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Chcę być księżniczką!

Ile razy rodzice słyszą takie oświadczenia?
Pewnie nierzadko. Warto zacząć od pokazania chętnej do tronu, jak wygląda prawdziwy pałac...

Miejskiego Wrocławia – Pałac Królewski przy
ul. Kazimierza Wielkiego 35. To najnowsze
muzeum w naszym mieście, jedno z najnowocześniejszych w Polsce. To nie tylko muzeum,
ale kompleks wystawienniczy – można tu stale
oglądać cztery wystawy: „1000 lat Wrocławia”,
„Galerię wrocławskiej sztuki 1850-1945”, „Galerię wrocławskiej sztuki 1945-2000” i „Malarstwo polskie” (zbiór podarowany muzeum
przez dr Hannę Lewicką). Dodatkową atrakcją
jest barokowy ogród i kawiarnia.
Muzeum przystosowane jest do zwiedzania
również przez obcojęzycznych gości – w kasie
odpłatnie można otrzymać audioprzewodnik,
czyli elektroniczny system do indywidualnego
zwiedzania, dzięki któremu w ciągu godziny
Dziedziniec Pałacu Królewskiego
obejrzymy najważniejsze i najciekawsze spoOdwiedziłam jedną z najciekawszych i naj- śród eksponatów zgromadzonych w ponad
bardziej wartościowych pamiątek historii Dol- dwudziestu salach, wysłuchamy trochę o histonego Śląska, dawną rezydencję królów pru- rii Wrocławia.
skich, która obecnie stała się siedzibą Muzeum
ciąg dalszy str. 6

Podróże kształcą

Nasze wyjazdy
Jednym z punktów statutu Rady Osiedla
jest mowa o organizowaniu czasu wolnego
mieszkańcom Ten zapis pragnęliśmy wykorzystać, organizując wyjazdy integracyjnoturystyczne.
Pierwszy z nich miał miejsce 18 lipca 2009, w
sobotę, grupa 50 mieszkańców udała się autokarem w Góry Stołowe w rejon Błędnych Skał. Co
prawda pogoda nam nie dopisała i nie mogliśmy
podziwiać pięknych widoków z powodu nisko
płynących chmur. Pomimo drobnych kłopotów
osób z lekką nadwagą, które nie mieściły się w
wąskich skalnych przejściach, humory i dobry
nastrój wszystkim dopisały. Lekko zmęczeni po
godzinie 13 udaliśmy się do Wambierzyc, gdzie w
Gospodarstwie Agroturystycznym Pana Mariana
Gancarskiego posililiśmy się kiełbaskami z grilla.

Zostaliśmy tam bardzo gościnnie przyjęci, zaraz
po przybyciu zastaliśmy przygotowane miejsce
do grillowania i pomimo deszczowej pogody bardzo miło wspominamy wspólnie tam spędzony
czas. Uczestnicy wycieczki, szczególnie dzieci

i młodzież, mogli z bliska obejrzeć zwierzęta
(poklepać biegającą świnkę) oraz urządzenia z
minionych wieków, a używanych przez naszych
przodków. Koszt tej wycieczki to 15 zł od osoby, w cenie tej zawarte są koszty biletów wstępu,
ubezpieczenie oraz posiłek.
Z kolei drugi wyjazd miał miejsce 8 sierpnia
2009, również w sobotę. Tym razem pojechaliśmy
do Czech celem zwiedzenia Skalnego Miasta,
zwanego skałami Adrszpaskimi, oraz do Nowego
Miasta nad Metują, gdzie zwiedziliśmy pięknie

Pieniędzy mniej

Od dłuższego czasu słyszymy różne, niejednokrotnie sprzeczne, informacje na temat
kryzysu. A to, że nas całkiem ominie, a może
trochę dotknie, a właściwie nie wiadomo, czy
już się zbliża, czy sięgnął dna, czy może już widać jego koniec ...
Nawet sam pan Premier niczego dokładnie
nie wie... Wiadomo natomiast, że niezależnie
od tych ocen musimy oszczędzać, oszczędzać,
jeszcze raz oszczędzać. Nie wiadomo bowiem,
co nas czeka, ale pewne jest, że trzeba mocno
zacisnąć pasa. Dotyczy to, niestety, wszystkich
obszarów życia. Nie ominie również naszej społeczności pawłowickiej.
Otóż, dnia 9 lipca 2009 roku Rada Miejska
Wrocławia podjęła Uchwałę XXXVII/1182/09
w sprawie korekty budżetu miasta na rok bieżący. Korekta dotyczy planu wydatków budżetowych również Pawłowic, ponieważ decyzją
Rady Miejskiej zmniejszono wysokość środków
ﬁnansowych na działalność wrocławskich osiedli. Poinformowano nas, że Pawłowice otrzymają
19 037 zł, czyli około 3 000 zł mniej, niż zakładano pierwotnie, więc my również jesteśmy zobligowani do dokonania korekty planu wydatków.
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby
nie ucierpiały nasze kluczowe przedsięwzięcia.
Pragniemy w tym miejscu poinformować, że
należne nam diety przeznaczyliśmy w całości na
potrzeby mieszkańców. Połowę tej kwoty przekazaliśmy na doﬁnansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Pawełki” i wyjazd dzieci do
Stegny Gdańskiej. Drugą część środków przeznaczyliśmy na działalność młodzików zrzeszonych
w Osiedlowym Klubie Sportowym „Orzeł Pawłowice”. Tak więc mimo wszystko staramy się
wspierać rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, co jest dla nas sprawą najważniejszą.
Rada Osiedla

odrestaurowany zamek należący do rodu Bartoniów. Piękno naturalnie ukształtowanych potężnych form skalnych w Skalnym Mieście zapierało dech w piersiach, opisywanie nawet fragmentu
trasy i miejsc w których byliśmy, zajęłoby dość
dużo miejsca, a i tak nie przekazałoby rzeczywistego obrazu. Po prostu kto nie był, niech żałuje, a
kto lubi wędrować po górach nich sam się przekona o pięknie tego miejsca. Dzięki Panu Markowi
naszemu kierowcy, który podczas naszych wojaży był i kierowcą, i przewodnikiem, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat
miejsc, które odwiedzaliśmy. W tym wyjeździe
wzięło udział 49 osób, koszt wycieczki 25 złotych

od osoby, w cenie tej zawarte są: zakupy biletów
wstępu, opłaty parkingowe oraz ubezpieczenie.
Koszty autokarów w pierwszym, jak i w drugim
wyjeździe pokryła subwencja z Rady Osiedla w
kwocie około 2780 złotych.
Jerzy Szachnowski
zdjęcia: Przemek Żaba
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Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam (...), oczy mam pełne łez. (J. Tuwim)

Co w nowym roku szkolnym?
Właściwie o szkole nie powinno się pisać w
okresie wakacji. Młodzi odpoczywają, spędzają czas na obozach, koloniach, wędrówkach, wojażach, nie myśląc o szkole, nauczycielach, uczeniu się. A potencjalni maturzyści
wolą nie myśleć o tych ważnych dla nich egzaminach, popularnie zwanych egzaminem
dojrzałości. Bo to oni „doświadczeni” zostaną
obowiązkiem zdawania matematyki.
Uczniowie klas humanistycznych i lingwistycznych także. Matematyczka z wykształcenia
i nauczycielka matematyki w gimnazjum, czyli
pani od minister edukacji Katarzyna Hall, zdecydowała o tym, aby „królowa nauk” znów była
przedmiotem maturalnym. Poprzedni minister
edukacji i wicepremier Roman Giertych (prawnik z wykształcenia) nie zdecydował się na ten
krok, wiedząc, jakim koszmarem dla humanisty
czy lingwisty jest przedmiot zwany matematyką. I jak trudno znaleźć dobrego nauczyciela
matematyki, umiejącego przy tym sprawnie i
w sposób interesujący uczyć tego przedmiotu. Z matematykami nauczycielami jest tak, iż
uważają, że ich przedmiot jest ważny, jeśli nie
najważniejszy, bo uczy logicznego myślenia,
no i jest nieodzowny w nauczaniu ﬁzyki czy
informatyki. Z tym drugim zgoda: żaden ﬁzyk
nie może być dobry, jeśli nie zna matematyki.
Z pierwszym (logiczne myślenie) nie zgadzam
się do końca. Mnie i tysięcy utalentowanych humanistycznie czy lingwistycznie uczniów żadne
logarytmy, tożsamości czy inne „działania” matematyczne nie nauczyły logicznego myślenia.
Oprócz zwyczajnych „rachunków” matematycznych „wygibasów” była dla mnie raczej torturą czy koszmarem i serdecznie nie znosiłem
lekcji z tego przedmiotu. Na szczęście miałem
łagodnego matematyka, który nie czynił ze swojego przedmiotu czegoś nadnormalnego, uczył
dobrze, co zmniejszało stres, jaki przeżywałem
na lekcjach tego przedmiotu. Na maturze zdałem matematykę pisemną tylko dzięki ściągom,
na ustnej (była także obowiązkowa) pomagał
mi dyrektor-ﬁzyk, który mnie bardzo lubił za
pracę w samorządzie szkolnym i udział w różnych szkolnych, kulturalnych imprezach, dlatego dostałem tę upragnioną przeze mnie trójkę.
Studia, które wybrałem, pozbawione były matematyki, dlatego poczułem się na nich uskrzydlony. Pozbyłem się balastu, jakim była dla mnie
matematyka. Logicznego myślenia mnie nie
nauczyła, bo jest to mitem stworzonym przez
samych matematyków. Może coś porządkuje,
systematyzuje, ale nie uczy logicznego myślenia. Na to składa się bardzo wiele czynników, w
tym częściowo matematyka. W swoim nauczycielskim, długim życiu spotkałem się z wieloma
matematykami, kolegami z pracy. Ale przede
wszystkim jako wychowawca, który od swoich
wychowanków miał sygnały dotyczące nauki
matematyki. Prawie w 99% były to kobiety-matematyczki. Najczęściej nietolerancyjne, nielubiane przez uczniów, oceniane jako nieumiejące
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dobrze wytłumaczyć przerabianego materiału, wymagające od uczniów, ale nie od siebie.
Liczne konﬂikty między uczniami a nauczycielami dotyczyły głównie matematyków, którzy
okładali uczniów ocenami niedostatecznymi.
Nic dziwnego, że wielu moich wychowanków
miało korepetycje z tego przedmiotu. Niewiele
się zmieniło, gdy w nowej formule egzaminu
dojrzałości, matematyka stała się przedmiotem
do wyboru. „Duszenie” z matematyki tych, którzy jej nie zdawali, było regułą. Nie wiadomo,
po co i na co. Zamiast skupiać się na zdających
(z wyboru) maturę z matematyki, tłamsiło się
wszystkich. Dlatego wyniki egzaminu z matematyki od początku nowej formuły egzaminu

maturalnego, były słabe. Ostatni egzamin maturalny z matematyki znów wykazał bardzo
słaby poziom zdających i niezbyt dobre wyniki.
Roman Giertych zdawał sobie z tego sprawę, a
przed nim minister edukacji w czasach rządów
SLD – Krystyna Łybacka, doktor matematyki z
Uniwersytetu Poznańskiego, że należy wszystko
pozostawić tak, jak czyniła to reforma nauczania. Matematyka była do zeszłego roku przedmiotem do wyboru. I to było najlepsze wyjście
dla uczniów i nauczycieli. Upór pani minister
Hall doprowadził do zmian. Matura z matematyki (obowiązkowa) będzie klęską egzaminu
dojrzałości w roku szkolnym 2009/10. Niby-logiczne myślenie, którego uczy matematyka,

jakoś nie sprawdza się w ministerstwie edukacji,
prowadzonym przez matematyczkę. Nie dziwię
się, że już prawie od dwóch lat sprawowania
władzy przez obecną formację polityczną, minister edukacji w rankingu ministrów nieustannie
plasuje się na przedostatnim miejscu (na ostatnim – minister zdrowia pani Elżbieta Kopacz).
Jakoś to nie przeszkadza premierowi, że tak
niskie procenty zaufania do ministra edukacji
otrzymuje pani Hall. A jej popularność wśród
nauczycieli i dyrektorów szkół jest także bardzo niska. Edukacja to jedna z najważniejszych
gałęzi naszego narodowego dziedzictwa. Jej zła
organizacja i złe prowadzenie, obniżanie rangi
edukacji prowadzi do różnego rodzaju zapaści.
Głównie kulturowej i obywatelskiej. Nakłady na
edukację, zmiany (bardzo niepopularne) co rusz
wprowadzane przez ministerstwo w programach
i egzaminach, nieciekawe wyniki (co roku gorsze) testów w szkołach podstawowych i gimnazjach, no i na maturze – wystawiają złą cenzurę
ministerstwu edukacji. Obawy o wykształcenie
na poziomie średnim (matura), wyniki matur na
niskim poziomie, już budzą wśród nauczycieli
akademickich dużo złych opinii. Obniża się poziom umysłowy studentów, stąd coraz częstsze
jest myślenie o powrocie egzaminów wstępnych
na wyższe uczelnie. Może się tak stać po klęsce
matematyki na maturze w przyszłym roku.
Mówi się także o przeformowaniu ustnego
egzaminu z języka polskiego, czyli prezentacji.
Niewiele o tym słychać, a sprawa jest pilna.
Winę za to, że prezentacje kupowane są przez
Internet lub pisane przez studentów (a nawet samych nauczycieli polonistów, o czym otwarcie
pisała prasa), ponoszą sami nauczyciele, którym się nie chce prowadzić konsultacji, bo nie
otrzymają za nie pieniędzy. Pisałem już o tym,
że pensum godzin dydaktycznych polskiego
nauczyciela jest najniższe w Europie. Nauczycielskie pensje po różnych podwyżkach są zupełnie dobre. Dlaczego więc polscy nauczyciele są na ogół leniwi i uczą niezbyt dobrze albo
wręcz źle? Mieć 18 godzin tygodniowo zajęć
dydaktycznych to fucha w porównaniu z innymi pracownikami. Dorobić sobie można łatwo
nadliczbówkami. Z niekorzyścią dla uczniów.
Powinno się zabronić brania czy przydzielania nadgodzin, bo demoralizuje to nauczycieli,
którzy zamiast wykonywać dobrze swoje obowiązkowe prowadzenie lekcji, dużo gorzej się z
tego wywiązują, gdy mają nadliczbówki. Przetrzymywanie prac pisemnych ponad wszelkie
czasowe miary, robienie ich w mniejszej ilości
– to strata dla uczniów. Dyrektorzy nie rozliczają polonistów (i innych nauczycieli) z wykonywanych prac. Podobno Ministerstwo Edukacji
ma wprowadzić coś w rodzaju dziennika – dokumentacji wykonywanych przez nauczycieli
prac. Oczywiście, papier przyjmie wszystko,
każde głupstwo. Takie naprawianie edukacji
jest śmiechu warte.
Zobaczymy, jakich to wielkich dokonań
doczekamy się w przyszłym roku w edukacji
pod kierunkiem pani minister Hall.
Krzysztof Bauer

