztorze, jak np.
dokumenty, naczynia, meble. Zwiedzającym
towarzyszyły uczennice liceum prowadzonego
przez Urszulanki przebrane za parę książęcą,
służbę i mniszki w habitach klarysek, jako że
pierwotnie, do sekularyzacji w 1810 r., klasztor
był w ich posiadaniu. Na odchodnym każdy był
częstowany pysznym plackiem drożdżowym.
Zwiedzanie klasztoru zajęło sporo czasu i zdążyliśmy jeszcze tylko dotrzeć do katedry, aby
obejrzeć kryptę z zachowanymi reliktami pierwotnej budowli. Tu również kłębił się tłum lu-

dzi, ale wszyscy czekali wyjątkowo cierpliwie
w długiej kolejce ciągnącej się od, a właściwie
jeszcze sprzed drzwi katedry. Uświadomiłam
sobie wówczas, jak bardzo ludzie potrzebują
kultury wysokiej, bo przecież nikt nikogo tam
nie ciągnął na siłę. Cieszyło mnie to, że było
całkiem dużo dzieci z rodzicami i ludzi młodych. Następnego dnia odwiedziliśmy siostry
Marianki. Tu również było bardzo dużo ludzi,
przyjazna atmosfera, msza św., pyszne smakołyki z kuchni klasztornej i ognisko w ogrodzie.
W rozmowie ze mną siostry nie kryły, że były
zaskoczone takim zainteresowaniem. Zastanawiałyśmy się, co dobrego „urodzi się” z tej
nowej jakości relacji między światem ludzi
świeckich i zakonnych. Zobaczymy...
Zwiedzając te miejsca z moim dzieckiem pokazałam mu, jak ważna jest historia i jak dzięki
niej można zrozumieć wiele rzeczy związanych
z naszą współczesnością. Rozmawialiśmy o
tym, jak ważne jest dziedzictwo kulturowe i
dlaczego Europa powinna być chrześcijańska.
Przypomniały mi się słowa papieża Jana Pawła
II, kiedy mówił jak dalece dziedzictwo kultury
polskiej pozwalało mu otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów skupionych
w Kościele, pomagało odkrywać i rozumieć
innych. W czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w Warszawie przypomniał, że korzenie
polskiej kultury i tradycji są chrześcijańskie:
„Chrystusa nie można wyłączać z dziejów
człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.
Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”. I tu tkwi odpowiedź na pytanie, w
jakim kierunku powinna zmierzać Europa.
MJS
7

Dwadzieścia lat minęło, czyli o rocznicy 4 czerwca
Minęło dwadzieścia lat od wyborów z
4 czerwca 1989 r., które powszechnie uważa
się za datę upadku komunizmu w Polsce. Czy
słusznie?
Uważam, że nie. Komunizm w zasadzie upadł
wówczas, kiedy naród doświadczył wolności myślenia, kiedy w zbiorowej mentalności nastąpiło
upodmiotowienie człowieka. Stało się to za sprawą papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny. Można by zadać pytanie, co by się stało, gdyby nie było papieża Jana
Pawła II ani jego pielgrzymki? No cóż, wydaje
się, że na pewno doszłoby do jakiegoś wybuchu
społecznego niezadowolenia, może nawet powstałaby „Solidarność” jako „spadkobierczyni”
Grudnia 70 i opozycji demokratycznej, która w
zasadzie funkcjonowała od 1976 r., ale byłaby z
całą pewnością pozbawiona przywódcy duchowego. Wszystko wskazuje na to, że nie byłoby
mowy o moralnym odrodzeniu się Polaków w
duchu ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej. Uważam tak na
podstawie przewartościowania oceny wydarzeń z
1989 r., w tym Okrągłego Stołu, jakie dokonuje
się w miarę ujawniania dokumentów odsłaniających ich kulisy.
Urodziłam się w czasach wczesnego Gomułki i
bardzo wiele wydarzeń zostało wpisanych w moje
życie. Obserwowałam je z perspektywy dziecka,
jak i dorastającej dziewczyny i wreszcie młodej
kobiety. Pamiętam, że początkowo słuchaliśmy
jedynie radia, bo nie mieliśmy jeszcze telewizora. Zresztą nie tylko my, bo pierwsze odbiorni-

„Grupa Waldka” – pielgrzymka Papieża, Gdańsk
1987, http://www.grupyoporu.pl

ki w mojej kamienicy i sąsiednich pojawiły się
około 1963 r. Od wczesnego dzieciństwa ciągle
wszystkiego brakowało: butów, odzieży, papieru
toaletowego, książek i racjonowano żywność. Na
przykład jedna osoba mogła kupić tylko ćwierć
kostki masła. Żeby kupić całą, mama ustawiała
nas (mam dwoje rodzeństwa) w kolejce przed
sobą. Owoce cytrusowe pojawiały się w sklepach
dwa, może trzy razy do roku. Do dzisiaj z niechęcią myślę o przedszkolu jako instytucji edukacyjno-opiekuńczej, ponieważ moje było koszmarne.
Było w nim dużo dzieci i obowiązek spania po
obiedzie na zbyt krótkich leżakach. Każdy, kto leżał z wyprostowanymi nogami, które wystawały
poza ramę leżaka, dostawał kijem po nogach. Brakowało dla wszystkich dzieci łyżek i widelców.
Obiad jedliśmy w ciągłym pośpiechu. Wyglądało
to w ten sposób, że wszystkie dzieci miały nalaną zupę, ale łyżki miała tylko połowa, więc ich
8

szczęśliwi posiadacze jedli bez przerwy poganiani, bo pani już chciała nakładać na te same talerze
drugie danie, a na łyżki czekała pozostała część
grupy. Naturalnie, bardzo często zdarzało się, że
te dzieci, które jadły wolniej miały zupę razem z
drugim daniem. Brr, obrzydliwość. Ale tak było.
Brakowało prawie wszystkiego, były to przecież
czasy tuż po wojnie. Pamiętam zatłoczone tramwaje, obwieszone gronami ludzi wiszących przy
drzwiach wejściowych, konduktora sprzedającego bilety i co chwilę powtarzającego „proszę
przesuwać się do przodu”. I koszmarne pociągi.
Tak zatłoczone, że nie sposób było do nich normalnie wsiąść i dzieci podawano przez okna.
Prawie każdy nosił tekturowy tornister, zeszyty
miały szare lub bladoniebieskie okładki i raczej
szorstki papier, na którym stalówki zostawiały
brzydkie kleksy. W szkole obowiązywała surowa
dyscyplina: mundurki z białymi kołnierzykami,
obowiązkowe harcerstwo, pochody pierwszomajowe, wykopki. Zdarzało się, że czasami nauczyciele ciągnęli nas za uszy, bili po rękach drewnianymi linijkami, ale nie przypominam sobie takiej
przemocy wśród uczniów, z jaką nie potraﬁą sobie
poradzić dzisiaj. Oczywiście byliśmy poddawani
nieustannej indoktrynacji, a program nauczania
historii i języka polskiego zawierał wiele białych
plam, ale w większości domów „wypełniali” je
rodzice czy dziadkowie. W zasadzie każdy, kto
chciał dotrzeć do prawdy, wiedział, jak to zrobić.
Mimo nieustannego przeszkadzania w uczestnictwie w życiu religijnym prawie wszyscy z ochotą
chodziliśmy na religię, na nabożeństwa majowe,
czerwcowe, na roraty, gorzkie żale itp. Niepotrzebne były wpisy do dzienniczków poświadczające frekwencję na mszach świętych. Marzec
1968 r. zapisał się w mojej pamięci jako koniec
barwnego korowodu studenckiego, jaki uprzednio towarzyszył Juwenaliom. Studenci przebierali
się w kostiumy i robili różne dowcipy, na przykład wprowadzali krowę do tramwaju albo rozkładali się na torowisku z grą w karty, zaczepiali
przekupki na targu i nikt im tego nie brał za złe.
Później kamienicę opuściło kilku sąsiadów i pojawili się tzw. docenci marcowi. W latach sześćdziesiątych po raz pierwszy zobaczyłam żywego
Murzyna. Najnormalniej w świecie stał w kolejce w sklepie spożywczym i był nie lada sensacją. Prawdziwy Murzyn! Jak Bambo ze znanego
wierszyka! Większość stojących tam dzieci podchodziła do niego, żeby go dotknąć, a on znosił to
ze spokojem, a nawet z uśmiechem. Lata sześćdziesiąte pamiętam jako niekończące się przemówienia Władysława Gomułki, który informował
społeczeństwo o osiągnięciach gospodarki. Bez
przerwy podawał dane statystyczne dotyczące
wzrostu pogłowia trzody chlewnej, a tymczasem
pod koniec dekady kilkakrotnie znacząco wzrosły ceny produktów żywnościowych, zwłaszcza
mięsa, co skutkowało protestami. Strajki w grudniu 1970 r. doprowadziły do krwawej pacyﬁkacji i zmiany na stanowisku I sekretarza Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. W historyczny
niebyt odszedł Władysław Gomułka, a pojawił się

Edward Gierek. Znał francuski i wydawał się o
wiele mniej siermiężny niż jego poprzednik. Zaczęło się „polskie Eldorado”.
Lata siedemdziesiąte, zwane „epoką Gierka”

Kolejka – zwana też ogonem lub ogonkiem, http://bawidelka.wordpress.com

czy też „gierkowską dekadą”, mocno zaważyły na
kierunku i tempie przemian w Polsce. W pierwszej połowie, dzięki kredytom zaciąganym na Zachodzie, dało się zauważyć przyspieszenie tempa
rozwoju gospodarczego. Gierek, który część życia spędził we Francji, miał ambicje, aby przybliżyć warunki życia w Polsce do wzorców państw
kapitalistycznych. Przede wszystkim podwyższył
najniższe pensje, emerytury i zasiłki rodzinne.
Jak podaje GUS wydatki konsumpcyjne wzrosły
z około 25% PKB do prawie 40%, co wpłynęło na
wzrost stopy życiowej obywateli, trudny później
do utrzymania. W sklepach pojawiły się różne
„luksusowe” towary importowane z zachodniej
Europy: buty, odzież, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt rtv. Na ulicach
pojawiły się nowoczesne autobusy Berliety, a w
telewizji widowiska muzyczne przygotowywane
z wielkim rewiowym rozmachem, jak i drugi pro-

Papier toaletowy zamknięty na kłódkę w obawie
przed kradzieżą. Toaleta Głównego Urzędu Kontroli
Prasy i Wydawnictw przy ul. Mysiej w Warszawie.
Warszawa 1988, fot. Krzysztof Wójcik,
http://www.fotopolis.pl

gram z Bożeną Walter i Studiem 2. Szybko rosły
domy budowane w tzw. technologii wielkiej płyty. Zaczęto zmieniać wieś: wprowadzono chemizację i mechanizację rolnictwa, rozwijano PGR-y,
a ograniczano rozwój gospodarstw indywidualnych. Cenieni fachowcy zaczęli wyjeżdżać na
eksportowe budowy do Libii i Iraku. Zakupiono
nowe technologie i Polska stała się producentem
wielu wysokiej jakości nowoczesnych produktów
przemysłowych o standardzie akceptowanym na
Zachodzie. Wreszcie pojawił się „maluch”, który
miał być dostępny dla każdego. Gierkowi sprzyjało światowe odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód, więc mógł prowadzić politykę bardziej

ZOMO rozpędza demonstrację na al. Lenina w Nowej Hucie, 13 października 1982 roku, http://miasta.gazeta.pl

otwartą na kraje zachodnie. W pierwszej połowie
lat 70. wielu Polaków wyrażało aprobatę dla obowiązującego systemu, który wówczas nie wydawał się taki represyjny i beznadziejny. Niestety,
okres „dobrobytu” trwał bardzo krótko. Okazało
się niebawem, że wielu inwestycji nigdy nie ukończono, co spowodowało duże dysproporcje w całej gospodarce i doprowadziło przede wszystkim
do kryzysu energetycznego. Sytuację pogarszało
coraz głębsze uzależnianie się od ZSRR zarówno
w sferze politycznej, jak i gospodarczej, co było
reakcją na politykę otwarcia wobec Zachodu.
W telewizji do znudzenia prezentowano jedynie

pogłębiał się kryzys gospodarczy. Coraz częściej
wyłączano prąd, informując, że jest np. 20 stopień zasilania, ponieważ gospodarka była energochłonna, elektrownie przede wszystkim węglowe,
a węgiel eksportowano głównie do ZSRR. Pamiętam słynną „zimę stulecia”, kiedy odwoływano
zajęcia na Uniwersytecie ze względu na nieogrzewane sale wykładowe, przy czym warunki atmosferyczne nie były szczególnie nadzwyczajne jak
na tę porę roku. Po prostu w ten sposób objawiał
się początek końca. Zaczynało brakować różnych
towarów i dóbr. Nowe samochody, pralki, lodówki można było kupić jedynie na talony i nie każdy mógł je otrzymać. W zasadzie były dla osób
uprzywilejowanych.. Od roku 1976 rozpoczęła
się reglamentacja sprzedaży cukru (wprowadzono tzw. kartki na cukier). Stopniowo pojawiły się
kłopoty z zakupem innych artykułów spożywczych i nie tylko. Wprowadzono kartki na mięso
i jednocześnie otworzono sklepy komercyjne, w
których można było kupić mięso w lepszym gatunku, niereglamentowane, ale za wyższą cenę.
Stopniowo doszło do tego, że w sklepach na
półkach stał tylko ocet i musztarda. Dzisiaj już
zapominamy, jak dalece ograniczona była swoboda obywateli. Przypomnę jedynie o powszechnej
cenzurze. Poddawano jej wszystko, od scenariusza ﬁlmu czy sztuki teatralnej, poprzez książki, a
nawet treść zaproszeń na posiedzenie naukowe.
Znacznie ograniczona była swoboda wyjazdów
zagranicznych. Aby ubiegać się o paszport, należało mieć bezwzględnie zaproszenie i odpowiednią ilość dewiz, co i tak nie gwarantowało jego

Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Wadowic.

Przytoczyłam tylko niektóre przykłady życia w
komunistycznym absurdzie i wielkiej beznadziei.
Momentami wydawało się, że się ona nigdy nie
skończy. Tymczasem w październiku 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Pamiętam ogromną radość zwykłych ludzi
na ulicach przekazujących sobie tę niesamowitą
i niewiarygodną wprost wiadomość. W tamtym
momencie nikt nie zdawał sobie do końca sprawy z wagi tego wydarzenia. Nastąpiło to chyba
dopiero rok później, podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Był to tydzień prawdziwej
wolności, który zjednoczył społeczeństwo polskie. Stał się cud. Wypadki potoczyły się względnie szybko: strajki w 1980 r., „Solidarność”, stan
wojenny, Gorbaczow i jego polityka „głasnosti” i
„pieriestrojka”, Okrągły Stół, wybory w czerwcu
1989 r. i inny czerwiec, kiedy obalono rząd premiera Jana Olszewskiego... i czerwcowy jubileusz, kiedy mimo wszystko czułam jakąś dziwną
gorycz.
MJS

Gabinet Weterynaryjny

Gdańsk – 1 maj 1985, http://karta.org.pl

kinematograﬁę radziecką (tak jak dzisiaj amerykańską). W „Dzienniku tv” codziennie pokazywano spust surówki w hutach i przodowników
pracy, których odznaczano plakietką „DoRo”,
czyli „Klubu Dobrej Roboty”. Edward Gierek,
jak i Piotr Jaroszewicz (premier) nieomal codziennie składali gospodarskie wizyty w różnych
zakładach pracy. Mimo uprawianej propagandy
sukcesu pojawiały się protesty intelektualistów.
Coraz częściej dochodziło też do protestów społecznych. W 1976 r., po wypadkach czerwcowych
w Radomiu i Ursusie, zawiązała się opozycja
demokratyczna (powstał KOR, ROPCziO, KSS
KOR, Wolne Związki Zawodowe). Jednocześnie

le można było bez trudu kupić biuletyny wydawane przez opozycję i może dlatego na korytarzu
przewijali się często panowie odbiegający od nas
wyglądem i zachowaniem. Podsłuchiwali rozmowy, wtrącali się do nich, nie mówiąc już o tym,
że niejednokrotnie nas śledzili. Każda uczelnia
i zakład pracy miały swojego „opiekuna” z SB,
który przeglądał teczki personalne. Mało kto chyba pamięta, że istniał obowiązek noszenia karty
urlopowej celem ewentualnego okazania jej patrolowi MO. Po prostu istniał obowiązek zatrudnienia, a większość pracowała w godzinach od 7
do 15, więc na mieście, zgodnie z prawem, mogli
przebywać nieliczni, w tym właśnie urlopowani i
musieli mieć na to dowód.

„Amicus” s.c.

ul. Mieczykowa 1
51-252 Wrocław – Pawłowice

tel. 505-691-139, 502-463-994
amicus-wet@wp.pl
Kredki i klej używany przez uczniów w tych czasach.

otrzymania. Paszporty wydawała MO i należało
je zwrócić bezpośrednio po powrocie. Poza tym
wypytywano wówczas o szczegóły zagranicznego pobytu i nakłaniano do współpracy. Powoli
przestajemy pamiętać, jak dalece byliśmy – jako
społeczeństwo – inwigilowani przez służby bezpieczeństwa. Studiowałam polonistykę właśnie w
drugiej połowie dekady gierkowskiej. Na wydzia-

Świadczy usługi w zakresie
proﬁlaktyki i leczenia chorób
małych i dużych zwierząt.
Czynny w godzinach:
pon.-pt. 16.00-19.00 przyjęcia w gabinecie,
8.00-16.00 wizyty domowe
sob.
10-12 przyjęcia w gabinecie,
8.00-10.00 wizyty domowe
W nagłych przypadkach proszę dzwonić.
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„Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam (...),
oczy mam pełne łez” (J. Tuwim)

LEOPOLIS

O mieście, którego łacińska nazwa tak
właśnie brzmi, niewiele albo i prawie nic
się nie dowie uczeń we współczesnej szkole.
Nawet na lekcjach historii, nie mówiąc już o
języku polskim. A historia tego miasta przez
prawie 600 lat związana była z Polską.
Leży nad rzeką Pełtwią, na północnym
skraju Wyżyny Podolskiej. Dziś jest stolicą
zachodniej Ukrainy. Oczywiście, chodzi o
Lwów, miasto, które w swoim herbie ma dwa
lwy (stąd wszystkie jego nazwy od łacińskiego „leo”, czyli lew: Leopolis, Lwiw, Lwów,
Lemberg).