Wolność, równość, braterstwo... czy rzeczywiście? (cz. V)
W ostatniej części opisano, oczywiście w
wielkim skrócie, ﬁnansowe imperium Rothschildów i powiązane z nimi inne rodziny
zarówno bankierskie, jak i światowych potentatów przemysłowych, które odgrywają
kluczową rolę do chwili obecnej. Wielu historyków wykazuje ich rolę w kreowaniu wojen
światowych, Wielkiej Rewolucji Bolszewickiej
w Rosji, jak i w ﬁnansowaniu działalności komunistów, B. Mussoliniego czy A. Hitlera.
Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie doszłoby do
I wojny światowej, a zamach w Sarajewie spowodowałby skutki o zasięgu zaledwie lokalnym, gdyby
nie działalność wielkiej światowej ﬁnansjery i masonów. Podobnie jak dzisiaj, Bałkany były rejonem
niespokojnym. Uwikłane w wojny, rewolucje i konﬂikty etniczne, które ﬁnansowały czołowe domy
bankierskie, były detonatorem wyścigu zbrojeń,
który trwał tam od dłuższego czasu. Istnieją dokumenty poświadczające, że sam zamach na arcyksięcia Ferdynanda był przygotowany i wykonany na
rozkaz szefa serbskiego wywiadu wojskowego, który był działaczem „Czarnej Ręki”, tajnej organizacji
powiązanej z masonerią. Zamachowiec, bośniacki
Serb G. Princip, także był masonem. Jak wiadomo,
nowojorska ﬁnansjera, która, mimo formalnej
deklaracji zachowania neutralności pod względem militarnym, znacząco wspierała walczące
strony, również była związana z masonerią. A to
przecież ona stała za ogromnymi pożyczkami z
Federalnego Banku Rezerw, bez których I wojna
światowa skończyłaby się znacznie wcześniej. Od
października 1914 roku rząd USA za pośrednictwem
ﬁrmy Morgana ﬁnansował aliantów, a za pośrednictwem banku Kuhn, Loeb & Co. udzielił Francji
pożyczki. Tak więc zanim jeszcze Amerykanie
przystąpili do wojny w 1916 r. pożyczyli aliantom 2500 milionów dolarów zaś Niemcom „jedynie” 45 milionów. Później nadal przesyłali miliardy
dolarów, dzięki czemu przechwycili rynki handlowe Niemiec i Anglii w Azji oraz w Ameryce Południowej, przenosząc ośrodek władzy ekonomicznej
z Londynu do nowego Jorku. Nie trzeba chyba już
nawet dodawać, że największe zyski przypadły
bankom Morgana i Kuhn-Loeba. Na marginesie
dodam, że bardzo często tajne ﬁnansowanie różnych światowych konﬂiktów i wojen przez bankierów międzynarodowych odbywało się (i odbywa się nadal) poprzez różnego rodzaju fundacje,
które są zwolnione od podatków. Najważniejsza
z nich to „Fundacja Carnegiego dla Pokoju Międzynarodowego” (Carnegie Endowment for International Peace). Założono ją w 1908 roku podczas
prac nad utworzeniem FED. Znamienne jest to, że
jej pierwszy prezes Daniel Gilman był absolwentem
uniwersytetu w Yale, gdzie w 1852 roku wstąpił do
elitarnego bractwa masońskiego „Skull and Bones”
(Czaszka i Piszczele), spadkobiercy Iluminatów
Weishaupta. Fundacja ta, wbrew nazwie, właśnie
w wojnie upatrywała skuteczny sposób na wprowadzenie szybkich zmian społecznych.. Z pomocą Fundacji Rockefellera miała przejąć kontrolę
nad systemem edukacji USA i zmienić nauczanie
historii. Na marginesie dodam, że większość osób

zajmujących kierownicze stanowiska w korporacjach ﬁnansowych miała bardzo ścisłe związki z
bractwem „Skull and Bones”, które również
obecnie skupia w swoich szeregach elitę polityczną, bankową i ﬁnansową USA, na przykład trzy
pokolenia Bushów ( Prescota Sheldona i George`a
Seniora, byłego prezydenta).
Wracając jednak do I wojny światowej można stwierdzić, że jej wybuch i szeroki zasięg były
stymulowane przez garstkę ludzi zamierzających
osiągnąć określone korzyści. Przyniosła wymierne
skutki ekonomiczne i społeczne. Kosztowała ona
życie 9 mln Rosjan, 6 mln Francuzów, 3 mln Brytyjczyków i 323 tys. Amerykanów. Doprowadziła ona
do likwidacji parytetu pieniądza w złocie, a wysoka
podaż papierowego kreowanego pieniądza doprowadziła do spadku siły nabywczej dolara prawie o
50%. Jak zwykle ucierpieli na tym zwykli ludzie,
którzy musieli ponieść skutki dewaluacji i zobowiązań zagranicznych, natomiast fortuny zbili ci, którzy pobierali odsetki. Przystąpienie USA do wojny
i wycofanie się z niej Rosji przyczyniło się do zwycięstwa aliantów. W konferencji wersalskiej brali
udział bracia Warburgowie: Paul jako prezes FED i
przedstawiciel amerykańskich kół bankowych oraz
Max, jako reprezentant zarówno niemieckiego banku centralnego, jak i własnego M.M. Warburg Co.
Istnieją opinie jakoby współpracował w czasie wojny z niemieckim wywiadem.Jak się wkrótce okaże
traktat ten nie rozwiązał żadnych problemów, natomiast spowodował niezadowolenie Niemców i utorował Hitlerowi drogę do władzy. Wkrótce Europa
przystąpiła do odbudowy i znów zaciągano kredyty,
dzięki czemu bogacili się tylko nieliczni.
Jak już wcześniej wspomniano Rockefellerowie z National City Bank i Chase Bank, J.P.
Morgan z Morgan &Co., Jacob Schiff z Kuhn
& Loeb Co. oraz bracia Warburgowie byli
powiązani ze sobą poprzez małżeństwa zawierane w obrębie swoich zamkniętych kręgów,
podobnie jak zawsze czynili to Rothschildowie.
Dzięki temu mogli prowadzić swoją politykę i
sterować kluczowymi wydarzeniami, a wręcz
inspirować je, jak chociażby Wielką Rewolucję Paźdiernikową w 1917 r. Stoją oni również
za potęgą gospodarczą i militarną Niemiec hitlerowskich i Związku Radzieckiego. Dokumenty
rządowe USA niezbicie dowodzą, że bankierzy
z Wall Street w ogromnym stopniu pomagali w
odbudowie niemieckiego przemysłu po I wojnie
światowej. Najbardziej zadziwiająca jest jednak ich rola w ﬁnansowanie rozprzestrzeniania się komunizmu.
Istnieją niezbite dowody, że działały dwa zachodnie ośrodki popierające i rozprzestrzeniające
idee komunistyczne – w Szwajcarii i Wall Street w
USA. Funkcjonującą w świadomości potocznej
historię o wznieceniu Rewolucji Październikowej przez prosty lud ciemiężony przez cara należy włożyć między bajki. Zanim do niej doszło,
miała miejsce wojna rosyjsko-japońska w 1905 r.,
w której Japonię ﬁnansowała spółka Kuhn, Loeb
& Co. kierowana przez Jakuba H. Schiffa. Członkowie ﬁnansowanej także przez niego organizacji

„Przyjaciół Wolności Rosjan” rozsiewali wśród
rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli rewolucyjną propagandę. W 1913 r. założył w Stanach
Zjednoczonych Anti-Defamation League (ADL),
organizację, która zaczęła kontrolować radiostacje, agencje reklamowe, media i wszelkie instytucje walczące „o ludzkie prawa”. W ten sposób
zapewnił sobie monopol na urabianie opinii publicznej i odpowiednie nią sterowanie.
W 1916 roku w Nowym Jorku założono spółkę
„Russian-American Publication Society” ( ﬁnansowaną głównie przez Maxa Warburga) która zajmowała się wydawaniem i drukowaniem antycarskich broszur i wywrotowych pamﬂetów w języku
rosyjskim. Swoistą ciekawostką było to, że w 1918
r. wydano gloryﬁkującą Lenina „Prawdę o Rosji i
bolszewikach” sygnowaną przez Williama Boyce
Thompsona, dyrektora nowojorskiego „Banku
Rezerwy Federalnej”, który wchodził w skład tzw.
systemu FED. W 1917 r. ten sam W.B.Thomson
przybył do Petersburgu jako członek misji amerykańskiego „Czerwonego Krzyża” i osobiście
przekazał bolszewikom milion dolarów na rozwój
ich propagandy w Niemczech i Austrii. Pieniądze
te zostały przelane przez J.P.Morgana na osobiste
konto W.B.Thomsona w petersburskim oddziale
„National City Bank”. Dziwnym zbiegiem okoliczności był to jedyny zagraniczny i rosyjski bank,
który ominęła nacjonalizacja. Nie sposób omówić
tu wszystkiego. Zainteresowani bez problemu
mogą dotrzeć do opracowań na ten temat. Faktem
niezbitym jest pożyczanie przez FED dolarów
komunistom sowieckim tuż po rewolucji. Fundacja Carnegiego związana była z ﬁnansowaniem działalności niemieckich socjalistów oraz
rewolucjonisty Trockiego-Bronsteina w czasie
jego pobytu W USA w 1917 roku. W Stanach Zjednoczonych działaly stowarzyszenia „Przyjaciele
Rosji Sowieckiej” oraz „Amerykańskiej Rady do
Spraw Sowieckich”, a banki amerykańskie współpracowały z bankami rosyjskimi w zakresie przekazywania funduszy od bankierów niemieckich
dla siatek bolszewickich. Można powiedzieć, że
pieniądze wlewały się do Rosji bardzo szerokim
strumieniem za pośrednictwem „American International Corporation” powołanej do życia już w
1915 r. Lew Trocki i 300 innych rewolucjonistów
wypłynęłi z Ameryki z funduszami, których dostarczyła Wall Street. W tym samym czasie z
emigracji w Szwajcarii wracał również Lenin.
Jemu z kolei i jego 150 towarzyszom podróż do
Rosji umożliwili Niemcy. Załadowani wraz z co
najmniej 5 milionami dolarów do zaplombowanego pociągu przejechali bez przeszkód przez
terytorium państwa, z którym Rosja była w
stanie wojny! Rzecz doprawdy kuriozalna i precedensowa. Jak się okazało, stało za tym dowództwo
Wehrmachtu i Paul Warburg. Car abdykował na
skutek zamieszek, które – zdaniem wielu - przygotowane zostały przez agentów brytyjskich. Tak
więc widać dokładnie, kto był zamieszany w dwa
wydarzenia u progu XX wieku, których skutki odczuwamy do dzisiaj.
MJS
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Polacy nie gęsi
Nie jestem purystą językowym, który
przesadnie podchodzi do różnych innowacji leksykalnych, nie dopuszczając do
„zachwaszczenia języka”. Nie znaczy to, że
wyrażam zgodę na wszelkie dziwactwa i głupoty, który pojawiają się w naszym języku.
Stąd słowo „donatorzy”, zamiast „darczyńcy” (stare polskie słowo), śmieszy mnie, bo nie
jest potrzebne w polszczyźnie i nie zadomowi
się w niej, gdyż mamy swoje, nasze, utrwalone
w języku od dawna jego odpowiedniki i synonimy, a ponadto ci, którzy nim operują i próbują wprowadzić do naszego języka, są nie tylko
śmieszni, ale i nadęci pychą, bo dobrze nie znają własnego języka i podejrzewam, że i mocno
powierzchownie – angielski. Wydaje im się, że
„donatorzy” brzmi lepiej niż „darczyńcy”.