Herb miasta Lwów

Założony ok. 1250 roku przez księcia Daniela Halickiego z Rurykowiczów (nazwany
na cześć jego syna, Lwa), prawa miejskie uzyskał w 1356 roku, tzn. za czasów Kazimierza
Wielkiego, który Ruś Halicko-Włodzimierską
przyłączył do Królestwa Polskiego. Królewskie miasto, wytyczone przez Kazimierza
Wielkiego w pewnej odległości od bagien,
nad którymi kilkadziesiąt lat wcześniej istniała ruska osada, budowali znakomici architekci.
Władysław Jagiełło w 1388 roku rozporządził,
by ziemia lwowska na wieki została przy Koronie Polskiej cała i niepodzielna. Władysław
Warneńczyk nazwał Lwi Gród „tarczą i mieczem chrześcijańskiej Europy”. Potwierdził to
później papież Sykstus, nadając miastu herb
właśnie z dwoma lwami.
W ciągu wieków wielką siłą Lwowa była tolerancja. Ormianie i Żydzi, którzy rywalizowali między sobą w handlu, żyli spokojnie obok
siebie. Także unici i prawosławni. Lwów jako
jedyny w Europie był miastem trzech katedr:
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katolickiej, unickiej i ormiańskiej. Do Synagogi Złotej Róży przybywały tysiące chasydów.
Lwów rozwijał się i bogacił, gdyż leżał na
szlaku handlowym między Wschodem a Zachodem. Był jednym z największych i najbogatszych miast I Rzeczypospolitej.
W okresie zaborów Lwów znalazł się w
obrębie zaboru austriackiego i stał się stolicą
utworzonej Galicji (jako Lemberg). Cień zaborów i austriackie restrykcje także nie zatrzymały rozwoju miasta. Zaborcy się polonizowali,
lwowianie nie niemczyli się. W czasie rozbiorów Lwów był prawdziwą stolicą Polaków. W
Warszawie koncentrowano się na walce z zaborcą, lecz sztuka szła ze Lwowa i Krakowa.
Lata 1918-20 przyniosły miastu bratobójcze
walki między Polakami a Ukraińcami. Znana jest historia Orląt Lwowskich, obrońców
polskiego Lwowa, których odrestaurowany
cmentarz można dziś oglądać w ukraińskim
Lwowie.
W 20-leciu międzywojennym miasto stało
się jednym z najpotężniejszych ośrodków kultury polskiej w II Rzeczypospolitej. W okresie
II wojny światowej przeżyło najpierw okupację
sowiecką, potem niemiecką, aby na mocy układu teherańsko-jałtańskiego przypaść znów Sowietom. A po rozpadzie ZSRR Lwów wszedł w
skład Ukrainy.
Dziś to jak gdyby miasto bliźniacze Wrocławia, do którego przenieśli się po wojnie lwowiacy i sporo instytucji kulturalnych (m. in.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Panorama
Racławicka, pomnik największego komediopisarza hrabiego Aleksandra Fredry). Wielu wrocławian ma korzenie lwowskie poprzez swoich
dziadków czy ojców. Znany jest patriotyzm
lwowian, ich miłość i przywiązanie do miasta,
które bezpowrotnie utracili. Także folklor miejski, lwowskie piosenki, Wesoła Lwowska Fala
ze Szczepciem i Tońciem, a przede wszystkim
piękny lwowski zaśpiew w mówieniu (utrwalony chociażby w mowie niedawno zmarłego
kabareciarza i pieśniarza hrabiego Wojciecha
Dzieduszyckiego).
O przywiązaniu do Lwowa mówią felietony zmarłego w 1995 roku pisarza i dyplomaty
Mirosława Żuławskiego, ojca naszego znakomitego reżysera ﬁlmowego o międzynarodowej sławie, Andrzeja Żuławskiego i dziadka
wschodzącej gwiazdy młodego polskiego kina
– Xawerego Żuławskiego (ﬁlmy „Chaos” i
„Wojna polsko-ruska”).
Na łamach „Twojego Stylu” Mirosław Żuławski zamieszczał felietony z cyklu „Album
domowe”. Wyszły one już po śmierci autora (w
1995 roku) w formie książkowej. A oto kilka
wyimków z owych piękną polszczyzną napisanych felietonów, a dotyczących Lwowa:
„Sowieci weszli do Lwowa 22 września 1939
roku, a wyszli z niego 29 czerwca 1941 roku.
Dwadzieścia jeden miesięcy najtrudniejszych i
najcięższych w moim życiu”.
„O Lwowie pisze się wiele w ostatnich latach, wychwalając i wynosząc ponad inne
miasta, ale jakoś nikt dotąd nie odważył się
napomknąć, że było to jedno z najgorszych

miejsc na świecie do przeżycia drugiej wojny
światowej. Ruscy, potem Niemcy, potem znów
Ruscy, Ukraińcy z Niemcami na Polaków, Żydzi z Ruskimi na Polaków i Ukraińców, Polacy
z Ukraińcami na Żydów, Polska i AK, Ukraińcy i Zachodnia Ukraina, General Gouverment
i UPA – po wejściu Sowietów miasto nawet
zapach miało cudzy i obcy – po prostu śmierdziało. Wtedy to ten Lwów z piosenki przestał
istnieć i już go nigdy nie będzie”.
Mirosław Żuławski w okresie okupacji niemieckiej Lwowa był karmicielem wszy w Instytucie Weigla. Wytwarzano z ich jelit antidotum na tyfus dla żołnierzy Wehrmachtu. To on
i jego przeżycia związane z karmieniem wszy
stały się prototypem bohatera ﬁlmu „Trzecia
część nocy”, który był debiutem jego syna,
Andrzeja. Głośny, mocny, o apokaliptycznej i
metaﬁzycznej wymowie ﬁlm, wstrząsający w
swej treści. Ale wracajmy do felietonów Mirosława Żuławskiego:
„Dlaczego nie powiedziano nam prawdy?
Legendarny emisariusz podziemia, Jan Karski, już 28 lipca 1943 roku usłyszał z ust Roosevelta, by poinformował władze podziemia w
Kraju, że granice Polski na wschodzie ulegną
zmianie na rzecz Związku Radzieckiego[...].
Nigdy nie przyszło nam do głowy, że postawiono nas na straconej pozycji – że jest stracona
i nie do uratowania? O to mam i będę miał do
końca moich dni pretensje [...]. Należało nam
to w oczy powiedzieć [...]. A tak po dziś dzień
została w nas gorycz, że zostaliśmy nie tylko
zdradzeni, opuszczeni i sprzedani, ale także – i
to przez swoich – oszukani”.
W tych przytoczonych fragmentach podkreślenia są moje, bo uznałem je za ważne i istotne.

„Wtedy wyjrzałem (z samolotu) raz jeszcze i
zobaczyłem Lwów jak na dłoni – po raz ostatni [...]. Serce mi się ścisnęło i zawstydziłem się
uczucia przerażenia, jakie mną owładnęło, kiedy niespodziewanie znów znaleźliśmy się w tym
najdroższym nam mieście, od którego z takim
nakładem sił i czasu uciekaliśmy. Bo tak Bogiem a prawdą uciekaliśmy nie z tego miasta,
ale od niego, uciekaliśmy i uciekamy nadal,
choć uciec od niego się nie da”.
Można, a nawet trzeba w szkole zwracać
uwagę na rolę Leopolis w naszej historii (a
także rolę Wilna), bo jest ona niepowtarzalna.
Możemy i powinniśmy kochać Wrocław, nasze
miasto, gdzie żyjemy i uważamy je za swoje.
Ale o Lwowie, Wilnie i innych grodach kresowych nie wolno nam zapominać. Dlaczego?
Aby się nie dać wykorzenić z naszej historii
narodowej i tradycji.
Krzysztof Bauer

Wolność, równość, braterstwo... czy rzeczywiście? (cz. IV)
W ostatniej części wspomniana została rola
bankierskiej rodziny Rothschildów w ﬁnansowaniu różnych wydarzeń kształtujących
historię świata. Należy w tym miejscu dobitnie podkreślić, że nie ma żadnych dowodów
na istnienie spisku żydowskiego czy jakiejś
globalnej żydowskiej konspiracji i takie teorie należy z całą bezwzględnością odrzucić.
To, że część ﬁnansjery światowej ma żydowskie korzenie, nie ma żadnego znaczenia i
nie świadczy o tym, że jakaś rasa jest bardziej
chciwa od innej. Podejrzewanie Żydów o międzynarodowy spisek jest pozbawione sensu.
Natomiast bardzo interesująca jest siatka
powiązań Rothschildów z innymi rodzinami
bankierskimi i tajnymi związkami. Poprzez
przeplatanie się związków małżeńskich i
korzystanie z usług podstawionych ludzi powstało imperium wpływające w niemałym
stopniu na gospodarkę i politykę światową,
mimo że w przypadku polityki wpływy te były
raczej pośrednie i niejawne. Dość wspomnieć,
że między innymi poprzez liczne koligacje rodzina ta jest ściśle powiązana z Morganami,
Warburgami, Oppenheimerami, Cohenami,
Rockefellerami. Związki rodzinne są tu zawsze
starannie planowane, aby nie dopuścić do rozdrobnienia ﬁrmy a sekrety zawodowe ograniczyć do jak najmniejszego kręgu wtajemniczonych. Rothschildowie w interesach kierowali
się przede wszystkim chłodnym pragmatyzmem
i ich imperium wyrosło dzięki pożyczkom
udzielanym europejskim domom panującym
i posługiwaniu się bankowością częściowych
rezerw. Taka strategia pozwalała i nadal pozwala kontrolować podaż pieniędzy w obiegu. Udzielali pożyczek praktycznie wszystkim
głowom koronowanym, między innymi rządowi
i dworowi brytyjskiemu, stając się partnerem
Banku Anglii czy Habsburgom. Prowadzili
swoistą grę, oczywiście w wielkiej tajemnicy,
ﬁnansując rządy różnych krajów, a następnie
– w celu wymuszenia ich uległości – antagonizując je. O tym, jak wielkie wpływy na ﬁnanse
i gospodarkę Stanów Zjednoczonych miała i ma
rodzina Rothschildów niech świadczy fakt, że
wspomagali ﬁnansowo takich bankierów, jak
Abraham Kuhn, Salomon Loeb, Jakub Schiff
czy ﬁnansowali działalność E. Harrimana (koleje żelazne), A. Carnegiego (stal) i J.D. Rockefellera („Standard Oil”). Nie sposób tu wszystkiego wymienić, bowiem historia tego rodu jest
obszerna i bardzo intrygująca, tym bardziej, że
nawet jej zaufani biografowie mają utrudniony
dostęp do wielu dokumentów. Dodam tylko,
że o potędze wpływów tej rodziny świadczy
to, że mieli swoich delegatów na Kongresie
Wiedeńskim, w czasie Komuny Paryskiej w
1871 r. wsparli ﬁnansowo międzynarodówkę
socjalistyczną, po wojnie francusko-pruskiej
Rothschild proponował w Wersalu wysokość
kontrybucji. W XIX w. nawiązali ścisłe kontakty z innymi bankami europejskimi, m.in. z
Guinsburgiem w Petersburgu i z Schombergiem

w Nowym Jorku. Istotne jest to, że do pewnego
stopnia musieli kontrolować kraje, w których
działali, aby chronić swoje inwestycje. Niedługo po ukonstytuowaniu się Stanów Zjednoczonych postanowili zawładnąć bankami
amerykańskimi i poszerzyć znacząco strefę
swoich wpływów. Doskonale to ilustruje historia banku centralnego w USA. Pierwszy
Bank Stanów Zjednoczonych, który działał w
latach 1791-1811, modelowany był ściśle na
Banku Anglii: 20% kapitału pochodziło od rządu centralnego, a 80% od prywatnego sektora
bankowego, w tym od Rothschildów, którzy
– podobnie jak inni bankierzy europejscy – usiłowali przejąć kontrolę nad emisją pieniądza
w Ameryce. Działalność banku doprowadziła
do inﬂacji, toteż odrzucono wniosek o odnowienie licencji. Jednakże chaos w ﬁnansach i
wojna z 1812 r. przyczyniły się do tego, że w
1816 r. Kongres USA wystawił licencję na 22
lata Drugiemu Bankowi. W 1832 r. prezydent
A. Jackson uznał bank centralny za instytucję niekonstytucyjną i niebezpieczną dla
wolności kraju ze względu na rosnące wpływy arystokracji ﬁnansowej w administracji
państwowej i w 1836 r. bank przestał działać. Dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie
wówczas dokonano pierwszej próby zamachu
na prezydenta i wywołano panikę wskutek
ograniczenia kredytów przez prezesa banku
Nicholasa Biddle`a. Zdaniem niektórych historyków był on agentem Jacoba Rothschilda z
Paryża. Prezydent Jackson pozostał nieugięty
w swej decyzji. Później kilkakrotnie bezskutecznie próbowano utworzyć bank centralny
w oparciu o kapitał europejski, z czym ściśłe
związana była wojna Pólnoc-Południe. Przypuszcza się nawet, że także śmierć prezydenta Abrahama Lincolna miała związek z jego
niechętnym stanowiskiem wobec idei banku
centralnego.
Bankierzy europejscy zastosowali taktykę,
którą posługiwali się już wcześniej. W 1907
roku przybył do USA sprzymierzony z Rothschildami Paul Moritz Warburg, a J.P.Morgan rozpuścił plotki na temat niewypłacalności nowojorskiego Knickerboker Banku,
wywołując panikę. W efekcie wywołał kryzys
monetarny i bankructwo wielu zwyczajnych
Amerykanów, które przysporzyło miliardy
elicie bankowej. Cel został osiągnięty: osłabiono banki amerykańskie i wzbudzono w
społeczeństwie potrzebę utworzenia banku
centralnego. Kongres ustanowił Narodową
Komisję Walutową z senatorem Nelsonem Aldrichem na czele, który był wspólnikiem J.P.
Morgana i teściem Johna D. Rockefellera Jr.,
powiązanego z Rothschildami. Senator Aldrich
swoją działalność sprowadził do prawie dwuletnich podróży po Europie w celu konsultacji
z czołowymi reprezentantami banków centralnych Anglii, Francji, a zwłaszcza Niemiec,
gdzie głównym udziałowcem Reichsbanku
byli Rothschildowie i rodzinna ﬁrma Warburga

– M.M. Warburg Company. W 1910 r. doszło
do spotkania tajemniczej „siódemki” (bankierów międzynarodowych), w czasie którego
zapadła ostateczna decyzja o powołaniu w
USA centralnego systemu bankowego pod
nazwą Federal Reserve System. Ponieważ
projekt reformy bankowej nie miał poparcia
społecznego ani prezydenta, bankierzy z Wall
Street wypromowali swojego kandydata na
to stanowisko – Woodrowa Wilsona. Tak
więc w dniu 23 grudnia 1913 r. Kongres USA
przyjął Akt Rezerwy Federalnej i tym samym
emisja pieniądza, jak i kontrola kredytu narodowego zostały przejęte przez małą grupę
prywatnych bankierów, która praktycznie
nie podlega żadnej kontroli politycznej. System Rezerwy Federalnej tworzy obecnie 12
banków rezerwowych obsługujących poszczególne części kraju, z których pozycję dominującą ma New York Federal Reserve Bank. FED
odgrywa ogromną rolę w gospodarce światowej, ale nie jest to organ amerykańskiego
rządu. Jest to prywatna organizacja banków
członkowskich powiązanych z rodzinami Rothschildów, Morganów, Rockefellerów, Warburgów i innych. Warte podkreślenia jest
to, że członkowie FED już w 1913 r. podjęli
decyzje gospodarczo-ﬁnansowe zobowiązujące USA do udziału w wojnie, która zresztą
wkrótce wybuchła. Mimo, że jeszcze w dniu
4 sierpnia 1914 r. Stany Zjednoczone formalnie deklarowały zachowanie neutralności pod
względem wojskowym, to w istocie od dłuższego czasu intensywnie wspomagały walczące strony. Ogromne pożyczki z Federalnego
Banku Rezerw pomogły w znacznym stopniu
w kontynuacji I wojny światowej, na długo
po tym jak cała Europa była już bankrutem.
Od października 1914 roku rząd USA pozwalał na pożyczki i dostawy dla aliantów za
pośrednictwem ﬁrmy Morgana oraz na inną
pożyczkę dla Francji z banku Kuhn, Loeb &
Co., którym kierował powiązany z Rothschildami Jakub H. Schiff. Interesjące jest to, że
inwestował on ogromne pieniądze, aby obalić
carat w Rosji, najpierw ﬁnansując rewolucję
1905 r., a następnie bolszewicką z 1917 r. Ponadto w 1905 r. ﬁnansował on amerykańską
organizację „Przyjaciół Wolności Rosjan”,
która zajmowała się propagandą bolszewicką
wśród jeńców rosyjskich wziętych do niewoli
podczas wojny rosyjsko-japońskiej.
Wróćmy jednak jeszcze do zasad funkcjonowania FED. Emituje on banknoty, które są
pieniądzem prywatnie emitowanym, natomiast odpowiedzialność za pokrycie potencjanych strat banków, które go emitują ponoszą
podatnicy. W taki właśnie sposób wymyślono
ﬁnansowanie wydatków rządów. Zadaniem
FED jest zwiększenie strumienia pieniądza
i kredytu w celu zapewnienia stabilnego
wzrostu gospodarczego, stabilizacji dolara
i długofalowej równowagi bilansu USA w
rozliczeniach z zagranicą. Biorąc jednak pod
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uwagę naprzemienne okresy inﬂacji i recesji
można mieć co do tego szereg wątpliwości.
W 1971 r. za prezydentury Richarda Nixona
zawieszono wymienialność dolara na złoto i
zdewaluowano go, co legło u podstaw obecnego kryzysu ﬁnansowego, który w gruncie
rzeczy jest kryzysem zaufania. Banki zaczęły
wprowadzać coraz bardziej wyraﬁnowane zasady gry, czyli rachunki à vista (zdeponowane
środki można wycofać w każdym momencie).
Obecnie pieniądze powszechnie są zastępowane
„debetowymi” kartami plastikowymi, a klientów (właścicieli pieniędzy) coraz więcej kosztuje obsługa tych kart, czyli dostęp do własnego
kapitału. Pieniędzmi klientów obraca bank pożyczając je na procent, który jest zyskiem, ale
prawo do niego posiada wyłącznie bank. Klient
jeszcze do tego dopłaca i cieszy się, że ma bezpiecznie schowane i w każdej chwili dostępne
pieniądze! Jest to wysoce opłacalny proceder,
dlatego wymusza się na obywatelach, aby
zakładali rachunki bankowe. Ktoś przecież
musi ﬁnansować zyski światowej ﬁnansjery.
Przypomnijmy sobie, w jaki sposób przymuszono Polaków do zakładania ROR-ów w „wolnej Polsce po 1989 r. Ostatnio przeczytałam w
prasie codziennej, że banki „troszczą się” o to,
że w Polsce jeszcze stosunkowo niewielki procent ludzi posiada konta bankowe. Jest bardzo
duża grupa poza kontrolą, czyli emeryci, którzy
otrzymują regularnie pieniądze bezpośrednio od
listonosza i trzymają je w domu. Aby zawłaszczyć ten spory „rynek”, zaczyna się początkowo
nieśmiałą kampanię medialną, czyli pokazuje
się lub opisuje troskliwy, bezpieczny bank i nagminne napady na starszych ludzi odbierających
emerytury pod okienkiem na pocztach. Komunikat jest następujący: poczty są niebezpieczne,
banki tak. Bank gwarantem bezpieczeństwa,
poczta i listonosz – nie. Ani słowem nie wspomina się o kosztach związanych z posiadaniem
konta. W zamian wysyła się zachętę do posługiwania się plastikowymi kartami płatniczymi
(realny pieniądz jest w banku) oraz informacje
o licznych kredytach, bardzo chętnie udzielanych niemal każdemu. Ani słowa na temat,
że wydawanie pieniędzy z kredytu jest ściśle
monitorowane przez banki. Każda operacja
dokonywana kartą płatniczą czy kredytową
jest księgowana. Umożliwia to inwigilację
społeczeństw na niespotykaną dotychczas
skalę. Analizując strukturę wydatków można
sterować zachowaniami całych społeczeństw
i wpływać na wybory poszczególnych ludzi.
Kryzysy ﬁnansowe wykorzystywane były zawsze do tego, aby w gruncie rzeczy ograniczyć wolność jednostki. Dla poparcia tej tezy
odwołam się do ostatniego, który właśnie przetacza się przez świat i rujnuje gospodarki. Proszę zwrócić uwagę, że obecnie banki udzielanie
kredytów uzależniają od przyzwolenia na niezwykle restrykcyjne formy kontroli obywateli,
który nawet mediom od nich zależnych wydaje
się przesadny i niebezpieczny.
MJS
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Co z tym szkłem?
Wszyscy wiemy, że recykling jest istotny,
jednak jeśli głębiej się nad tym zastanowić,
nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, w jak
dużym stopniu. Bo dlaczego właściwie oszczędzać szkło? Jaka jest prawdziwa przyczyna,
dla której powinniśmy zużyte szkło poddawać
recyklingowi? Rozmawiam z Wiesławem Tomaszewskim, redaktorem autorskich audycji
„Nasze środowisko” w Radio Rodzina.
Wiesław Tomaszewski: Żeby odpowiedzieć na
to pytanie, należy zacząć od tego, w jaki sposób
szkło jest produkowane. Ponieważ nie tylko ze
względu na samo środowisko, ale i na proces powstawania szkła, stłuczka szklana jest czymś, co
powinniśmy oszczędzać.
Surowce niezbędne do produkcji szkła to
przede wszystkim piasek szklarski, soda, wapień – czyli składniki naturalne – a także kilka
innych, dzięki którym szkło można pozbawić
pęcherzyków powietrza, odpowiednio zabarwić itd. Do pozostałych – ważnych – surowców
należy stłuczka szklana.
Tak – składniki te topi się w wielkich wannach
szklarskich, podgrzewając mieszaninę do ok.
12000C. I okazuje się, że dodanie stłuczki szklanej pozwala obniżyć temperaturę topnienia
do ok. 9000C! To jest ogromna wartość, pozwalająca między innymi na zużycie dużo mniejszej
ilości energii, potrzebnej do podgrzania takiego
zestawu szklarskiego. Dzięki temu szkło powstaje szybciej, w niższej temperaturze. Jedna tona
stłuczki szklanej, uzyskanej z recyklingu, pozwala zastąpić 1,2 tony nieodnawialnych surowców
naturalnych, dzięki czemu zyskuje się również na
kosztach wydobycia i transportu tych surowców.
Przy użyciu w takim wsadzie do wanny już tylko
1% stłuczki szklanej, zyskujemy 0,25% energii.
Dodatkowo oszczędza się wodę potrzebna do
schładzania i w znacznym stopniu ogranicza
emisję tlenków azotu.
Oszczędność duża – zatem zbieranie
stłuczki szklanej powinno obudzić w każdym z nas świadomość nie tylko ekologiczną
ale i cenową?
Oczywiście – to oszczędność dla nas wszystkich. To jest proste – ochrona środowiska, obniżenie ceny produktu i uproszczenie procesu
technologicznego. Aby to się spełniło, każdy
musi zrozumieć, że zmniejszenie kosztów wytworzenia szkła, dotyczy nas wszystkich. Jeśli
każdy kupiłby w miesiącu jedno opakowanie
szklane, to teoretycznie te ok. 40 milionów butelek, słoików miesięcznie powinno wrócić w
postaci odpadów szklanych do huty, zamiast na
wysypiska.
A w czym przeszkadza szkło na wysypiskach? Jest przecież obojętne dla środowiska,
nietrujące...
Dla środowiska w zasadzie szkło jest obojętne
– chemicznie neutralne. Istnieje ryzyko pokaleczenia się, albo powstanie pożaru, ale bezpośredniego wpływu na środowisko szkło nie ma.
Występuje natomiast wielki problem w postaci
ograniczonej objętości miejskich wysypisk. Nie