Równie śmieszne jest operowanie określeniem „donat” (pączek) czy „do-nuts”, bo
po pierwsze nie jest ono zrozumiałe, ani nie
przystosowane do polszczyzny, a po drugie
łatwo można je wymienić, zastąpić polskimi
odpowiednikami, w różnych postaciach. Panowie handlowcy uczcie się, dobrze pisać i
mówić po polsku, a nie szpanować domorosłą
angielszczyzną (słowo „szpan” przyjęło się w
polszczyźnie za pośrednictwem żargonu młodzieżowego i funkcjonuje dobrze do dziś, nie
ma potrzeby zastępować go innym). Zresztą,
operowanie słowami czy zwrotami obcego
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pochodzenia, gdy mają swoje odpowiedniki w
polszczyźnie, według ustawy sejmowej jest karalne. Pamiętam, kiedy debatowano nad ustawą
o ochronie języka polskiego, jakie budziła ona
emocje. I w jakiej, mocno złagodzonej formie,
została ona uchwalona. Obowiązuje ona do dzisiaj, ale, jak zresztą przewidywano w dyskusji
(także prasowej), nie będzie ona przestrzegana
w życiu i praktyce. Dlatego, gdzieś na Mazurach, nad morzem, w różnych ośrodkach turystycznych czy wczasowych pojawiają się różne
dziwactwa językowe, głównie proweniencji
(pochodzenia) angielskiej. Oczywiście, moda
na angielszczyznę nadal trwa (nie tylko u nas),
bo to przecież łacina XX i XXI wieku. Anglicyzmów we współczesnej polszczyźnie jest sporo, ale nie na tyle dużo, aby zagrażały naszemu
językowi. Jest ich tyle, ile trzeba. To znaczy
tam, gdzie anglicyzmy są potrzebne, wprowadza się je, przyjmuje w formie oryginalnej
(pisownia) lub spolszczonej (też w pisowni). Decyduje o
tym uzus społeczny,
czyli użytkowanie
przez
większość
mówiących. I choćbyśmy zaklinali i
wyklinali nowe słowo czy pojęcie, że
jest czymś złym – i
tak się przyjmie, z
czasem zostanie zaakceptowane przez
językowych prawodawców.
Często dziennikarze i mass media
decydują o tym, czy
dane słowo przyjmuje się czy też
nie. Karierę zrobiły
„piar” czy „spin-doktorzy”, które narzucone zostały przez dziennikarzy i chyba już się
utrwaliły, bo pojawiały zbyt często w miejsce
dawnych i wyparły je.
Zaskoczony zostałem, kiedy grupka uczniów
na korytarzu szkolnym zaśpiewała swojej koleżance „Happy birthday” zamiast „Sto lat”. Ani
to potrzebne, ani zbyt mądre było wymienianie znanej, starej i ładnej piosenki (zaśpiewu)
biesiadnej, polskiego pochodzenia na oklepaną
angloamerykańską. Jeśli mamy coś swojskiego,
od dawna przyjętego i utrwalonego przez pokolenia, nie ma potrzeby wymieniać tego na coś
oklepanego, cudzego, sztucznie brzmiącego,
nie mającego nic wspólnego z naszą tradycją
(także językową). Kto z tych młodych wpadł
na pomysł „uczczenia” koleżanki „Happy birthday” (i po co?), trudno mi dociec. Rozśmieszyło mnie tylko takie głupawe wypieranie z
naszego języka czegoś pięknie utrwalonego na
rzecz modnego, angloamerykańskiego.
Również angielskie „śpiewy” naszych występujących „gwiazdek” piosenki, bo im się
wydaje, że zdobędą Europę i świat, jest czymś
śmiesznym. Język polski jest całkiem dobry do

śpiewania rocka, jazzu, bluesa czy nawet hip-hopu, po co go zmieniać na angielski? Jest
taki trend (na przykład na festiwalu piosenki
Eurowizji, jednym z najbardziej kiczowatych
na świecie), ale czy trzeba zaraz iść za trendem
(urobiono od niego słowo „trendy”, które pojawiło się w żargonie młodzieżowym i bezmyślnie je powtarzają co głupsi dziennikarze).
Mamy przecież kilka polskich odpowiedników owego „trendy”, po co więc dodatkowo
wprowadzać coś, co wcale nie brzmi ciekawie
w mówionej polszczyźnie.
Powiadam, że język polski jest bardzo bogatym językiem, w którym dopływ tak zwanych
zapożyczeń jest taki, jakiego potrzeba. Dlatego
na siłę nie ma sensu ich wprowadzać, bo umrą
naturalną śmiercią i nie przyjmą się, o czym
dobrze wiedzą językoznawcy, ale już nie do
końca – dziennikarze.
W tytule mojego felietonu użyłem fragmentu
znanego od XVI wieku powiedzenia: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Oczywiście,
jego autorem jest Mikołaj Rej z Nagłowic,
zwany ojcem polskiego piśmiennictwa (języka). Ale wyrzucono go z programu języka polskiego w szkole średniej (liceum, technikum) i
już prawie nikt z młodych adeptów (maturzystów) tych szkół nic o nim nie wie. Zresztą na
wielu pisarzach dokonano zbrodni wyrzucenia
z programu szkolnego i tym samym skazania
ich na zapomnienie. Nic dziwnego, że nieznajomość pięknej i jędrnej polszczyzny Mikołaja
Reja utrudni młodym zrozumienie sensu tytułu
mojego felietonu. Jak choćby wiedzy, kto jest
autorem (i z jakiego utworu pochodzi, bo jego
fragmenty bezmyślnie wyrzucono z programu
języka polskiego) tekstu:
Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki [...],
A czasem piękny jak aniołów mowa...
To z arcydzieła Juliusza Słowackiego „Beniowski”, poematu dygresyjnego, którego
piękno językowe (i gatunkowe) powala na kolana. Mistrz słowa polskiego, którego wielkość
widać już na dłoni właśnie w „Beniowskim”,
niedostępny jest już dla polskiego maturzysty.
Coś złego dzieje się z nauką języka polskiego
w liceum, nie dość, że ubożonego ilością godzin w tygodniu (4 godziny), to ciągle „okrawanego” z różnych tekstów. Nie mówiąc już o
tym, że nauka o języku jest w ogóle pomijana
przez nauczycieli (stylistyka, komunikacja językowa).
Cóż – takie czasy, otwarcie się na Europę.
Owszem, nikt rozsądny nie powie nic złego na
owo otwarcie. Ale ja myślę, że otwarcie się na
ojczysty język (ojczyznę polszczyznę) jest także
potrzebne. Bo skoro Unia Europejska ma być
unią ojczyzn, niechże język polski, narodowy
język Polaków, będzie, będzie szanowany przez
nich samych. A (niestety) nie zawsze tak jest.
Chris

Święta patronka Europy
Dnia 9 sierpnia przypadła kolejna rocznica męczeńskiej śmierci świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
Właśnie 9 sierpnia 1942 r. została spalona w
Auschwitz, tak aby wszelki ślad po niej zaginął:
prosto z transportu, nawet nie oznaczono jej numerem obozowym. Co czuła idąc na spotkanie
ze śmiercią? Tego nie dowiemy się już nigdy.
Możemy jedynie przypuszczać, opierając się na
dokumentach i relacjach świadków takich wydarzeń. Jej postawa podczas transportu z holenderskiego Echt przemawia za tym, że świadoma
była konieczności złożenia oﬁary swojego życia za swój naród. 9 sierpnia, dzień jej śmierci,
to wigilia uroczystości świętego Wawrzyńca,
który musiał potwierdzić swą miłość przez
śmierć w ogniu. Zadziwiająca zbieżność ... Czy
czuła się opuszczona i samotna? Była bardzo
opanowana, spokojna i małomówna. Stanowiła oparcie dla innych. Może przed wejściem
do komory gazowej uspokajała i przytulała
wystraszonych ludzi? Z całą pewnością była
pierwszą kobietą – świadkiem Izraela, która w
swej śmierci połączyła cierpienia swego narodu
z oﬁarą krzyża Chrystusa. Ciekawa jestem, jak
wielu z Was wie, że chodzi o wrocławiankę?
Już chociażby z tego powodu powinna nam być
w pewien sposób bliska. Dla mnie właśnie jest.
Może dlatego, że mieszkam niedaleko domu,
w którym upłynęło jej dzieciństwo i młodość,
i chodzę do tego samego kościoła, do którego

chodziła ona już jako konwertytka? Może dlatego, że była wspaniałą kobietą?
Edyta Stein, bo o niej mowa, była niezwykła i fascynująca. Wykształcona, niezwykle
inteligentna, poszukująca prawdy. Znalazła ją
w krzyżu, w istocie ﬁlozoﬁi zbawienia, w prostocie prawdy Chrystusa. Urodziła się i wychowała w bardzo pobożnej rodzinie żydowskiej.
Przez wiele lat towarzyszyła co tydzień swojej
matce na modlitwach w synagodze Pod Białym Bocianem, mimo że dość wcześnie straciła
wiarę. Sama Edyta mówiła, że do dwudziestego pierwszego roku życia była ateistką, bo
nie potraﬁła wierzyć w istnienie Boga. Była
wtedy radykalną emancypantką. Oddała się
studiom. Najpierw germanistyka i historia na
Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie ﬁlozoﬁa, psychologia, historia i germanistyka w
Getyndze. Po studiach, w 1915 r. zgłosiła się
do ochotniczej służby w Czerwonym Krzyżu i
pracowała jako pielęgniarka w szpitalu dla zakaźnie chorych w Białej Cerkwi na Morawach.
Przypominam, że był to okres I wojny światowej, a Edyta Stein była po prostu patriotką. Po
powrocie z frontu została asystentką profesora
Husserla, twórcy fenomenologii. Max Scheler
i Husserl przepowiadali jej wybitną karierę,
gdyż stała się czołową przedstawicielką ruchu
fenomenologicznego. Od tego czasu zajmowała
się głównie ﬁlozoﬁą, psychologią i pedagogiką.
Doktoryzowała się w 1917 r. na uniwersytecie

TRADYCJA: „Przeszłość jest to dziś,
tylko cokolwiek dalej.” (C.K. Norwid)

świadectwo związków tych terenów z I Rzeczpospolitą.
Zacząłem od Wilna (po litewsku Vilnius),
cmentarza Rossa, marszałka J. Piłsudskiego i Litwy. To oni kojarzą się nam najczęściej z niedawną przeszłością Litwy, kiedy stosunki między II
Rzeczpospolitą a niepodległą Litwą były niezbyt
dobre, a nawet wrogie. I wszystko poszło o Litwę
Wileńską, gdzie większość zdecydowaną mieli
Polacy, no i Wilno, wielowiekowy ośrodek kultury polskiej. W październiku 1920 roku z woli
marszałka J. Piłsudskiego, niby-zbuntowane oddziały gen. L. Żeligowskiego zajęły Wileńszczyznę (tzw. żeligiada). Przeprowadzono referendum
w sprawie przynależności Wilna i Wileńszczyzny
(nazwanej Litwą Środkową), w którym mieszkańcy wypowiedzieli się za przyłączeniem do
Polski. Konﬂikt między państwami trwał do 1938
roku, kiedy to pod groźbą „pójścia na Kowno”
wymuszono na Litwie uznanie granicy polsko-litewskiej (Litwini uznawali ją za tymczasową).
Ten właśnie spór terytorialny stał się zarzewiem
niechęci Litwinów do Polaków, która ujawniła
się zwłaszcza w okresie II wojny światowej, w
czasach Litwy jako republiki sowieckiej i trwa do
dzisiaj – chociaż powoli przygasa. Bardzo dobre
są stosunki bilateralne między naszymi państwami, no i otwarte granice państw należących do
Unii Europejskiej łagodzą dawną niechęć i konﬂikty. Możliwość bezwizowego poruszania się
po unijnej Europie sprzyja wyraźnie łagodzeniu
sporów między różnymi nacjami.

Kresy północne
Wilno jest dziś stolicą Litwy, wolnej i niepodległej. Kiedy idziemy na cmentarz na Rossie, na
grobie matki Marszałka Piłsudskiego, czytamy:
Kto mogąc wybrać wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła... niechaj umie
Spać – gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie...
Tak żyłem.
(„Beniowski” J. Słowackiego).
Tutaj wraz z prochami Matki spoczywa także
serce Marszałka Józefa Piłsudskiego (ciało spoczęło na Wawelu w krypcie pod Wieżą Srebrnych
Dzwonów, przeniesione tu z krypty św. Leonarda). Litwin z urodzenia, czyli Polak urodzony na
Litwie, rozumianej jako dawne Wielkie Księstwo
Litewskie, tam wychowany, całym sercem ukochał tę swoją małą ojczyznę. I jej stolicę, Wilno,
gdzie od czasów Władysława Jagiełły wszyscy
królowie Polski koronowani byli na władców
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd nazwa
Rzeczpospolita Obojga Narodów (Królestwa
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego),
herbem dla Królestwa był biały orzeł, dla Księstwa rycerz na pędzącym koniu, czyli Pogoń.
Dzisiaj to herby wolnej Litwy i wolnej Białorusi,

we Fryburgu na podstawie rozprawy pt.: „Problem wczucia się”. Poprzez dociekania ﬁlozoﬁczne dotarła do prawdy, której szukała przez
całe swoje dotychczasowe świadome życie. W
1922 r. przyjęła chrzest. Jakiż to był wstrząs dla
jej matki i reszty rodziny. Zwłaszcza dla matki,
bogobojnej żydówki, która nie potraﬁła zrozumieć swej ukochanej córki, ale która w końcu
zaakceptowała jej wybór.
Edyta Stein była również nauczycielką i pedagogiem, a jej relacje z uczennicami przepojone były duchem Chrystusowym, dobrocią i miłością. Przede wszystkim starała się zrzumieć
młodzież. Wpajała dziewczętom fundamentalne
zasady: najpierw mysleć, potem działać, uczyła
postrzegać człowieka w pełni z jego udrękami.
Była bardzo skromna, cicha, spokojna, sprawiedliwa i uczennice darzyły ją zaufaniem, mimo
że wzbudzała jednocześnie ogromny respekt.
Jedna z jej uczennic napisała: „Właściwości naturalne, religijne i moralne łączyły się w niej w
doskonałą harmonię”.

Edyta cały czas rozwijała się duchowo, a
przy tym pisała, publikowała, była zapraszana
z odczytami na tematy pedagogiczne, ﬁlozoﬁczne, religijne. Zamierzała habilitować się, ale
niestety nadeszły czasy Hitlera i masowe prześladowania i zagłada Żydów. Edyta nie mogła
już pracować naukowo, nie mogła pracować
też jako pedagog i nauczyciel. Coraz bardziej
utwierdzała się w swym zamiarze wstąpienia
do klasztoru. W 1934 roku wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w Kolonii. Niestety, tu
nie była bezpieczna. W 1938 roku przeniesiona
została do klasztoru w Echt w Holandii. Mimo
to została wytropiona, aresztowana i stracona
przez hitlerowców. Ale nia całkiem umarła.
Zostały jej pisma i przesłanie. Nie bez powodu
została ogłoszona patronką Europy. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy jednocząca
się Europa coraz bardziej odrywa się od korzeni chrześcijańskich i niejednokrotnie w swej
źle pojętej demokracji nawiązuje do złych
wzorców.
MJS
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Oczywiście, Litwa ma swoją stolicę w Wilnie
(w okresie międzywojennym także w konstytucji
państwa litewskiego było jego stolicą, chociaż de
facto miała ona swoją siedzibę w Kownie – po
litewsku Kaunas – stolicy Żmudzi). W Wilnie i
okręgu wileńskim mieszka dzisiaj najwięcej Polaków (prócz tego także w Solecznikach i okolicy),
którzy wprowadzili do parlamentu litewskiego
(Sejmas) dwóch posłów, a po wyborach do europarlamentu jeden Polak reprezentuje Litwę w
Strasburgu. Od czasu do czasu słyszymy o sporach polsko-litewskich na Litwie, ale są sukcesywnie rozładowywane (na przykład pisownia
nazwisk Polaków mieszkających na Litwie według polskiej, a nie litewskiej transkrypcji).
Oczywiście, ktoś może powiedzieć (i słusznie),
że Litwę kojarzy głównie z Mickiewiczem i jego
twórczością, a nade wszystko z „Panem Tadeuszem” (pełny tytuł to: „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811
i 1812 we dwunastu księgach wierszem”). No i
wspaniała, znana prawie wszystkim Polakom ze
szkoły inwokacja:
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.
Kontrowersyjne (już w czasach Mickiewicza)
odwołanie się do Litwy, a nie do Polski, jako
ojczyzny, ma swoje historyczne uzasadnienie, o
którym pisałem wyżej: Litwa to Wielkie Księstwo
Litewskie, której dziedzicem czuł się Mickiewicz, dlatego zwraca się do Litwy, a nie do Polski
(pewnie tak by się stało, gdyby był mieszkańcem
Królestwa Polskiego, którego prawie nie znał, a
poznał dopiero, kiedy przybył do Wielkopolski,
gdzie w połowie 1831 roku przez kilka miesięcy

Chcę być księżniczką!

Dokończenie artykułu ze strony 1.
Zaczynam zwiedzanie od sali na parterze, w
której widać monumentalne płótno autorstwa
Franciszka Starowieyskiego, stworzone z okazji
milenium Wrocławia – to odnalezienie głowy
Jana Chrzciciela po komunistycznej zagładzie.
Teatr Rysowania, podczas którego widać było
narodziny tego dzieła, powstał w Sali Wójtowskiej wrocławskiego ratusza – a także nieco o
samym twórcy – można obejrzeć w tzw. kiosku.
W prawie każdej sali znajdują się trójjęzyczne
kioski, bardzo proste w obsłudze, dzięki którym
możemy zobaczyć to, czego nie udało się zawrzeć
na samej wystawie – to informacje o twórcach,
możliwość obejrzenia wielu zdjęć, panoram, a
nawet... przejażdżki po Wrocławiu. Czyli coś,
co z pewnością zainteresuje ciekawych królewiczów i żądne wiedzy księżniczki.
W pierwszej sali wystawienniczej uwagę zwracają daty – kamienie milowe w historii Wrocławia,
począwszy od założenia biskupstwa wrocławskiego na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 r. aż
do roku 2000, ponieważ ten okres przedstawiony
jest na wystawie „1000 lat Wrocławia” w postaci
osobliwego przedstawieniu losów naszego miasta – pierwszym symbolem charakteryzującym
związki Wrocławia tak bezpośrednio z rzeką, jak
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zaledwie gościł w Śmiałowie, gdzie dziś mieści
się jego muzeum). Nie wszyscy z nas zdają sobie
sprawę, że opisy puszczy, polowań, obyczajów
szlacheckich to poznańskie, a nie litewskie doświadczenia Mickiewicza.
W Wilnie kończy studia, w Kownie pracuje
jako nauczyciel, zna Żmudź i Litwę bardzo dobrze (wycieczki, majówki, odwiedziny w szlacheckich dworkach, choćby w Tuhanowiczach,
gdzie mieszkała jego pierwsza miłość, Maryla
Wereszczakówna), ale musi ją opuścić na zawsze po procesie ﬁlomatów i ﬁlaretów. Stąd, gdy
znalazł się na emigracji, wielokrotnie pisze (nie
tylko w „Panu Tadeuszu”) o swojej tęsknocie za
ojczystą Litwą. Nigdy już do niej nie wrócił, a
jego prochy spoczywają w królewskim mieście
Krakowie, w katedrze wawelskiej. A więc w dawnym Królestwie Polskim i jego pierwszej stolicy,
której nie znał. Cóż, tak się dzieje, bo nie mamy
wpływu na miejsce naszego spoczynku.
Inny wielki Litwin, który sercem przylgnął do
Wilna i Wileńszczyzny, ale pochowany jest także
w Krakowie, to Czesław Miłosz. Laureat literackiej nagrody Nobla spoczął w Krypcie Zasłużonych w kościele na Skałce obok Kraszewskiego,
Wyspiańskiego, Malczewskiego czy Szymanowskiego. Różnica między Mickiewiczem a Miłoszem polega też na tym, że polski laureat nagrody Nobla mógł wrócić (pojechać) na Litwę w
rodzinne strony i do Wilna, gdzie kończył studia
i rozpoczął swoją poetycką drogę. Otrzymał od
władz litewskich honorowe obywatelstwo miasta
stołecznego Litwy.
Mickiewicz może mniej odczuwał swoją litewskość niż Miłosz. Nasz wieszcz narodowy znał ledwie kilkanaście słów litewskich, za to rozumiał
i znał dużo lepiej język białoruski, bo urodził się,

dzieciństwo i młodość spędził w Nowogródku,
który dziś należy do Białorusi i jest miastem obwodowym. Stąd na przykład literatura ludowa białoruska (a nie litewska) wpłynęła na jego wczesną
twórczość (ballady, „Dziadów cz. II”). Historyczna Litwa pojawia się jednak w jego twórczości w
poemacie „Grażyna” (imię literackie, stworzone
przez Mickiewicza, a pochodzące od litewskiego
słowa graži – piękna), w „Konradzie Wallenrodzie”, wspaniałej powieści poetyckiej, właściwie
całkowicie litewskiej, nieomal eposie o patriotyzmie Litwina (Alfa – Waltera – Konrada), który
w imię miłości do ojczyzny poświęca swój honor
i miłość do Aldony. Przepiękna jest także ballada
„Trzech Budrysów (Ballada Litewska)”, zaczynająca się od słów:

i kojarzącym się z chrztem jest woda płynąca pod
panoramicznym widokiem Wrocławia.
Prawdopodobnie książę czeski Wratysław w
początkach X w. założył na Ostrowie Tumskim
gród, Wratislavię. Pod koniec tego wieku Mieszko I inkorporował Śląsk w granice państwa i tym
sposobem Wrocław stał się Piastowski. Oglądam
wizerunki pierwszych Piastów, graﬁki pokazujące ważne wydarzenia pierwszych lat działalności wrocławian po roku tysięcznym, zaczyna się
rysować obraz tamtejszej epoki, którą możemy
poznać dzięki wykopaliskom archeologicznym
prowadzonym na tych
terenach.
Większość
tych znalezisk pochodzi
z kolebki Wrocławia
– Ostrowa Tumskiego.
Uwagę przykuwają przepiękne kaﬂe piecowe,
pochodzące być może
z mieszkania jakiegoś
kanonika – bogato zdobione,
kunsztownie
wykonane, z pewnością
nie mógł sobie na takie
pozwolić żaden biedak.
Obok ﬁgurki z manufaktury: św. Jadwiga z
wykopalisk pod pl. Do-

minikańskim, dzieciątko Jezus – niekompletne,
to prawdopodobnie odpady produkcyjne. Dalej
ozdoby, pionki do gry, elementy do zabaw, gier.
Gratka, którą rzadko udaje się oglądać po tylu
wiekach, gdyż skóra i tkaniny najszybciej niszczeją – buty dziecięce. Drewniane i żelazne naczynia i sztućce, zdobiona srebrna nabierka do
łyżki znaleziona na pl. Solnym, klucze i dziurki
do nich, elementy płatnicze (również należące do
rzadkości – dbano o nie wyjątkowo i starano się
nie gubić). To wszystko jeszcze wyraźniej obrazują miniatury z wrocławskiego rękopisu, przedstawiające kupców, rzemieślników, ludzi pracy.
Ciekawostka – rura ceramiczna. Wrocław już
w okresie średniowiecza miał świetnie rozwinięte wodociągi. Przy domach stojących nad Odrą
kręciły się koła, nabierające z rzeki wodę, która
traﬁała do wielkich zbiorników – niczym dzisiejsze wieże ciśnień – i dalej rozprowadzana była
po całym mieście. Podchodzę do kiosku stojącego
w tej sali i budzę śpiącego mima, by zapytać go
o magistralę wodociągową. On zabawnie się irytuje, ale przedstawia najróżniejsze ciekawostki z
Wrocławia w wiekach średnich...
Kolejna sala średniowieczna wprowadza
mnie w klimat kościoła. Stylizowana na gotyk, co podkreślone jest odpowiednią muzyką
– słyszalną, ale nieprzeszkadzającą – świetnie
zaaranżowana dzięki charakterystycznym łukom.

Stary Budrys trzech synów,
tęgich jak sam Litwinów
Na dziedziniec przyzywa i rzecze:
„Wyprowadźcie rumaki i narządźcie kulbaki,
A wyostrzcie i groty, i miecze.”
Ojciec oczekuje, wysyłając synów w trzy strony świata, że przywiozą różne dobra materialne,
a tymczasem wszyscy trzej przywożą „Laszki,
synowe” (czyli Polki, których urodę opiewa w
tej właśnie balladzie). Jeden z francuskich pisarzy drugiej połowy XIX wieku, Prosper Mérimée,
w opowiadaniu „Lakis” wykorzystał tę balladę,
a główny bohater, badacz folkloru litewskiego,
uznał ją za starolitewską (oczywiście, w przekładzie na litewski, bo polskiego, mickiewiczowskiego pierwowzoru nie znał).
O kresach północnych, głównie Litwie, będę
jeszcze pisał, bo to temat-rzeka.
Krzysztof Bauer

posłużyły jako podstawa przy powojennej odbudowie Rynku. Oglądam więc podświetloną makietę i myślę, że to okazja do obejrzenia całego
ratusza szczególnie dla dzieci, bo zwykle chodząc
po Rynku, oglądając budynki, mogą skupić się
głównie na szczegółach, a tu istnieje możliwość
ogarnięcia całości – któż by nie chciał zobaczyć
dachu ratusza?
W kolejnej sali renesansowej spotykamy dwóch
myślicieli – Melanchtona i Lutra – na obrazach.
Błękitny suﬁt zdobią złote gwiazdy – pośród
nich również oryginalne, metalowe, pochodzące
z kościoła św. Elżbiety – ładnie komponują się z
resztą. Pierwszy raz spotkałam się z takim aranżacjami wnętrz w muzeum – chłonę klimat epoki,
jakbym naprawdę przeniosła się w czasie. Ta sala
to przed wszystkim eksponaty wiążące się z religią – ołtarz Marii Magdaleny i Marty; przepiękny
antyfonarz, ponad sześćsetletni zbiór psalmów,
modlitw, hymnów. Obok cenna i niezwykła rzecz
– psałterz pochodzący z kościoła św. Marii Magdaleny. Jego niezwykłość polega na tym, że na
ogół w takich księgach przedstawiano świętych,
tu natomiast pokazano mieszczan, patrycjuszy
zajmujących się ﬁnansową stroną kościoła. Oglądam naczynia liturgiczne, miedzioryt kościoła św.
Elżbiety – jeszcze z wieżą – relikwiarze, mnóstwo
bardzo starych pieczęci i dokumentów, a wśród
nich dokument nadania Wrocławiowi przez ławników magdeburskich przywilejów prawa magdeburskiego w 1261 r.
Pierwsze piętro Muzeum Miejskiego to czasy
nowożytne. W salach renesansowych zobrazowana jest historia wrocławskiej rady miejskiej.
Z uwagą oglądam plan Wrocławia, widziany „z
lotu ptaka”, malowany przez ówczesnego kartografa-malarza prawdopodobnie z wież, najwyższych punktów miasta. Widać ratusz, pręgierz,
kościoły, Ostrów Tumski. Uwidoczniono tu również herb miasta. Ten plan powstał w XVII wieku, po czym został skopiowany i powiększony,
dzięki czemu łatwo teraz rozpoznać charakterystyczne dla naszego miasta budowle. Wspomniałam o herbie – rada miejska powstała w 1266 r.,
zaś herb nadano miastu w XVI w. – na dowód
można obejrzeć dokument – przywilej króla Ferdynanda I potwierdzający nowy herb Wrocławia
z pieczęcią królewską, Wiedeń, 12 marca 1530.
Od tej pory herb widnieje na pieczęciach, dokumentach, również wśród oznaczeń straży miejskiej. Bo Wrocław miał swoją straż – mamy tu
możliwość zobaczyć prawdopodobnie najstarszą
zachowaną złotą odznakę służb strażniczych,
taką pierwszą odznakę policyjną. Co ciekawe,
Wrocław, mimo że był miastem neutralnym, miał
swoje własne wojsko – oglądam fragment uzbrojenia, rodzaj tarczy, pięknie malowaną pawęż
piechoty wrocławskiej.
Dalej oglądam pisma, dokumentację życia
i działalności rady miejskiej, oraz coś bardzo
ciekawego – makietę ratusza z 1936 roku. Wykonana została według projektu konserwatora i
radcy budowlanego Rudolfa Steina. Działalność
Steina, architekta i historyka sztuki, miała ogromne znaczenie dla Wrocławia – jego opracowania