można wstawić tam nieskończonej ilości śmieci, a stłuczka szklana jest wyjątkowym balastem – nie rozkłada się, nie wchodzi w reakcje
jak odpady organiczne, drewno czy makulatura.
Problemem, a właściwie niemożliwością jest
selekcjonowanie szkła już znajdującego się na
wysypisku – kompaktor, specjalna maszyna do
ugniatania śmieci celem zmniejszania jej objętości – rozbija szkło na mniejsze kawałki i nie da
się już go odzyskać w żaden sposób. Szkło przez
setki lat będzie obciążeniem, nie rozkładając się,
a jedynie w odległej przyszłości rozsypując w
proch. Chętnie zapełniamy wysypiska, ale kiedy należałoby stworzyć nowe, mieszkańcy się
sprzeciwiają – nie chcą, aby im śmierdziało, by
ptaki i zwierzęta rozwlekały resztki, powodowały
rozprzestrzenianie się chorób. Szukanie nowych
miejsc na wysypiska budzi ogromny sprzeciw
lokalnych społeczności. A ile nam jeszcze zostało miejsca na wysypiskach miejskich – dziesięć,
dwadzieścia procent?
Wrocław nie ma już wysypisk – były cztery, jednak zapełniono je w całości i obecnie
odpady wywożone są poza miasto. Ile na zamkniętych wysypiskach jest niepotrzebnie
wyrzuconego szkła, którego nie ma możliwości odzyskać – nie wiadomo. Dlatego tak ważne jest uświadomienie ludziom, że selekcja i
poddawanie recyklingowi odpadów takich jak
szkło, jest konieczne. W jaki sposób zbierać
zużyte szkło mądrze?
Podstawa to uczciwe segregowanie, czyli
wrzucanie do odpowiednich pojemników wyłącznie odpadów, na które są one przeznaczone. Do białych pojemników wrzucamy szkło
białe, do zielonych – kolorowe. Wystarczy jedna
butelka kolorowa, aby cały pojemnik białego
szkła, kwaliﬁkował się już wyłącznie jako szkło
kolorowe. To samo dotyczy „czystości” szkła
– nie wolno wrzucać butelek z zakrętkami i
opaskami metalowymi, korkami plastikowymi, czy naturalnymi. Ktoś mógłby pomyśleć
– zaraz, mówimy tu o wannie podgrzewanej do
ponad tysiąca stopni, więc jaki problem – etykiety, korki, spalą się bez trudu. Tak, ale dokładnie
pomiary pokazują, iż właściwości takiego szkła
są dużo gorsze – kropla szkła wychodząca do
produkcji ma o wiele niższą jakość, niż ta z odpowiedniego zestawu szklarskiego, bez zanieczyszczeń. Bo wszelkie wtrącenia powodują obniżenie różnego rodzaju parametrów tego szkła i w
efekcie opakowania szklanego, które musi mieć
określoną wytrzymałość mechaniczną. Pojawiają
się przebarwienia, pęcherze, słabsze punkty naprężenia, jakościowo będzie gorsze – drugi, trzeci sort. Tłuszcze, resztki jedzenia – też się spalają, ale wchłaniają się psując wkład. Nie można
sprzedać butelki na ocet, której gwint będzie się
kruszył, na dodatek w cenie stuprocentowego
szkła. To samo dotyczy kolorów – wystarczy, że
ktoś wrzuci do pojemnika o pojemności od 1,5
do 2 m3 przeznaczonego na szkło białe, jedną
tylko butelkę kolorową, wówczas cała zawartość
pojemnika traktowana jest już jako szkło kolorowe, bo po wrzuceniu, rozbiciu tej butelki, nie ma
już możliwości tego oddzielić. To bardzo ważne
– białe szkło musi być czyściutkie jak kryształ. A

jeśli nie jest idealnie białe, tylko np. z zieloną poświatą, wiadomo, że cały wsad do wanny szklarskiej jest „skażony” tlenkami żelaza – wrzucając
nieodpowiednie odpady niszczymy pracę ludzi,
którzy segregują śmieci we własnym domu.
W pierwszej chwili na myśl przychodzą butelki i słoiki, ale przecież nie tylko one wykonane są ze szkła – co jeszcze można wrzucać
do pojemników białych i zielonych?
W zasadzie niewiele. Ta selekcja jest naprawdę bardzo duża – samo to, że okrągły otwór w
pojemnikach jest niewielki, świadczy o tym,
że wielu rodzajów szkła nie wolno nam tam
wrzucać. W zasadzie dopuszczone jest tylko to
z opakowań szklanych. Z pewnością nie wolno
nam wyrzucać szyb okiennych, samochodowych
– one mają inny skład, są klejone, hartowane, topią się w innych temperaturach.
A zużyte świetlówki?
Absolutnie nie! Świetlówki to nie tylko szkło
– to przede wszystkim pół tablicy Mendelejewa!
Wrzucenie jednej świetlówki do pojemnika
powoduje, że całe szkło z niego – około 2 ton
– jest skażone, nie nadaje się do przetworzenia. Dodatkowo jest niezwykle szkodliwe dla
zdrowia – głównie ze względu na trującą rtęć, tlenek baru. Świetlówek w żadnym wypadku nie
wolno wyrzucać – ani do pojemników na szkło,
ani do śmietnika. Trzeba zapakować w karton,
oryginalne pudełko, aby nie rozbić i przy zakupie nowej oddać do sklepu, czy hurtowni w
stosunku 1:1, czyli kupując np. dwie świetlówki,
oddajemy dwie zużyte. Można również oddać do
lokalnego punktu zbierania elektrośmieci, jeżeli
taki znajduje się w naszej okolicy. To samo dotyczy innych elektrośmieci, a przy okazji rozmowy
o szkle – zużytych monitorów, kineskopów mogących spowodować jego skażenie – takie odpady muszą być utylizowane w sposób absolutnie
bezpieczny dla środowiska.
We Wrocławiu, o ile wiem, nie ma punktu
zbierania elektrośmieci, czyli zużytych urządzeń
AGD – najbliży jest w Głogowie. Pozostaje zatem wymiana przy kolejnym zakupie. Warto tu
również podkreślić, że selekcjonowanie elektrośmieci to nie tylko moralny, ale i określony prawem obowiązek. Ustawa z 29.07.2005 nakłada
go na obywateli i instytucje:
1. obywateli
Obowiązek segregowania odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddawania ich do odpowiedniego punktu zbierania (albo w sklepach
1:1, albo w punktach wskazanych przez gminę
– każda ilość dowolnego rodzaju). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie
przeznaczonym (np. wyrzucenie łącznie z innymi
odpadami czy porzucenie w lesie) grozi grzywna
od 50 do 5000 zł.)
2. instytucje
(zarówno komercyjne, jak i państwowe): hotele,
restauracje, ﬁrmy, jak i szkoły, urzędy, banki,
poczta, szpitale – czyli instytucje użyteczności
publicznej, biura, etc.).
Obowiązek segregowania odpadów elektrycznych
i elektronicznych i oddawania ich do odpowiedniego punktu zbierania. Za pozostawienie tego
typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczo-