Tuż obok wielka księga – biblia kościoła kalwińskiego we Wrocławiu z 1729 r. I epitaﬁa – patrycjuszy, znanych wrocławian – kunsztownie
wykonane, kapiące szlachetnymi metalami. Intrygująca kula – to fragment siedmioramiennego,
wiszącego świecznika z 1670 r. Dzieci z ciekawością przyglądają się przedmiotom, do których
na ogół nie mają dostępu. Do takich należą siedziska dla duchowieństwa, zwykle znajdujące
się w odgrodzonym prezbiterium. Tutaj można
przyjrzeć się im z bliska, warto zwrócić uwagę na
relief przedstawiający św. Magdalenę – właśnie z
kościoła pod jej wezwaniem pochodzą te stalle.
Chodzę, patrzę, słucham – aranżacja, kolorystyka
i tych sal oraz nienachalna muzyka, a wszystko
bez nadmiaru niepotrzebnych bodźców, sprawiają, że czuje się klimat tamtych czasów.
Czas na spotkanie z Ogrodem Scholtza – niestety, tylko w kiosku, bowiem słynny i jeden
z najpiękniejszych ogrodów Europy, od dawna nie istnieje. W 1687 r. dr Laurentius Scholtz
von Rosenau założył ogród, który znajdował
się w okolicach pl. Dominikańskiego. Był to jeden z najpiękniejszych ogrodów, jaki widziano
– uprawiano tu niemal czterysta gatunków roślin,
również egzotycznych. Było rosarium, labirynt,
drewniany pawilon, fontanny, a także pomniki i
wiele różnego rodzaju pamiątek przywożonych
z zagranicy, włącznie z egipską mumią, była tu
także kopia wazy z Kany Galilejskiej i posąg
Polifema, cyklopa z Sycylii. Kolejny właściciel,
Scharschmidt, urządził tam wodny ogród. Mamy
możliwość obejrzeć rzecz ciekawą – zielnik, skatalogowane rośliny, które uprawiano w ogrodzie
Scholtza.
W kolejnej sali zobrazowany jest dwór biskupi
– naczynia liturgiczne, kielich biskupa wrocławskiego z XVI w. i przepiękny przenośny ołtarzyk
z 1586 r. Przyglądam się efektownej monstrancji
– pełna złota i kolorów, niezwykle precyzyjnie
wykonana, naprawdę cacko. Obok tzw. monstrancja słoneczna z 1682 roku, z czasów biskupa
Sebastiana von Rostock, rzeźby z kości słoniowej

i wiele innych misternie wykonanych, kapiących
szlachetnymi metalami i kamieniami przedmiotów należących niegdyś do katedralnego skarbca.
Podczas kontrreformacji, kiedy Wrocław znalazł się pod panowaniem Habsburgów, protestanci mieli większe możliwości i wolność religijną.
W związku z tym Kościół katolicki zaczął aktywnie zabiegać o wpływy, sprowadzając na Dolny
Śląsk prężnie działające zakony katolickie, dzięki
którym jego pozycja miała się umocnić na tych
terenach, co zaowocowało w liczne pamiątki zachowane po tamtych czasach, związane z kościołami właśnie. Oglądam obrazy, epitaﬁa, medale
pieczęcie... Znów pytam mima, tym razem o Uniwersytet Wrocławski, „przechodzę się” po nim,
poznaję noblistów, absolwentów tej uczelni.
Bardzo podoba mi się w Muzeum Miejskim
to, że jest taką szeroką drogą, od której odchodzą boczne ścieżki, prowadzące w głąb Wrocławia – będąc w jednym tylko Pałacu Królewskim,
oglądam gmach uniwersytetu, niezwykłą Aulę
Leopoldyńską, zdjęcia i panoramy kościołów – to
zachęta, aby bliżej przyjrzeć się miastu, zauważyć, to, obok czego na co dzień przebiegamy w
pośpiechu.
Mijam przepiękny mebel, zdobny w drewnianą
mozaikę – to szafa na preparaty z apteki jezuitów
– i już wkraczam do sali, w której zaprezentowano rzemiosło artystyczne. Głowa do góry!

Bo oglądać taki suﬁt, to sama przyjemność – oryginalny, drewniany strop siedemnastowieczny,
zielony, z motywami roślin i owoców, został tu
przeniesiony z jednej z kamienic. A w gablotach
mnóstwo sprzętów, zabezpieczonych czujnikami
– w takim miejscu wszystko musi być dostosowane do zabytkowych eksponatów, również temperatura i wilgotność – lśniący złotem relikwiarz
św. Czesława w kształcie ręki, srebrny krzyż ołtarzowy, monstrancja w kształcie drzewa Jessego,
okładka księgi bractwa św. Dominika, świeczniki, zegary, kadzielnice, puszki na komunikanty, a
wszystko misterne i kosztowne. Na ich tle nawet
mistrzowsko wykonana szafa ubraniowa, z malunkami i intarsjowanymi mozaikami, z XVIII w.
wygląda niemal zwyczajnie.
Agnieszka Gil
zdjęcia udostępniło Muzeum Miejskie Wrocławia.
Ciąg dalszy artykułu we wrześniowym numerze
„Pawłowic”
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie

Tak Warszawę nazwał jeden z polskich poetów, pisząc o walczącej w 1939 roku stolicy.
Słowa te ucieleśniły się w jeszcze tragiczniejszy sposób w sierpniu 1944 roku, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Hekatomba
miasta, jego zagłada, próba wymazania go z
mapy Polski i Europy jako stolicy tego kraju
i jego centrum kulturowego.
Kiedy I Armia Wojska Polskiego wkroczyła
do Warszawy 17 stycznia 1945 roku, zastała
martwe miasto, hektary zamarzniętych gruzów
pokrytych śniegiem, wśród których spoczywało prawie 200 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej
i cywilnych mieszkańców miasta. Front białoruski pod dowództwem generała Konstantego
Rokossowskiego wreszcie ruszył do ofensywy,
przekroczył linię Wisły, na której trwał od lipca
poprzedniego roku, czekając aż wykrwawi się
powstanie w Warszawie i hitlerowcy uczynią z
niej obszar ruin i zgliszcz. Dwaj niedawni sojusznicy, którzy zdeptali w 1939 roku Rzeczpospolitą, dokonali jej IV rozbioru (pakt Ribbentrop-Mołotow), teraz jako wrogowie, znów
zjednoczyli się, aby dokonać kolejnej zemsty
na Polakach i zniszczyć ich stolicę. To ostatni
uścisk sowiecko-niemiecki nad trupem miasta:
zaniechanie pomocy powstańcom przez Stalina
i patrzenie z prawego brzegu Wisły (z Pragi) z
prawie zupełną bezczynnością na walkę warszawiaków, na nierówną walkę akowców (a
także niewielkich oddziałów AL) z wojskami

1 sierpnia 1944 r. godzina „W” (17:00). Patrol por.
„Agatona” z batalionu „Pięść”,

hitlerowskimi uzbrojonymi po zęby, atakującymi z powietrza i lądu. 63 dni krwawych walk
nieomal o każdy dom, o każdą ulicę, w warunkach nie tyle okropnych, co strasznych, walk
niemal zawsze okupionych śmiercią wielu zabitych i poległych. Cóż mogły obchodzić Stalina i polskich komunistów losy walczącej stolicy Polski. Niech giną, niech umierają. To nasi
ideowi (polityczni) przeciwnicy. Nie mamy dla
nich litości. Jest nam nawet na rękę, że zostaną
wybici i unicestwieni przez swojego wroga. My
tylko dokończymy po zniszczeniu niemieckich
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nazistów rozprawę z AK i
innymi ugrupowaniami polityczno-militarnymi, które
stoją po przeciwnej stronie
barykady. Czas działa na
naszą korzyść – już przecież
22 lipca 1944 roku ogłosiliśmy manifest PKWN
(Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) w
Chełmie, gdzie zawarliśmy
wszystkie
najważniejsze
tezy dotyczące przekształceń, jakich mamy zamiar
dokonać po zainstalowaniu swojej władzy. Tam, w
Chełmie, Lublinie, Rzeszowie już objęliśmy władzę i
rozprawiamy się z oddziałami AK, a tutaj, w
Warszawie, na jej prawym brzegu obserwujemy mordowanie miasta – stolicy kraju. Choć
w czerwcu i lipcu nawoływaliśmy, aby Warszawa powstała przeciwko hitlerowcom (radio
Moskwa). I nie ma co ukrywać, że zdradziliście
naród, Polskę, warszawiaków, aby tylko objąć
władzę, ulokować się pod „opiekuńczymi”
skrzydłami Armii Czerwonej i NKWD w zdobytym kraju. Brunatna zaraza zastąpiona została czerwoną zarazą, która wbrew narodowi, siłą
narzuciła swoją krwawą władzę Polakom.
Honor ocalony został przez powstańców
warszawskich, którzy ruszyli do boju ze znienawidzonym okupantem hitlerowskim. Oddziały
AK, dorośli, młodzież, a nawet dzieci. Piękny i
wzruszający pomnik Małego Powstańca oddaje dziś hołd dzieciom walczącym w powstaniu,
poległym i żywym. Wbrew kłamstwom i przemilczeniom władzy komunistycznej, która nie
pozwalała mówić i pisać o powstaniu warszawskim (a jeśli już – to tylko źle), bo wiedzieli,
że jest to jej hańbą. Polacy pamiętali zawsze
i tym wspaniałym, ale i krwawym zrywie powstańców przeciw hitlerowskim Niemcom,
okupantowi i zbrodniarzowi. Dziś powoli
odchodzą już na „wieczną wartę” powstańcy
warszawscy, jest ich coraz mniej, wkrótce nie
będzie nikogo. Dlatego 65. rocznica wybuchu
powstania warszawskiego powinna przypominać o tamtych strasznych, ale heroicznych
dniach stolicy naszego kraju. Przede wszystkim młodym, następnym pokoleniom Polaków
o tym wspaniałym czynie zbrojnym Polaków.
Szkoła (i uczący historycy) nie bardzo potraﬁą
sobie poradzić z właściwym przekazem tego
faktu. Nie umieją uczulić młodych na wielkość
tego czynu zbrojnego, który uczy przecież nie
tylko miłości do ojczyzny, ale ukazuje heroizm
walczących o wolność i niepodległość Polski.
Pojęcie poświęcenia i honoru, cnót tak dzisiaj niemodnych, a tak ważnych dla Polaków
w ciągu ich dziejów – na ukazywanie ich na
przykładzie powstania warszawskiego, jest
powinnością i obowiązkiem szkoły polskiej i
jej nauczycieli. A że tak się nie zawsze dzieje,
wiemy o tym. I powinniśmy domagać się tego
w sposób wyraźny i głośny, To nasz obywatelski obowiązek, bo obywatel Rzeczypospolitej
http://www.1944.pl/
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to człowiek także „uhistoryczniony” i znający
dzieje swej ojczyzny, szczególnie te najnowsze, a do nich należy pamięć o powstaniu warszawskim z 1944 roku, jego 63 dniach walki,
heroicznej i pięknej.
I niech nie próbują nas przekonywać, że był
to zryw niepotrzebny, a śmierci tysięcy powstańców można było uniknąć. Tak, tylko kim
dzisiaj bylibyśmy bez powstania warszawskiego (a wcześniej powstania wielkopolskiego czy
powstań śląskich, a później bez Poznania 1956,
Gdańska 1970 roku czy Solidarności)? Narodem skarlałym, zsowietyzowanym, zapatrzonym tylko w pomnażanie dóbr materialnych.
Trochę tak się dzieje dzisiaj – dlatego winniśmy temu zapobiegać i tak, jak czyni to prezydent RP prof. Lech Kaczyński, uczynić z dnia
1 sierpnia święto narodowe. Poparcie ¾ (75%)
Polaków dla takiego uczczenia powstania warszawskiego już jest. A to dużo. I zobowiązuje
organa państwowe (Sejm) do przychylenia się
woli wyborców.
Mieczysław Jastrun tak pisał o Warszawie i warszawiakach w wierszu „Pamięci
straconych”:
Historia, pisząc ręką krwawą,
Was zapamięta, smutne drzewa
Rozkołysane nad Warszawą –
Nie wam to mówić, wróżyć nie wam...
Was w swoje czarne korowody
Wplątały kruki, nocne dale,
Lecz wiatr z październikowych alej
Nawiewa wieścią liści młodych.
Złamany padnie na kolana,
Na karku swym mściciela stopę
Poczuje wróg. Z żelaznej rany
Wleje krew na Europę.
Powrozy, które was od ziemi
W śmiertelnym skurczu oderwały,
Jego drgającą grdykę ścisną –
I jeszcze raz rzucicie cienie
Z drugiego brzegu krwi i chwały
Na wolny, jasny dzień nad Wisłą.
(KB)

Na Mazury
...Na Mazury, Mazury, Mazury,
Popłyniemy tą łajbą z tektury.
Na Mazury, gdzie wiatr zimny wieje,
Gdzie są ryby i grzyby, i knieje...
„Na Mazury” L.M. Kowalczyk
Mazury zastaliśmy pogrążone w mroku.
Szybciej się nie da – zwykle żeglarze z Dolnego Śląska dojeżdżają na Mazury przed
nocą, po całym dniu podróży. Również i my,
choć tym razem jechaliśmy z Helu, po długiej i niełatwej drodze pełnej straszliwych
weekendowych korków, dotarliśmy tam w
sobotę wieczorem.
Następnego ranka ruszyliśmy w pierwszy
rejs, do Mikołajek, skąd po mszy św. popłynęliśmy do Rucianego Nida. Czas wakacji obﬁtuje w żeglarzy turystów, żeglarzy amatorów
i żeglarzy zapaleńców – po drodze mijaliśmy
mnóstwo łódek, wśród których znalazła się też
imponująca SASANKA660 o drapieżnej nazwie „Czarna Wdowa”.

sprzęt, którym najpierw należy się nauczyć
należycie posługiwać, a następnie dbać o niego – na jachtach nie ma miejsca na niedoróbki
czy bałaganiarstwo.
Przedostatniego dnia pobytu ujrzeliśmy serce Mazur: Mikołajki i marinę pełną jachtów
– ścisk był taki, że nam ostatnim udało się tam
zacumować. Wieczorem rozpoczął się Festiwal
Szant Mikołajki 2009, gdzie wysłuchaliśmy
Noc zastała nas na przystani WOPR, gdzie konkursowego przeglądu zespołów szantowych
uczestniczyliśmy w szkoleniu z bezpieczeństwa na jachcie. Szkolenie przydało się już
następnego dnia – na Śniardwach złapała
nas burza. Świadomość tego, co powinno się
robić w takich sytuacjach, jest nie do przecenienia – dwa lata temu podczas wielkiej
burzy, właściwie sztormu, na Mazurach, zginęło dwanaście osób! Dlatego, aby uniknąć
niebezpieczeństwa, wszyscy pływaliśmy w
kapokach, czyli kamizelkach ratunkowych. i mieliśmy możliwość wzięcia udziału w wielu
Warto tu wspomnieć, że żeglowanie to atrakcjach przygotowanych przez organizatonie tylko możliwość opalania się na forpiku rów. Takie festiwale są świetną okazją do zlo-

Prawdziwy tłok – tak na wodzie, jak i na
nabrzeżu – był również w śluzie Guzianka,
znajdującej się między jeziorem Bełdany i
jeziorem Guzianka Mała. Śluzy umożliwiają
przepływanie pomiędzy zbiornikami o różnych
poziomach wody – bez tego nie byłoby szans i pozdrawianie żeglarzy z innych łodzi, to
na żeglowanie między niektórymi jeziorami.
nie tylko wiatr we włosach i zapach wody.
To również niezła szkoła życia. Aby zostać
prawdziwym żeglarzem, nie wystarczy zdobyć patent – tak naprawdę to wielka okazja
pozyskania wiedzy, doświadczenia, nie tylko
w zakresie prowadzenia jachtu, ale w wielu
innych dziedzinach. To możliwość nauczenia
się wykonywania rozkazów kapitana, pracy
w grupie – ileż razy od postępowania jednej
osoby zależy los całej załogi! – dyscypliny,
zdolności szybkiego podejmowania decyzji,
odpowiedzialności za siebie, za innych, za
Dalej droga była już prosta – popłynęliśmy
na koniec Jeziora Nidzkiego, które stawało się
coraz płytsze, co miejscami uniemożliwiało
dalszą żeglugę, a następnie, znów przez Guziankę – do Piszu, przez kanał między jeziorem Seksty (to południowa zatoka Śniardw) i
Roś. Odwiedziliśmy Pisz – mazurskie miasto z
siedemnastowiecznym kościołem św. Jana, po
czym odbyliśmy kurs po jeziorze Roś.

tów żeglarzy z całej Polski – wspólnie uczestniczą w koncertach, spotykają przyjaciół, planują
kolejne rejsy i wyprawy żeglarskie.
Ostatni postój mieliśmy następnego dnia na
Jeziorze Mikołajskim. I wreszcie nastąpił czas
powrotu – białe jachty będą pływać teraz tylko
w naszych snach,

Kraina Wielkich Jezior jesienią pociemnieje i wpadnie w objęcia Morfeusza... Żegnajcie
Mazury, do zobaczenia za rok!
wspomnień Dzielnego Żeglarza
wysłuchała Agnieszka Gil
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Generalne Wytyczne Codexu starają się doprowadzić do sytuacji, w której jedynymi produktami, jakim można przypisać zdolność ochrony,
łagodzenia i leczenia chorób, staną się lekarstwa. Jednocześnie zakazują one twierdzenia,
że temu samemu celowi mogą służyć produkty
żywnościowe. Wytyczne te chronią władzę przemysłu farmaceutycznego nad systemem opieki
zdrowotnej. Z drugiej strony Komitet Codexu
dopuszcza do stosowania takich substancji jak
dwutlenek siarki, który wywołuje u wielu ludzi reakcje alergiczne, jak również azotyn oraz

http://www.outback.pl

Wzrost popularności dodatków do żywności,
naturalnych praktyk zdrowotnych i żywności
organicznej zaczął zagrażać przemysłowi farmaceutycznemu, chemicznemu i wielu innym.
Wzrasta zainteresowanie medycyną naturalną. Naturoterapeuci, homeopaci, dietetycy
udzielają obecnie skutecznej pomocy milionom
ludzi. Zaczyna się dostrzegać, że wolne rodniki są podstawową przyczyną nowotworów,
przedwczesnego starzenia, osłabienia układu
immunologicznego, artretyzmu, cukrzycy i
wielu innych przewlekłych schorzeń.
Ciało ludzkie chroni się przed wolnymi rodnikami za pomocą antyoksydantów zawartych
w naturalnych, niemożliwych do opatentowania
substancjach. Opatentować można tylko składniki syntetyczne. Z punktu widzenia przemysłu
farmaceutycznego na naturalnych produktach nie
można więc zarobić!
Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy)
dąży do sprzecznego z prawdą uznania antyoksydantów za truciznę i zakazania ludziom ich
przyjmowania. Gdy naturalne terapie zdrowotne
zostaną uznane za nielegalne, jedynymi sposobami leczenia staną się lekarstwa i operacje.
Obecnie, koncerny farmaceutyczne skutecznie
przejęły kontrolę nad amerykańskim Urzędem
ds. Żywności i Leków (FDA) oraz podobnymi
organizacjami w Europie i pozostałych częściach
świata. Fundacja dr. Matthaisa Ratha wydała w
maju 2005 r. oświadczenie, w którym przewiduje, że Codex Alimentarius stanie się największym
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, jakie znał
świat. Historia nie była jeszcze świadkiem wpływu tak silnej grupy interesów, jaką jest przemysł
farmaceutyczny, który próbuje osiągnąć wielomiliardowe zyski ze sprzedaży syntetycznych leków
kosztem zdrowia miliardów ludzi. Strona internetowa dr. Ratha ujawnia strategię, w myśl której
Codex zmierza do zdelegalizowania wszystkich
niemożliwych do opatentowania naturalnych
terapii, które zagrażają opatentowanym syntetycznym specyﬁkom. Wymienia się tam również strategie Wytycznych w sprawie Witamin
i Mineralnych dodatków do Żywności Codexu,
które obejmują: zablokowanie dostępu do wielu
bezpiecznych mikroelementów i środków odżywczych, konieczności przepisywania wszystkich
naturalnych dodatków przez lekarza i oddanie
opieki zdrowotnej wyłącznie w ręce przemysłowi
farmaceutycznemu.
Powyższe wytyczne zostały przyjęte przez Komisję Codexu Alimentarius jako nowy globalny
standard podczas spotkania w Rzymie w lipcu
2005 r. Wykorzystują one jako podstawę restrykcyjną dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie
dodatków do żywności nakazują ustanawianie
ograniczeń dotyczących przyjmowania witamin i
minerałów. Co więcej, zakazują twierdzenia, że
witaminy i dodatki mineralne pozwalają zapobiegać chorobom, łagodzić je i leczyć! Globalne
zalecenia mają doprowadzić do tego, by sprzedaż
produktów, które leczą i chronią zdrowie, stała się
wyłączną domeną przemysłu farmaceutycznego.

dexu do spraw oznaczania żywności. Sprawa ta
jest szczególnie istotna dla rozpowszechniania
informacji o naturalnych sposobach ratowania
zdrowia i życia. Ograniczenia nałożone na treści
zawarte na opakowaniach mają zniechęcić producentów dodatków do żywności do informowania
ludzi o dowiedzionych korzyściach płynących
z ich spożywania. Komitet ten kwestionuje rolę
właściwego żywienia w zapobieganiu, łagodzeniu i leczeniu chorób.
Obecnie kluczową kwestią, jaką zajmuje się
Codex, jest nałożenie ograniczeń na treści zawarte w reklamach. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że rozpowszechnianie legalnie publikowanych wyników badań naukowych zostanie

azotan sodu, które są potencjalnie rakotwórcze
i prowadzą do hiperaktywności dzieci, a także
powodują wrzody i nowotwory jelit karageninę
oraz etylen, używany do sztucznego dojrzewania
owoców i warzyw podczas transportu.
W roku 1966 utworzono Komitet Codexu do
spraw Pozostałości Pestycydów, który odpowiada za ustanawianie maksymalnych pułapów ilości pozostałości pestycydów w poszczególnych
grupach produktów spożywczych. Jednak bezpieczeństwo każdego środka bada się z osobna,
przy jednoczesnym lekceważeniu długotrwałych
efektów zdrowotnych, jakie wywiera na organizm ich wspólne występowanie. Wiele tych niebezpiecznych środków produkuje nie kto inny,
jak ﬁrmy farmaceutyczne i chemiczne.
Długotrwałe skutki dla zdrowia konsumentów
wywołane spożyciem licznych opatentowanych
chemikaliów i sztucznych dodatków są ignorowane.
Opracowywane są dalsze wytyczne i standardy
odnoszące się do żywności genetycznie modyﬁkowanej Ostateczne uchwalenie wspomnianych
zapisów pomoże zobowiązać wszystkie kraje
należące do WTO, by zaakceptowały żywność
genetycznie modyﬁkowaną. Ponieważ jednak ludzi jest temu przeciwnych, rośnie presja, by nie
zmuszać producentów i eksporterów genetycznie
produkowanej żywności do ujawniania informacji o zawartych w niej składnikach.
Od 1956 roku działa specjalny Komitet Co-

zakazane, a działania promujących zdrowie niedochodowych organizacji, które kształtują postawy, przekonania i modele zachowań w odniesieniu do dodatków do żywności, będą utrudniane.
Dobra wiadomość to taka, że ze strony Komisji Europejskiej, przynajmniej na razie, nie pojawiła się żadna inicjatywa legislacyjna, która z
początkiem 2010 r. wprowadzałaby wspomniane
ograniczenia w życie.
Fragmenty tekstu zamieszczonego
w „Nieznany Świat” nr 5/2009 (221).
Główne źródło: http://www.niewyjasnione.pl/
CODEX_ALIMENTARIUS-t11030.html

Autorów jeszcze nieodebranych ilustracji
do bajki Agnieszki Gil „W lesie”, narysowanych podczas czerwcowego festynu na Pawłowicach prosimy o odbiór prac i książki.
Zwracamy się do osób:

Amelia Ronka
Emilia Wójtowicz
Joasia Żugaj
Justyna Inglot
Kamila Ronka
Kasia Wilczyńska
Małgosia Wolicka
Książki można odebrać w sklepie
„JUREK”, ul Mirtowa 20

Kilka słów w sprawie starości
Czy przemijanie musi wiązać się z upośledzeniem czynności poznawczych i demencją? To pytanie zadaję sobie zawsze, ilekroć
słyszę o kolejnej osobie, u której rozpoznano
chorobę Alzheimera lub demencję starczą.
Po prostu czasem trudno jest się pogodzić
z myślą, że moja przyszłość może wyglądać
podobnie.
Proces starzenia się organizmu człowieka
jest nieodwracalny. Przynajmniej na razie. I
czy się nam to podoba, czy nie, każdy musi
zmierzyć się ze starością. Najpierw dziadków
i rodziców, a później z własną (naturalnie pod
warunkiem, że dożyje sędziwego wieku). A jest
to rzecz niełatwa i wielowymiarowa. Okazuje
się, że najtrudniej jest zaakceptować różnorodne ograniczenia, jakie niesie ze sobą starość,
właśnie w odniesieniu do siebie samego.
Jak już wspomniałam starość jest procesem
ﬁzjologicznym, który niesie ze sobą szereg problemów bardzo interesujących z punktu widzenia nauki, zwłaszcza medycyny i psychologii.
Od pewnego czasu rozwija się gerontologia,
która ma na celu łagodzenie czy też opóźnianie
pewnych przejawów starości. Poza tym zaburzenia wieku podeszłego stanowią przedmiot
badań interdyscyplinarnych, ponieważ wraz ze
wzrostem średniej długości życia dotyczą coraz
wększej liczby osób. Tak jest chociażby w odniesieniu do badań nad zaburzeniami pracy mózgu. Wiadomo, że z wiekiem maleje liczba neuronów, jak i masa mózgu. Bada się więc wpływ
tych zaburzeń morfologicznych na sprawność
pamięci, uwagi, myślenia i mowy, czyli fundamentalnych czynności poznawczych, które zapewniają orientację w otoczeniu.
Pamięć jest procesem związanym z rejestrowaniem, przechowywaniem i odtwarzaniem
doświadczeń. Uwaga, to stan aktywności narządów zmysłów umożliwiający ukierunkowany, optymalny odbiór bodźców o określonym
znaczeniu. Myślenie jest złożoną czynnością
bazującą na pojęciach i wyobrażeniach. Obejmuje ono uogólnianie, abstrahowanie oraz
porównywanie. Myślenie przebiegające z wykorzystaniem przyswojonych pojęć i nazw
przedmiotów określa się jako myślenie problemowe. Mowa natomiast jest właściwą człowiekowi wyższą czynnością układu nerwowego,
która umożliwia precyzyjne porozumiewanie
się za pomocą odpowiednio uporządkowanych
abstrakcyjnych symboli dźwiękowych lub graﬁcznych oznaczających konkretny przedmiot,
sytuację czy zjawisko. Jest to czynność złożona, która jest ściśle związana z całym systemem
poznawczym człowieka, ponieważ przebiega z
udziałem pamięci, myślenia i postrzegania. Nie
trzeba chyba specjalnie tłumaczyć, że sprawne
i prawidłowe funkcjonowanie wzmiankowanych czynności poznawczych uzależnione jest
od sprawnego funkcjonowania odpowiednich
obszarów mózgu, gdyż wymaga precyzyjnego
współdziałania wielu niekiedy odległych struktur mózgowia. Największa sprawność działania

całego sytemu poznawczego człowieka przypada na drugą i trzecią dekadę życia. Kolejne
przynoszą już powolny i niestety nieuchronny
spadek możliwości w tym zakresie.
Średnia długość życia w XX wieku wydłużyła się znacznie i obecnie szacuje się, że ok.
6% ludzi na świecie ma więcej niż 65 lat, a
więc jest w wieku podeszłym. W tym okresie
życia dochodzi do nieodwracalnych zmian
we wszystkich narządach ciała i proces starzenia dotyka również mózgu, którego masa
całkowita zmniejsza się stopniowo o ok. 10%.
Z biegiem lat całkowita liczba neuronów w
mózgu maleje, ale przebiega to niejednolicie
w poszczególnych jego obszarach. Nie będziemy tu wdawać się w szczegółowe opisy
tego procesu. Istotne jest to, że prowadzi on
najczęściej do spowolnienia i nieznacznych
zaburzeń procesów poznawczych. Z tego właśnie względu ludzie w podeszłym wieku skarżą
się na zaburzenia pamięci świeżej, a w dużo
mniejszym stopniu na zaburzenia innych czynności poznawczych. Dotychczas nie udało się
ustalić powszechnie obowiązujących kryteriów
różnicujących prawidłowe (ﬁzjologiczne) i patologiczne obniżenie sprawności poznawczej,
natomiast zaburzenia pamięci świeżej mogą
być zarówno przejawem ﬁzjologicznym, jak i
objawem poważnych chorób (np. Alzheimera).
Badania naukowe dowodzą, że u osób w wieku
podeszłym, mimo znacznego ubytku ogólnej
liczby neuronów, poważne zaburzenia poznawcze spowodowane są najczęściej konkretną
chorobą, która przyspiesza lub nakłada się na
proces starzenia. Zaburzenia pamięci, uwagi,

myślenia i mowy występują przede wszystkim
w przebiegu chorób o podłożu naczyniowym i
zwyrodnieniowych mózgu, takich jak między
innymi choroba Alzheimera. Pierwsze objawy, to najczęściej dyskretne zaburzenia uwagi,
pamięci i uczenia się. Następnie, w zależności
od obszaru i rozmiaru uszkodzenia mózgu,
pojawiają się zaburzenia funkcji językowych,
wzrokowo-przestrzennych i myślenia, aż w
końcu następuje całkowity rozpad aktywności
poznawczej, co w znacznym stopniu utrudnia
lub nawet wyklucza samodzielne funkcjonowanie.
O ile u ludzi w wieku średnim, to znaczy
przed 65. rokiem życia, pewną poprawę można
uzyskać stosując chociażby farmakoterapię, to
w przypadku ludzi w podeszłym wieku jest to
niemożliwe, ponieważ medycyna obecnie nie
dysponuje takim lekiem. Na pewno jednak
te niekorzystne procesy opóźnia stosowanie
zdrowej diety, jak i aktywność intelektualna
i ﬁzyczna. Dlatego też na pogodną starość
zacznijmy pracować już dzisiaj. Im szybciej
wdrożymy pewne nawyki, tym większą szansę mamy na opóźnienie procesów starzenia
się. Chodzi tu o zdrowe jedzenie, niezbyt obﬁte posiłki bogate w jak najwięcej produktów nieprzetworzonych, mało mięsa, dużo
świeżych owoców i warzyw, dużo ruchu i
gimnastyki umysłowej. Najlepsze podobno
są różne łamigłowki matematyczne.
Oprac. MJS na podstawie: K. Słotwiński,
R. Podemski, Zaburzenia czynności poznawczych
wieku podeszłego w ocenie neuropsychologicznej,
„Twój Mag. Med. – Neurol. Psychiatr.”
2002, R. 7, nr 4, s. 30-34.