nym (np. wyrzucenie łącznie z innymi odpadami
czy porzucenie w lesie) grożą kary ustawowe.
Wróćmy do recyklingu – jak w ogóle wygląda przygotowanie stłuczki szklanej do ponownego przerobienia? To musi być trudne i
ciężkie zadanie?
Tak, to jest paskudna robota. Przede wszystkim dlatego, że nie da się jej zmechanizować,
wymaga pracy ludzi. Po wyładowaniu z kontenerów, stłuczka szklana wrzucana jest na przenośnik taśmowy i poddawana działaniu bardzo
silnego magnesu, który wyłapuje z niej metale.
Jednak już taka zakrętka aluminiowa nie poddaje
się działaniu magnesu, dlatego resztę śmieci i dodatków należy wybrać ręcznie. Ludzie w miarę
możliwości selekcjonują tę stłuczkę, ale praca nie
jest ani łatwa, ani przyjemna. Nie ma właściwie
możliwości przebrać takich ilości stłuczki, więc
jeśli ktoś wrzucił zieloną butelkę do kontenera,
albo jakieś śmieci, których nie sposób wydobyć,
to zapaskudził cały wkład – nikt nie przebierze
małych kawałków szkła, resztek organicznych,
plastiku, w tonie, czy dwóch, stłuczki. Tym bardziej więc powinniśmy mieć świadomość, że
podstawa to odpowiednia segregacja odpadów
pochodzących z naszych domów. A już wrzucenie do śmietnika zużytej świetlówki, czy innego toksycznego odpadu, to skażenie środowiska i potencjalne zatrucie lub śmierć dla nas
lub innych – to trzeba sobie jasno powiedzieć.
To samo dotyczy zostawiania zużytych świetlówek na ulicy, np. po wymianie w jakiejś reklamie
świetlnej – dużo nie trzeba, aby dzieci dotarły do
takiej niezabezpieczonej świetlówki i zaczęły się
nią bawić w świetlne miecze z “Gwiezdnych wojen”. A to jest zabawa bardzo niebezpieczna – zatrucie zawartością świetlówki, albo skaleczenie
skażonym szkłem, które może przy strasznym
bólu goić się miesiącami, czy oślepić, jeśli dostanie się do oka.
Mnóstwo szkła, setki tysięcy ton – butelek,
słoików i wiele innych rzeczy poniewiera się
po naszych wysypiskach i lasach, stwarzając
zagrożenie skaleczenia dla ludzi i zwierząt,
a także niebezpieczeństwo wywołania pożaru. Marnując się, a przecież naszym hutom
brakuje dobrze wyselekcjonowanej stłuczki
szklanej.
Właśnie. Oni pędzą całą produkcję na stuprocentowych zestawach szklarskich, komponowanych z naturalnych, nieodnawialnych składników. A my tymczasem wyrzucamy w błoto
wartościowy składnik potrzebny do produkcji.
Jednocześnie tworząc problem braku miejsca na
wysypiska, a w przyszłości być może będziemy
kupować potrzebną hutom stłuczkę od sąsiadów
zza granicy – oni nie dość, że pozbędą się ciężaru, to jeszcze na tym zarobią.
Czy to mądre?
Każdy sam sobie powinien odpowiedzieć...
Co zrobić – w jaki sposób zachęcić ludzi
do segregowania odpadów, oszczędzania ich,
poddawania recyklingowi? Jak sprowokować mieszkańców takiego osiedla jak zielone
Pawłowice, aby oddawali szkło do recyklingu,
oszczędzając w ten sposób wspólnie? I kto powinien się tym zająć?

Przede wszystkim należy ich uświadomić
– świadomość, edukacja, to podstawa sukcesu.
Potem – stworzyć warunki, dzięki którym będą
mieli możliwość segregować odpady – ustawić
odpowiednie pojemniki, regularnie je opróżniać.
Każdy może zainicjować działalność edukacyjną
– media mogą i powinny to robić. A na co dzień
– może rada osiedla? Skontaktować się z odpowiednim wydziałem w Urzędzie Miasta, sprawdzić jak wygląda sprawa z dostarczaniem pojemników na selekcjonowane odpady, częstością ich
opróżniania. Można ludzi zachęcić – postawić
pojemnik na szkło w pobliżu szkoły i jeśli zapełni się on w określonym czasie – zafundować na
tę okoliczność uczniom potrzebny sprzęt – jakiś
odtwarzacz, albo wyposażyć świetlicę w rzutnik
multimedialny, nowy komputer, czy chociażby
akcesoria plastyczne. Uczniowie chętnie podejmą
takie wyzwanie, a skorzystają wszyscy – Pawłowice będą zielone, ale nie od porzuconych butelek, niedoﬁnansowana szkoła zyska potrzebne
rzeczy, dzieci będą miały możliwość dzięki temu
pracować i bawić się na odpowiednim sprzęcie, a
rada osiedla zyska zaufanie mieszkańców, podejmując kroki służące wszystkim. Dotyczy to nie
tylko szkoły – można porozumieć się z zarządem
terytorialnym i ustawić odpowiednie pojemniki
w konkretnych punktach Pawłowic i zdopingować mieszkańców okolicznych ulic – który z
pojemników pierwszy się zapełni, na tej ulicy
wymienimy rtęciowe latarnie na sodowe – mniej
szkodliwe i sprawniejsze, gdyż lampy rtęciowe,
dające białe światło, mają wydajność rzędu 50-60%, a sodowe około 85%. Dzięki temu jest
również jaśniej, co poprawia bezpieczeństwo.
Świetny pomysł – redakcja “Pawłowic”
chętnie zamieści takie informacje i mapę z
zaznaczonymi punktami, w których znajdą
się “konkurujące” pojemniki, z opisem do
którego co wolno wrzucać. Apelujemy do rady
osiedla o zorganizowanie akcji „Szkło na Pawłowicach”! A kiedy już mieszkańcy poczują się
zmotywowani...
...Łatwo mogą nabrać zdrowych nawyków i
w sposób naturalny w dalszym ciągu na bieżąco
pamiętać o recyklingu, oszczędzaniu środowiska,
własnego zdrowia i zmniejszaniu kosztów.
Z Wiesławem Tomaszewskim, prowadzącym
cykl audycji autorskich „Nasze środowisko” (soboty, godz.11.05) w Radio Rodzina, rozmawiała
Agnieszka Gil
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Romeo i Julia
Od wieków historia Romeo i Julii budziła wzruszenie w sercach wszystkich. Każdy
marzył o prawdziwej, bezgranicznej miłości,
zdolnej do największych poświęceń i będącej
we władzy pokonać nawet śmierć. Uczucie
to było piękne, bo skrajnie romantyczne i w
każdej sferze czyste. I nawet jeżeli skończyło
się tak tragicznie, to stanowiło wzór idealnej
miłości dla przyszłych pokoleń.
Teraz także, ale już dla coraz młodszej rzeszy osób, dla dzieci wchodzących w dorosłość
i nieskażonych brutalną rzeczywistością. Dziś
nadal szukamy uczucia i akceptacji ze strony
drugiego człowieka. Z czasem wszystko podlega weryﬁkacji, zmienia się system wartości,
przekonań ale również potrzeb. Często pogrążeni w świecie wypełnionym erotyzmem, pokrzywdzeni przez tych, na których najbardziej
nam zależało, sprowadzamy miłość do kontaktu ﬁzycznego. Seks uznajemy za najwyższą
formę okazania emocji, za dowód miłości. Ale
czy aby zawsze to jest jedno i to samo? Czy miłość bez seksu jest mniej wartościowa? A czy
seks bez miłości jest w ogóle możliwy?
Statystycznie rzecz biorąc każdy zapytany
czy pragnie miłości, odpowie twierdząco, że
właśnie jej najbardziej poszukuje w swoim życiu. Oczywiście dla każdego pod tym terminem
może się kryć coś zgoła innego. Opowieści o
miłości od pierwszego wejrzenia już dawno stały się mitami i obecnie mało, kto uwierzy w jej
istnienie. Jedynie może się to wiązać z ﬁzyczną
sympatią – spotyka się chłopak z dziewczyną
i stwierdzają, że „się sobie podobają”… bo co
innego mogą o sobie wiedzieć po chwili znajomości? I tylko od nich zależy, czy to co ich
połączyło przerodzi się w uczucie, pozostanie

tzw. związkiem bez zobowiązań czy rozpłynie się we mgle. A miłość tylko na początku
jest prosta, kiedy ludzie są sobą zauroczeni i
przymykają oko na wszelkie wady, są ze sobą
i cieszą się tym czasem. Dopiero po jakimś
czasie pojawiają się trudności i okazuje się, że
wspólne życie nie jest zawsze usłane różami a
na pewno nie przypomina historyjek rodem z
książek czy ﬁlmów. Oczekiwania się zmieniają, więc dochodzi do pierwszych poważnych
kłótni, pójścia na kompromis, zawiedzionych
nadziei a do tego jeszcze całe pasmo zwykłych
obowiązków dnia codziennego i to wszystko
nijak nie współgra z utartym obrazem miłości.
I wtedy dopiero się okazuje na ile trwałe było
uczucie pomiędzy dwojgiem ludzi i jak wiele
są w stanie przetrzymać. Bo miłość to nie tylko
randki, kolacje, prezenty, pocałunki ale także, a

może głównie bycie ze sobą na dobre i złe, nie
po coś ale pomimo wszystko.
I właśnie kiedy zaczynają się „schody”, seks
jest często jedynym spoiwem, które sprawia, że
ludzie pozostają razem. Stanowi dobry sposób
godzenia się i rozpalania na nowo gorących
uczuć. Ciężko jest teraz wyobrazić sobie związek bez takiego zbliżenia ﬁzycznego. W małżeństwie jest to całkiem naturalne bo jedną z
zadań poślubionych jest konsumpcja zawartej
przysięgi oraz dążenie do prokreacji. Brzmi to
jak deﬁnicja encyklopedyczna, jest puste i wyprane z jakichkolwiek głębszych uczuć. Tematem seksu jesteśmy atakowani zewsząd i coraz
rzadziej dotyczy to zakochanych małżonków.
Już dla bardzo młodych ludzi najlepszą metodą okazania miłości jest właśnie seks. Bo akt
sam w sobie jest piękny – zespolenie w jedno
dwóch ciał i dusz. Ale nie można dopuścić do
tego, aby seks stał się synonimem miłości. Na
każdym kroku spotykamy się ze zjawiskiem,
że obok słowa „miłość” pojawia się właśnie
„seks”, „stosunek”, „współżycie” albo totalnie
nietraﬁone „uprawianie miłości”. Co to w ogóle znaczy? Naturalnie wszystkie te terminy są
ze sobą powiązane, ale nie można ich stosować
wymiennie. Miłość to nie seks, a seks to nie
miłość i trzeba to zrozumieć, aby móc w pełni
przeżyć to najpiękniejsze z uczuć.
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się
pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz
współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”. (1 Kor 13, 4-7)
Dorota Snopek