Fenomen Malty
Jezioro w Pawłowicach umiera. Kiedyś była
w nim krystalicznie czysta woda. Pływały ryby,
a brzegi były pełne raków. Teraz woda jest zielona, brzegi obrośnięte sitowiem, a na wiosnę
pokryte zielonym kożuchem. Czy da się to
zmienić? Jak to zrobili inni.
Jezioro Maltańskie w Poznaniu jest sztucznym
zbiornikiem wodnym, który wraz z okolicznymi
stawami rybnymi powstał w wyniku spiętrzenia
wód rzeki Cybiny. Tereny wokół Jeziora Maltańskiego są bogato zagospodarowane dla celów
rekreacyjnych, dają możliwość aktywnego spędzania czasu i wypoczynku. Jedną z atrakcji w
sezonie letnim jest strzeżone kąpielisko.
Powyższe wykorzystanie Jeziora Maltańskiego
wskazuje na konieczność dbania o czystość jego
wody, a zarządzający jeziorem POSiR podejmuje
liczne inicjatywy w celu poprawy jej stanu. Jest
to trudne zadanie, gdyż zasilająca jezioro rzeka
Cybina niesie ze sobą mnóstwo zanieczyszczeń.
Oprócz cyklicznej, co 4 lata, wymiany wody w
jeziorze POSiR przeprowadza projekt biologicznego oczyszczania jeziora, który dotyczy zarówno samego jeziora jak i czterech stawów znajdujących się w systemie Malty.

Projekt biomanipulacji, polegający na ingerencji w skład gatunkowy zooplanktonu (mikroskopijnych rozmiarów zwierząt unoszące się
biernie w toni wodnej żywiące się głównie ﬁtoplanktonem) i introdukcji wybranych ryb, ma
rozwiązać problem bujnego rozwoju ﬁtoplanktonu (mikroskopijnych rozmiarów rośliny żyjące w
górnych, prześwietlonych warstwach wody, biernie unoszone w toni wodnej), którego obumieranie skutkuje szaroburym kożuchem na lustrze
wody. Jego nadmiar wynikał z niedostatecznej
ilości zooplanktonu wyjadanego przez dominujące w Malcie ryby planktonożerne. Efektem był
unoszący się na wodzie osad. Do wody wpuszczono kilkadziesiąt tysięcy malutkich sandaczy,
szczupaki i sumy. Te drapieżne ryby mają za
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zadanie zmniejszenie liczebności ryb planktonożernych, co przyczyni się do wzrostu liczebności
zooplanktonu. W efekcie takiej biomanipulacji
ma m.in. wzrosnąć przezroczystość wody.
W celu stworzenia odpowiednich warunków dla
rozwoju tych wprowadzanych szlachetnych gatunków ryb zastosowano sztuczne napowietrzanie wody. Miało to poprawić warunki tlenowe
w jeziorze, w którym przy średniej głębokości
3,70 m powietrze przenika z atmosfery jedynie do
głębokości ok. 2 m. Poniżej tej głębokości jezioro
było więc martwe.
Napowietrzanie drobnopęcherzykowe zostało
zamontowane w sierpniu 2001 r. na wieżyczkach
startowych 500 m i 1000 m. Zestaw składa się z
dyfuzorów zamontowanych na ruszcie oraz doprowadzającej powietrze dmuchawy. System dostarcza powietrze do najgłębszych miejsc jeziora.
Efekt napowietrzania wody był już widoczny po
paru dniach od włączenia zestawów. Zaobserwowano gromadzenie się ryb w pobliżu dyfuzorów.
Poprawa zawartości tlenu w wodzie wyniosła

Ach tak...
Jest to dzień paskudny,
Pochmurny, zimny i nudny,
Ludzie z domów nie wychodzą za wiele,
Raczej marnują tę deszczową niedzielę.
Dzwony słychać kościelne,
I muchy brzęczące bezczelnie,
Ludzie miny nieciekawe mieli,
Widocznie o wakacjach całkiem zapomnieli:
Że po jeziorze pontonem można popływać,
Pawłowickie potwory odkrywać,
Które w liliach wodnych się kryją,
I w zielonej wodzie się myją.
A chociaż wyglądają jak bestie,
Muszę potwierdzić tę kwestię,
Że do bestii są tylko wyglądem podobne,
A poza tym to takie potwory... ozdobne.
Proponuję wam tę przygodę,
Na każdą zgoła pogodę.
Mazury nie są potrzebne,
Ponieważ istnieje osiedle,
Co Pawłowice się zwie,
Gdzie po jeziorze się pływa, ile chce!
A dla tych, co boją się wody,
Też pomysł mam dla ochłody:
Wieczorny spacer po łące
I pogoń za zającem!
Ale gdy spotkałbyś dzika,
Przed dzikiem tym raczej umykaj,
Bo dzik to stworzenie nieprzewidywalne
I emocjonalnie ekstremalne.
Lepiej więc wracaj na Pawłowice,
By błądzić w gąszczu bezpiecznych uliczek.
– Ojej! Co to było? Janek ze zdziwieniem spojrzał na zarośla. Coś zza krzaków wyskoczyło! To
na pewno wstrętna Julka, zawsze robi mi takie
psikusy. Ona wie, że ja tego nie lubię. Zaraz dostanie za swoje!
Janek ostrożnie podszedł do krzaka, rozchylił
gałęzie, a wtedy spośród nich wyskoczył malutki
skrzat. Miał duży ﬁoletowy nos, malutkie oczy i
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od 0,5 mg O2/l do 1,3 mg O2/l w zależności od
głębokości badanej próby. Zasięg oddziaływania
napowietrzania przez dyfuzory był widoczny do
100 m w zależności od siły i kierunku wiatrów.
W wyniku przeprowadzonych badań wpływ zanotowano na około 15% powierzchni zbiornika.
Wykonane napowietrzanie w znacznym stopniu
poprawiło stosunki tlenowe w okresach letnich.
Wykonane napowietrzanie uchroniło Jezioro Maltańskie przed przyduchami letnimi oraz
umożliwiło osiągnięcie zakładanej biomanipulacji w tym akwenie. Było to widoczne przy spuszczaniu wody z Malty w 2004 r., gdzie odłowiono
ponad 13 ton szlachetnych gatunków ryb, m.in.
szczupaka, sandacza i suma.
POSiR podjął kolejne działania w celu polepszenia jakości wody i uatrakcyjnienia wspomnianego kąpieliska strzeżonego, będącego jedną z
atrakcji maltańskich w sezonie letnim. Wiosną
2005 r. zamontowano napowietrzanie kąpieliska,
które potraﬁ zaciekawić każdego obserwatora.
Niektórzy mówią na to jacuzzi. Inni myślą, że

wybiły tam często przypominane maltańskie źródła termalne. A to nic innego jak wyniki pracy
ﬁrmy AKWATECH.

bardzo okrągłą buzię. Wyglądał jak krasnal z tą
swoją wielką głową, ale w odróżnieniu od krasnali miał płaski brzuch. A na czubku głowy czapeczkę z pomponikiem.
– A kim ty jesteś? – zapytał Janek.
– Jak ty rozmawiasz ze swoją młodszą siostrą?
Czemu nazywasz ją „wstrętną Julą”? Sam jesteś
wstrętny – odparł na to skrzat.
– Przepraszam, że pytam, ale dlaczego ty
umiesz mówić? – zapytał Janek.
– A dlaczego nie? – odpowiedział skrzat.
– Mam cię już dość, a twoja siostra to naprawdę
biedne stworzenie! – skrzat zamilkł na chwilę, a
potem dodał: ale potrzebuję twojej pomocy.
Janek strasznie zdziwiony zapytał:
– A w czym miałbym ci pomóc?
– Posłuchaj, nazywam się Lole i jestem skrzatem lądowym. Potrzebuję kogoś, kto by przepłynął jezioro i zebrał czerwone ziele, które rośnie
po drugiej stronie. Julka boi się jeziora i wody, ale
mam nadzieję, że ty będziesz bardziej odważny.
Aha! A jak zerwiesz to ziele, to zanieś je pod starą lipę, która stoi z drugiej strony… – powiedział
skrzat i zniknął.
– To okropnie dziwne – pomyślał Janek. Najpierw tak mnie krytykuje za zachowanie wobec
siostry, a potem chce, żebym zerwał mu jakiś
krzak po drugiej stronie jeziora. Dziwny gość...
– zastanawiał się w duchu Janek. A właściwie, co
mi tam zależy? – i odwrócił się w stronę domu.
Zaraz się jednak zatrzymał. Skrzat mu powiedział,
że Julka boi się jeziora. Jeżeli Julka się dowie, że
to ja przepłynąłem jezioro to będzie zdziwiona.
Więc może warto.
Janek szybko popędził w stronę lasu. Biegł tak
szybko, gdyż musiał zdążyć przed zmrokiem. W
lesie były komary i kleszcze, tak przynajmniej sądził i trochę się ich obawiał. Ale zdeterminowany
gnał, ile sił w nogach. Jednak po kilometrze takiego cwałowania, Janek musiał powoli zwolnić.
Wieczorny spacer w ciemnym lesie to jednak nie
najbardziej ekscytujące wydarzenie, jakie Janek
kiedykolwiek przeżył. Wydawało mu się, że cały
czas ktoś go obserwuje, więc cały czas rozglądał

się niepewnie i oglądał za siebie. – To nie był dobry pomysł – uświadomił sobie. A kiedy tak sobie
rozmyślał, usłyszał za sobą najpierw powolne, a
potem coraz szybsze kroki jakiegoś stworzenia.
Zwierzę było za Jankiem i to właśnie przestraszyło go najbardziej. Tak bardzo, że – nie uwierzycie
– Janek... zemdlał.
Ocknął się parę minut później. Myślał, że już
z nim koniec, a potem wydawało mu się, że śni.
Zwierzę, które się za nim skradało, okazało się
dzikiem. W lesie to nic dziwnego. Ale teraz, Janek jechał na dziku. Dzik go wiózł do brzegu
jeziora! Niemożliwe! Nic nie mówi, tylko drepcze w stronę starej łodzi ojca Janka. I bęc! Dzik
zsunął Janka do łodzi. Poczym wrzucił wiosła i
z całej siły kopnął łódź, by wypchnąć ją prawie
na środek jeziora. Odwrócił się i zniknął w głębi mrocznego lasu. Janek przestraszony, trochę
oszołomiony, ale i uradowany popatrzył teraz już
spokojnie na znikający w ciemności brzeg lasu
pawłowickiego. Na środku jeziora nie było przynajmniej komarów, a już tym bardziej kleszczy.
– Przynajmniej dwa z moich problemów chwilowo zniknęły.
Była już ciemna noc. Spokojna, cicha noc. Niebo było gwiaździste i było słychać tylko dalekie
pohukiwanie sów i cichutkie skrzypienie jego
łodzi.
– Byłem nad tym jeziorem wiele razy, od kiedy pamiętam. Ale nigdy nie zauważyłem tej niezwykłej przyrody, tych gwiazd, tej cichej wody
– mówił Janek.
I tak, wiosłując, patrzył na tę boska ciszę, gdy
nagle wyrwał go czyjś głos:
– Może byś mi powiedział, co robisz na jeziorze o tej porze? – głos dobiegał najwyraźniej z
wody.
– Kim jesteś? – zapytał Janek. Mnie wysłał tu
skrzat lądowy Lole, a przez las przewiózł mnie
dzik. Mam zerwać czerwone zioło, które podobno
rośnie po drugiej stronie jeziora.
– Aha, to dziwne, baaardzo dziwne – powiedział głos, poczym z wody wynurzył się jakiś
kształt. Ja jestem Bartek. Jak widzisz wyglądam