Turniej piłki nożnej o Puchar Rady Osiedla Pawłowice
20. czerwca br. w ramach Festynu Osiedlowego odbył się w Pawłowicach na boisku przy ul.
Pawłowickiej turniej piłki nożnej.
W turnieju wzięły udział drużyny: Iskra
Pasikurowice kl. A, Polar Wrocław kl. A,
K.S. Łozina kl. O, Polar Wrocław – oldboje
I liga i gospodarze Orzeł Pawłowice.
Mecze odbywały się systemem każdy z każdym. Każda drużyna rozegrała 4 mecze.
Łącznie odbyło się 10 meczy. Kolejność zajętych miejsc była następująca:
I miejsce – Iskra Pasikurowice – 8 pkt,
II miejsce – K.S. Łozina – 7 pkt,
III miejsce – Polar Wrocław – 4 pkt. – lepszy
stosunek bramkowy,
IV miejsce – Orzeł Pawłowice – 4 pkt,
V miejsce – Polar Wrocław oldboje 2 pkt.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Maciej Zimkowski z drużyny Iskry Pasikurowice,
najlepszym zawodnikiem Dariusz Marczak z
drużyny Polaru Wrocław oldboje a najskuteczniejszym zawodnikiem Mieczysław Szmigiel z
drużyny Iskra Pasikurowice.
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Wszyscy zawodnicy otrzymali na koszt orChciałbym zauważyć, że ostatni tak duży
ganizatorów kiełbaski z grilla. Po zakończeniu turniej organizowany przez osiedle Pawłowiturnieju uczestnicy i kibice udali się na festyn ce odbył się w 1973 r. na którym drużyna Orła
na jezioro, gdzie zostały wręczone dla drużyn Pawłowice zajęła pierwsze miejsce.
i najlepszych zawodników puchary, dyplomy
i nagrody. Sponsorami turnieju byli: Rada
Zdzisław Wnęk
Osiedla Pawłowice, Przemysław Schabikowski i Janusz Wnęk.

Rozbudzanie mózgu – część 1
W świecie, w którym żyjemy, awans zawodowy, towarzyski, a także materialny,
będący wynikiem uzyskania dobrze płatnej pracy, uzależniony jest od umiejętności
szybkiego przyswajania wiedzy, zdobywania
nowych kwaliﬁkacji, poszerzania horyzontów intelektualnych. Osoby piastujące wysokie i odpowiedzialne stanowiska doskonale
zdają sobie sprawę z tego, że sprawny umysł
i dobra pamięć to podstawa sukcesu w każdej dziedzinie.
Badania neurobiologów (uczonych zajmujących się pracą mózgu) dostarczyły niepodważalnych dowodów na to, że ćwiczenia zdolności
intelektualnych nie tylko opóźniają następujące
z wiekiem osłabienie sprawności intelektualnej,
ale są w stanie ten proces zatrzymać, a nawet...
odwrócić, czyli osobom w podeszłym wieku
przywrócić sprawność umysłową trzydziestolatków (Harvard University – Douglas Powell).
Amerykańscy neurobiolodzy twierdzą, że
intensywny trening mózgu prowadzi do utrzymania go w sprawności nawet w wieku bardzo
sędziwym. Potencjał intelektualny, wzbogacony
zasobami gromadzonych przez lata doświadczeń, pozwala na dokonywanie operacji myślowych znacznie bardziej skomplikowanych
niż te, które zachodzą w młodych, świeżych,
ale jeszcze niewyćwiczonych umysłach. Poza
tym udowodnili, że „nietrenowane” komórki
mózgowe nie giną, lecz zapadają w głęboką
drzemkę. Największe znaczenie dla sprawności
intelektualnej ma rozwój kory mózgowej, stopień pofałdowania powierzchni mózgu, liczba
synaps, czyli połączeń pomiędzy poszczególnymi komórkami mózgu, a zwłaszcza struktura
tych połączeń. W mózgu działa około 100 miliardów komórek nerwowych, z których każda
powiązana jest synapsami z około 10 tysiącami
innych, dając w efekcie myśl, tworząc pomysły, rejestrując zdarzenia, decydując o naszym
postępowaniu. To właśnie od liczby synaps, a
zwłaszcza od ich struktury, uzależniona jest nasza sprawność intelektualna, nasza inteligencja.
Z niektórych komórek nerwowych w mózgu
może wychodzić nawet do 125 tysięcy synaps.
A teraz niesłychanie ważna informacja, którą
powinni Państwo koniecznie zapamiętać i to na
zawsze. Otóż, liczba synaps w mózgu i struktura
połączeń, jakie tworzą, uzależniona jest przede
wszystkim od nas samych. Każdy może mieć
nadzwyczaj sprawny umysł, jeśli tylko na ćwiczenia umysłowe poświęci odpowiednio dużo
czasu. Niepotrzebne są do tego ani jakieś specjalne uzdolnienia, ani wyższe wykształcenie.
Konieczna jest tylko wytrwałość i systematyczność w ćwiczeniach umysłowych, gdyż to przede
wszystkim one powodują wzrost liczby synaps,
co z kolei bezpośrednio przekłada się na naszą
sprawność intelektualną.
Umysł można trenować na różne sposoby.
Najlepsze, najbardziej spektakularne rezultaty
daje jednak trening na gruncie matematyki i
szachów. W przypadku ćwiczeń umysłowych

wykorzystujących matematykę korzyść jest
podwójna. Nie tylko nasz umysł staje się coraz
sprawniejszy, ale na dodatek zyskujemy możliwość zdobycia w przyszłości dobrze opłacanego zawodu – oczywiście dotyczy to tych
Czytelników niniejszego artykułu, którzy są
jeszcze uczniami. Wszystkich zachęcam gorąco do zapoznania się z rankingiem najlepiej
płatnych zawodów w USA opublikowanym
przez „The Wall Street Journal” (znajduje się
na naszej stronie internetowej, www.swiatmatematyki.pl). Jest on o tyle istotny, że za jakieś
15 lat będzie obowiązywał także w Polsce.
Trening umysłowy wykorzystujący matematykę może być przyjemny, a nawet wręcz pasjonujący, dowodem czego jest panoramiczna
krzyżówka cyfrowa zamieszczona w niniejszym numerze. Zachęcam do wypróbowania
swoich sił w zmierzeniu się z nią.
Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na
pewną bardzo istotną różnicę, jaka dokonuje się
w umysłach osób rozwiązujących krzyżówki
literowe i krzyżówki cyfrowe. Otóż, w przypadku rozwiązywania krzyżówek literowych
– tych, które powszechnie zamieszczają gazety
– cała praca naszego mózgu sprowadza się jedynie do przypomnienia sobie, czy znamy opisane w krzyżówce słowo, czy też nie. Wysiłek
umysłowy związany z procesem przypominania
i ewentualnego kojarzenia nie jest tutaj duży i
w związku z tym przyrost liczby synaps nie jest
zbyt imponujący. Natomiast w przypadku rozwiązywania krzyżówek cyfrowych zmuszeni
jesteśmy nie tylko do często bardzo intensywnej pracy umysłowej, związanej z wyjątkowo
wartościowym procesem kombinacyjnym dokonującym się w naszym mózgu i zaawansowaną
czynnością kojarzeniową, ale przede wszystkim
do pracy intelektualnej, nadzwyczaj zróżnicowanej w porównaniu z rozwiązywaniem krzyżówek literowych. Każdy zresztą może przekonać
się o tym sam, próbując rozwiązać proponowaną
przez nas krzyżówkę. Tych, którzy ją rozwiążą
(prawidłowym rozwiązaniem jest hasło, będące
czterocyfrową liczbą), gorąco zachęcam do nadesłania hasła do redakcji „Świata Matematyki”
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl. Nagroda pewna! Każdy bowiem, kto przyśle prawidłowe hasło, otrzyma w prezencie egzemplarz
jednego z archiwalnych numerów „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce matematycznego
czasopisma popularnonaukowego dla młodzieży szkolnej. Periodyk ten adresowany jest do
ambitnej młodzieży (i nie tylko), która pragnie
w przyszłości coś w życiu osiągnąć. Tematyka
„Świata Matematyki” dotyczy na ogół zagadnień
matematycznych wykraczających poza program
nauczania w szkole, a więc przeznaczonych w
dużej mierze dla tych uczniów, którzy chcieliby
otrzymać na koniec roku ocenę celującą. Jednak sposób redagowania pisma jest niezwykle
przystępny, więc z powodzeniem mogą z niego
korzystać również uczniowie przeciętni, którzy
mają z matematyki oceny dobre, a nawet niższe,

pod warunkiem, że będą chcieli poszerzać swoje
horyzonty, a wówczas „celujący” również będzie w zasięgu ich możliwości. Systematyczna
lektura „Świata Matematyki” umożliwia bardzo
szybki rozwój intelektualny!
Jak widać, warto więc rozwiązać tę krzyżówkę. Wygrana może bowiem otworzyć Państwa
dzieciom nowe perspektywy, gdyż dzięki niej
może okazać się, że posiadają one predyspozycje do matematyki, z czego wcześniej nikt sobie nie zdawał sprawy, nawet nauczyciele. Na
marginesie muszę z przykrością stwierdzić, że
szkoła, niestety, nie jest nastawiona na rozwój
jakichkolwiek talentów, a tym bardziej matematycznych. W części drugiej omówimy przeróżne metody rozbudzania mózgu, oczywiście
przede wszystkim te najbardziej skuteczne.
Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny
„Świata Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa
Liczby znajdujące się w szarych polach są
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład:
16=4+3+6+3.
W dolnych rogach czterech jasnych pól krzyżówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry
znajdujące się w oznaczonych literami polach
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc
hasło – rozwiązanie.
A
B
C
D
Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe hasło otrzyma nagrodę w postaci jednego
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego
w Polsce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres: konkurs@swiatmatematyki.pl
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Księżniczka Agnieszka w krainie magii
– Moja mama jest chora, a tata nie ma pracy
– chłopczyk rozpłakał się...
– No już dobrze, dobrze. Wiesz co, idź do
zamku i opowiedz o swoich rodzicach królowi i
królowej. I powiedz, że przysłał cię Zeﬁr. Tylko
nie zapomnij: Zeﬁr. Ruszam dalej, a ty biegnij do
zamku – powiedział Zeﬁr i już chciał iść dalej,
gdy przypomniał sobie o myszkach.
– Bardzo cię przepraszamy, Zeﬁrze, że musiałeś
oddać mu swoje jedzenie, ale byłyśmy naprawdę
głodne – przepraszały. – Ale wynagrodzimy ci to
– proszę, weź tę piszczałkę, a jeśli będziesz potrzebował pomocy po prostu zagwiżdż. – rzekła
największa mysz (chyba królowa). Przyglądając
się piszczałce, Zeﬁr ruszył dalej.
Gdy zaczęło się ściemniać, ujrzał przed sobą
wielki czarny pałac. „Jestem na miejscu najpierw
znajdę Nottingeama i jego syna, a potem znajdę
Agnieszkę” obmyślał plan Zeﬁr. Po dziesięciu
minutach znalazł komnatę Nottingeama, powoli
otworzył drzwi... i mocno dmuchnął w gwizdek!
W ciągu minuty do komnaty wbiegło setki, tysiące myszy. Siedzący na fotelach Nottingeam i
jego syn z wrzaskiem uciekli z pałacu. Zaś Zeﬁr pobiegł do najwyższej komnaty i uwolnił
Agnieszkę. Szybko, by na niego już nie patrzeć,
uciekli z czarnego zamku i pobiegli do rodziców
Agnieszki. Gdy księżniczka przywitała się już ze
wszystkimi, jej ojciec i matka oznajmili wszystkim mieszkańcom Różowa:
– Po ustaleniu z Agnieszką i Zeﬁrem, za tydzień odbędzie się ich ślub!
I rzeczywiście za tydzień odbyło się huczne
wesele i odtąd księżniczka Agnieszka i książę Zeﬁr żyli pięknie i różowo.
Koniec
– Zeﬁrze, przeszedłeś cały test. Agnieszka ufa
Patrycja Tomaszewska
ci i to nam wystarczy, ale żebyście spokojnie mogli wziąć ślub, musisz pokonać Nottingeama, ponieważ on po raz trzeci już porwał naszą Agniesz6. lipca 2009 r. w Polskiej Gazecie Wrokę. Dlatego, jeśli kochasz ją, musisz go pokonać. cławskiej ukazał się artykuł na temat osiedla
Podpowiem ci tylko, że Nottingeam boi się my- Pawłowice. Dziennikarz Gazety rozmawiał z
szy – zanim król Sebastian zdążył wypowiedzieć przybyłymi mieszkańcami osiedla. Redakcja
ostatnie słowo, Zeﬁr był w drodze do swojej kom- gazety Pawłowice przesłała artykuły na temat
naty. Spakował trochę jedzenia i pożegnał się z historii osiedla i wydarzeń współczesnych. Nie
Elonorą i Sebastianem.
pominięto także tematu Łącznika Pawłowickiego,
W drodze do twierdzy przypomniał sobie, co będącego źródłem uwag i protestów mieszkańców
mówił Sebastian: „Nottingeam boi się myszy!” dostarczanych od ponad roku do Urzędu Mia– a skąd on weźmie myszy?! Tak rozmyślając sta. Powstał krótki artykuł, który ma przybliżyć
szedł dalej. Przy starej chacie usłyszał ciche po- czytelnikom osiedle Pawłowice. Niestety długa
piskiwanie. Zeﬁr od razu wiedział, że to myszy historia nie mogła się zmieścić na jednej stronie
(gdy mieszkał w Magikolandi nauczył się języka Gazety. Napisano również, że „nie wiadomo jeszzwierząt). Ruszył w kierunku odgłosów i ujrzał cze, kiedy zostanie wybudowany tzw. Łącznik
dzieciaka łapiącego myszy.
Pawłowicki – droga, która połączyłaby ul. Sta– Hej! Zostaw je, zrobiły ci one coś? – zapytał rodębową z autostradą”. Zapomniano dodać, że
Zeﬁr.
mieszkańcy nie chcą wykorzystania ul. Starodę– Ukradły mi bułkę! – rozżalił się chłopczyk.
bowej do połączenia z łącznikiem i domagają się
– No dobrze, to tego już im nie zabieraj, a ja ci odsunięcia łącznika od osiedla na odległość 1km.
dam nową bułkę dobrze? – zapytał Zeﬁr
Szkoda – może te informacje zostaną zamieszczo– Dziękuję panu bardzo! – wykrzyknął rado- ne następnym razem. Materiały na temat Łącznika
śnie chłopczyk.
zostały przecież przesłane.
– A gdzie są twoi rodzice?
(red)
– Aha, już wiem to jest jakby krzyżówka. Wpisuje się tylko pierwsze litery... No dobra, pytanie
pierwsze: J jak jagoda; drugie: E jak eklerek; trzecie: S jak sarna; czwarte: T jak trampki; dalej: E
jak emocje; M jak motyl; W jak walizka, C jak
cebula; H jak hamak; A jak alarm; C jak cukier; I
jak igła; E jak „Eight music”. Teraz sprawdzamy:
JESTEM W CHACIE – no jasne, pewnie chodzi o
tę starą chatę! – wykrzyknął Zeﬁr i po dwóch minutach przyprowadził Agnieszkę całą i zdrową.
Następnego dnia król powiedział to samo co
pierwszego i drugiego dnia, ale tym razem nie dał
zadania. Rzekł za to:

rys. Kamila – 5 lat

Sobotę Agnieszka spędzała, czytając książkę.
Gdy była mniej więcej w połowie, usłyszała rozmowę rodziców:
– Sebastianie, zastanów się czy możemy porzucić królestwo i narazić je na wojnę tylko dlatego,
że Agnieszka zakochała się w jakimś nawet nieznanym nam elﬁe! – mówiła królowa Elonora.
– No cóż, może i nie znamy, ale Agnieszka go
kocha, to widać, dajmy mu może szansę. – wstawił się za Zeﬁrem król Sebastian.– Wiesz co?
Wpadłem na świetny pomysł! Jeśli Zeﬁr naprawdę kocha Agnieszkę, niech to udowodni! – powiedział król i już układał w głowie plan.
Nazajutrz rano, gdy Zeﬁr już wstał i jak co rano
ruszał na spacer do ogrodu pełnego kwiatów, spotkał w ogrodzie króla Sebastiana.
– Witaj Zeﬁrze. Nie chce cię martwić od rana,
ale ktoś porwał Agnieszkę i zostawił na jej łóżku
tę kartkę, to chyba jakiś szyfr? W ogóle nie rozumiem znaczenia tych słów, ale Agnieszka mówiła,
że ty bardzo dobrze rozwiązujesz zagadki. Spróbuj, może tobie uda się to rozwiązać – powiedział
smętnie Sebastian.
Gdy Zeﬁr rozwinął kartkę, zobaczył takie oto
wyrazy:
Gdy na owoc mój ulubiony
przyszła mi ochota
przyleciała wielka sroka
i wtedy...
nie wiadomo kiedy sama,
nim się stałam.
– Ulubione owoce Agnieszki to... wiem, jagody! A sroki jedzą jagody! Czyli wielka sroka
zamieniła moją ukochaną w jagodę. Agnieszka je
tylko duże i mocno dojrzałe jagody! Musimy szukać wielkich granatowych jagód.– krzyknął Zeﬁr
i ruszył przed siebie w las.
Po dziesięciu minutach znalazł wielką granatową jagodę i gdy zerwał ją, jagoda zmieniła się w
księżniczkę:
– Och, jak się cieszę, że mnie znalazłeś. Już
myślałam, że zostanę na zawszę jagodą! –wykrzyknęła Agnieszka.
Następnego ranka król powiedział Zeﬁrowi, że
Agnieszkę znów porwano. Tym razem na łóżku
została kartka z zaszyfrowaną wiadomością.
– Dziwne to trochę – stwierdził Zeﬁr – aha,
chyba wiem o co chodzi, tu napisane jest tak:
1. Mój ulubiony owoc.
2. Ulubione pieczywo.
3. Ulubione zwierzę.
4. Ulubione buty.
5. Niezwykła zabawa/sport.
6. Mój ulubiony owad.
7. Pakujesz się do niej.
8. Przez nią płaczesz.
9. Na nim można się bujać.
10. Włącza się czasem gdy otwierasz auto.
11. Dodajesz go do kawy, herbaty.
12. Do pary z nitką.
13. Moja ulubiona piosenka.
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