Napowietrzanie kąpieliska Malty
Więcej informacji na temat oczyszczania
i uzdatniania wody, za pomocą napowietrzania, w zbiornikach można znaleźć na stronie
http://www.akwatech.pl
Anna Stróżyk
(fragmenty artykułu)

jak potwór i jestem potworem z jeziora. Nie bój
się, nic ci nie zrobię. Dziwna ta twoja opowieść.
Ja znam Lolego. To mój dobry kolega, a i o dziku też już co nieco słyszałem. Lole to przywódca
skrzatów lądowych w okolicy, a dzik, no cóż, to
król lasu. A ja jestem tylko zwykłym potworem
wodnym – westchnął.
– Nie łam się – powiedział Janek. Fajny jesteś.
Pocieszany potwór Bartek uśmiechnął się.
– A może, skoro Lole to twój kolega, to wiesz,
po co mu to czerwone ziele? – zapytał Janek.
– Naprawdę nie wiem – Potwór pokręcił głową. Ale chętnie ci pomogę, bo wiem, gdzie ono
rośnie. Najpierw jednak muszę cię wyciągnąć z
moich lilii wodnych.
– Przepraszam, nie zauważyłem – zawstydził
się Janek, a potem dodał: przypominasz mi mojego najlepszego kolegę, Bartku, tylko, że ja go nie
widziałem już od dwóch miesięcy, odkąd wyjechał. Jesteście bardzo podobni.
– To zaszczyt, dumnie stwierdził Bartek.
– Słuchaj, co ty z tym zielem musisz zrobić,
gdy już je znajdziesz?
– Mam je zanieść pod lipę nad jeziorem, ale nie
wiem dokładnie, pod którą.
– A ja wiem – powiedział Bartek. Ten Lole
chyba chciał, żebyś poczarował z Wodnikiem. Jak
się wrzuca różne zioła do dziupli, to w drzewie
wodnika jeziora Pawłowickiego dzieją się różne
czary, powiedział Bartek.
– Dobra, wyskakuj Janku, to już tutaj. Teraz
przejdziemy przez ten gaik, a za nim jest lipa.
Robi się późno, nie zasypiasz?
– To prawda – potwierdził Janek, poczym wygramolił się z łódki. Poczekaj, a skąd ty to wiesz?
aaa... nieważne – i ziewnął.
Z czerwonym zielem podeszli do lipy. Wielkie
to było drzewo, potężne.
– Do tej dziupli – powiedział Bartek.
I to były ostatnie jego słowa, jakie zapamiętał
Janek. Poczym się przewrócił i... obudził koło
ogniska. Siedzieli tam mama, tata, Julka i Bartek.
– Gdzie ja jestem? – zapytał.
– W domu, synku – odpowiedział tato.
– Bartek powiedział, że zasnąłeś nad jeziorem.
– Ależ ja nie spałem – krzyknął Janek i aż
usiadł. Ja przecież czarowałem z Wodnikiem jeziora i rozmawiałem z Potworem Pawłowickim.
Bartka tam nie było! Nie widziałem go od dwóch
miesięcy.
I tak dyskutowali, ale w końcu wszystko się
wyjaśniło. Bartek, kolega Janka, zanieczyszczał
jezioro i wodnik zmienił go w Potwora za karę. A
Lole, strażnik skrzatów, martwił się tym bardzo i
opowiedział wszystko Julce dawno temu. Ale potem pokazał się Jankowi, kiedy Janek zaczął pisać
wiersze o jeziorze, o lesie i miał nadzieję, że ktoś
uwolni Bartka od czarów wodnika przed jesienią.
– Ach tak, rozumiem – powiedział Janek. Ale
skoro Julka o wszystkim wiedziała, dlaczego to
ona cię nie odczarowała? – zapytał Janek Bartka.
– A od czego są przyjaciele? No i czego można
było się spodziewać tego pochmurnego dnia?
Monika Helak, 12 lat
Portland – Oregon

Pierwsze wakacje Stacha
22 czerwca
Zaczęły się wakacje. Na razie wyglądały jak
zwykły czas, dodatkowo wzbogacony tylko o
pakowanie i wielkie zamieszanie. Całe mieszkanie zarzucone było ubraniami i różnymi tobołkami. Mama z szaleństwem w oku miotała się
pośród tego wszystkiego i mówiła co chwilę, że
chce, aby już była niedziela rano. Bo w niedzielę rano mieliśmy być już w Supraślu. Na razie
jednak mama szalała i biegała z rozwichrzonymi
włosami. Siostrzyczka zaś usiłowała spakować
do kosza piknikowego wszystkie swoje zabawki
wiedząc, że tylko to, co się do niego zmieści, pojedzie z nami. A to wszystko przez tatusia, którego samochód to nie ciężarówka.
23 czerwca
Od samego rana zamieszanie i harmider. Tatuś poszedł na zakupy, a my usiłowaliśmy się
zapakować do kilku toreb, które miały się zmieścić w jego nieciężarówce. Mama na szczęście
jest czarodziejką, więc wszystko skończyło się
dobrze, choć później, niż należało. Zamiast o
20.00 wyjechaliśmy o 22.00, mnie to jednak nie
przeszkadzało – zasnąłem jak aniołek i tyle mnie
widzieli!
24 czerwca
Jeśli tak mają wyglądać wakacje, to ja dziękuję. Szaro, buro, pada deszcz, nie można się huśtać
ani kręcić na karuzeli. Siostrzyczka w kaloszach
przybiegła po chusteczki higieniczne, ale mama
nie pozwoliła jej wytrzeć wszystkich urządzeń
na placu zabaw. Ciekawe dlaczego? Szkoda, bo
mogliśmy się tak fajnie bawić... Na razie jednak,
od czasu jak mnie wywlekli z samochodu o piątej rano, aż do śniadania o ósmej, bawiliśmy się
w kempingu.
Śniadanie było bardzo pyszne, zacierki w
zupie mlecznej, a do kanapek schab ze śliwkami mniam, pycha! Chyba im zostało z wesela, które wczoraj było w jadalni. Bo w tym
ośrodku odbywają się imprezy i zjazdy, wesela,
wycieczki i takie różne z udziałem grup. My
jesteśmy tu nieformalnie, bo nasza grupa jest
zbyt mała.
Po południu zrobiło się zupełnie ładnie, wyszło słońce i mama zdjęła mi kaloszki. Zacząłem
chodzić normalnie, a nie jak bocian. Mieszkamy
tuż przy placu zabaw – pod samiutkim domkiem
mamy huśtawki i karuzelę, i bujaki, i piaskownicę. Piaskownica wygląda jak ogródek, bo jest
zarośnięta zielskiem, ale to nic, bo mama i tak
zapomniała mi wziąć foremki i łopatkę.
Przed kolacją siostrzyczka pokazała mi
sztuczkę. Nigdy dotąd nie widziałem ﬁkołków
na hulajnodze. To się robi tak: trzeba wejść na
górkę, rozpędzić się dobrze na hulajnodze, która
ma małe kółka, następnie traﬁć takim kółkiem w
nierówną płytę alejki i siup... wyfrunąć w bok,
na trawkę, hulajnoga zaś pięknym łukiem ląduje
w krzakach, wywinąwszy najpierw kozła. I to ląduje na dwóch kółkach! Taka spryciara.

25 czerwca
Po śniadaniu rozpoczęliśmy nowy dzień, który
miał obﬁtować w wakacyjne atrakcje. I rzeczywiście obﬁtował. Najpierw zorientowałem się,
że kiedy wrzeszczę na stołówce, mama szybko
uwalnia mnie z wózka. W ostateczności zrezygnuję z posiłku, bo na pewno nie z chodzenia i
biegania! Tak więc chodzę sobie po jadalni, oglądam innych ludzi, tańczę na podium dla orkiestry
i przytulam się do dużego drewnianego bociana
z czerwonym dziobem. A z podium lubię skakać.
Wołam: opa! I czekam, aż siostra albo mamusia
przybiegną i zdążą mnie złapać w locie.
Udaliśmy się nad rzeczkę. Ona nazywa się tak
samo jak Supraśl, czyli Supraśl i jest czysta i malutka. Po dotarciu nad rzekę okazało się, że plaża
jest mała i piaszczysta. Mama sprawiła mi wielką frajdę i pozwoliła się pochlapać! Rozebrała
mnie do golaska, pozostawiając tylko chusteczkę na głowie i razem z siostrą rozpoczęliśmy
chlapiące harce.
Jednak moja radość nie trwała długo. Mamusia złośliwie wyciągnęła mnie z wody! Byłem
oburzony! I wyraźnie to okazałem. Zacząłem
krzyczeć, że chcę się kąpać, proszę mnie wypuścić i co z tego, że jestem niebieski i mam sine
usta? A co to jest gęsia skórka to nawet nie wiem,
więc co mi tu mamusia opowiada? Naprawdę się
wnerwiłem. Nie dałem się ubrać, ledwie wcisnęła mnie w pieluszkę, wrzeszczałem ponad trzy
kwadranse. Wszyscy powinni się dowiedzieć o
niesprawiedliwości, która mnie spotkała! Mamusię zbiłem, poszczypałem, zaniosłem się niepohamowanym szlochem i uspokoiłem troszkę
dopiero w domku, przy cycusiu. Tak, cycuś jest
moim najlepszym przyjacielem. I postanowiłem,
że już nigdy nie pójdę z mamą nad Supraśl, bo
jeśli ma się tak znowu zachować, to ja dziękuję!
26 czerwca
Od wczoraj mam coś, co moja mamusia
uwielbia. Drzazgi w paluszkach. Umiem sam
wchodzić po schodach, ale poręcz jest stara i
drewniana, a ja, zamiast kłaść z wierzchu, przesuwam po niej rączkę. No i mam kilkanaście małych drzazg, tak mocno wbitych, że nie ma szans
ich wyjąć bez znieczulenia ogólnego. I jeszcze
kolanka mam poranione, bo kiedy schodzę, robię
to na czworakach i tyłem, a schody są kamienne.
Ale przynajmniej nie spadłem ani razu!
Po obiedzie przed oknem domku zaczęły
spacerować huśtawki. Bardzo się zdziwiliśmy i
pobiegliśmy przyjrzeć się im z bliska. Okazało
się, że nie chodzą same, lecz są noszone przez
kilku żołnierzy, których oddelegowano do pomocy konserwatorowi. I teraz ze wszystkich
stron domku mamy huśtawki i jeszcze dodatkowo drabinki. Drabinki są fajne, w sam raz
na moje nóżki i od razu się na nie wdrapałem.
Mogłem usiąść na szczycie, bo tam jest taka
specjalna półeczka dla małych chłopaków.
Po południu poszliśmy sprawdzić, gdzie
mieszkają krówki, które słychać w naszym
domku. Wybraliśmy się z wózkiem, a siostra
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z hulajnogą. Mama wprawdzie przewidywała,
że będzie kłopot, bo droga jest piaszczysta i
nie bardzo da się po niej jechać, nawet wózek
ciężko się pchało miejscami. Ale moja siostra
zwykle wszystko lepiej wie, więc najpierw
się trochę pomęczyła, a następnie postanowiła wrócić i zaczęła jęczeć na ten temat. Mama
wpadła na świetny pomysł – przechodziliśmy
akurat w pobliżu płotu naszego ośrodka i mama
po prostu wrzuciła na jego teren hulajnogę. Ta
przewróciła się i usnęła chyba w wysokiej trawie, bezpieczna, bo ukryta.
Obejrzeliśmy krówki – właśnie zostały wyprowadzone na kawałek trawki przy drodze. Są
czerwone, i rzeczywiście robią: mu!
Po powrocie na parkingu spotkaliśmy tatusia –
właśnie przyjechał z pracy. Siostra poszła po swój
pojazd razem z nim, bo ona bardzo boi się koników polnych w trawie i sama nie mogłaby wziąć
hulajnogi. Ale tatuś też nie wziął, bo jej nie było
tam gdzie szukali. Była zupełnie gdzie indziej
– tam gdzie mamusia ją zostawiła, po prostu.
Na kolacji prawie udało mi się wdrapać na
kolana jednej miłej pani o siwych włosach. Niestety, mama jest szybka i zdążyła mnie od niej
zabrać... Jutro spróbuję!
27 czerwca
Poszliśmy na śniadanie. Tatuś zobaczył, jak
ładnie skaczę z podium dla orkiestry i wykazał
się niesamowitym reﬂeksem w łapaniu mnie. Najpierw zaś się zdziwił jaki jestem przyjacielski dla
jednej pani, tej, do której wspinałem się na kolanka. Zjadłem płatki kukurydziane i poszedłem sobie
pobiegać. Tatuś musiał przecież też zobaczyć jaki
jestem swobodny i w ogóle luzak. Skakałem tak
sobie i brykałem, wreszcie siostra zebrała ochrzan,
że mnie słabo pilnuje i łażę między stołami innych
gości. W końcu tatuś postanowił sam się mną zająć. I było bardzo wesoło, nakrzyczałem się i nauciekałem po wsze czasy, na koniec przywaliłem
ustami w kant stołu, aż mi krew poleciała. Tatuś
pomalutku przestawał się dziwić, że mamusia ma
dużą szansę na wrzody po tym urlopie.
28 czerwca
Rano znowu było bardzo zimno. Tatuś włączył
piecyk o 5.00, ale po wystawieniu spod kołderki
moje nóżki marzły. Trochę marudziłem i mamusia zaśpiewała mi na melodię „Małej smutnej
królewny”:
Mała łysa pierdoła
Ma takie zimne nóżki,
że aż hej...
A siostrzyczka szybciutko dorymowała:
W nocy weszła pod kocyk
No i już nie jest w nóżki
Zimno jej!
Na śniadanie podano żurek i jeszcze mnóstwo
innych rzeczy. Mama mówi, że już dawno tak
pysznych i rozmaitych posiłków nie jadła. Nawet
siostrzyczka nie wybrzydza. A ja zjadłem jogurt
i poszedłem pobiegać. Tatuś też szybko zjadł i
zaczął się mną opiekować – dałem mu popalić,
a co, niech też zakosztuje mroczniejszej strony
rodzicielstwa!
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Po obiedzie poszliśmy wszyscy na dwór. Pogoda zrobiła się piękna, słonko grzało jak na mój
gust nawet za bardzo i tatuś z siostrą grali między domkami w badmintona. Mama wystawiała
buzię do słonka i pilnowała mnie, gdyż uczyłem
się schodzić z drabinek. Wchodzić umiem znakomicie, gorzej w dół. Wreszcie się zrąbałem i
zniechęciłem.
Tatuś zapytał, czy mamusia nie zechciałaby
zagrać z siostrą, to on się mną chętnie zajmie.
Dziewczyny zaczęły grać i chyba szło im nieźle,
bo tatuś mruczał pod nosem różne komplementy,
na przykład: „lebiegi” i „gapcie”. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale brzmiało sympatycznie
i pasowało do biegających dziewczyn, co chwilę
schylających się po lotkę. Kiedy urosnę, również
nauczę się grać w badmintona. Też chcę zostać
lebiegą!
29 czerwca
Przed dziennym spaniem poszliśmy się przejść
po alejkach między domkami. Doszliśmy aż do
domku pana Anatola i jego żony, która wygląda
zupełnie babciowo. Dlatego często podchodzę do
nich na stołówce. Teraz też się odważyłem i nawet wszedłem do ich kempingu. Tylko nie lubię
jak ludzie zaczynają mnie łapać za rączki. Mama
też za tym nie przepada i zmyliśmy się szybko.
Obok naszego domku zaczepił nas nowy gość,
który wczoraj przyjechał ze swoją żoną. Bardzo
dokładnie wypytywał nas o domek, ile ma miejsc
do spania, czy jest natrysk i komary. Bo u nich,
powiada, komarów jest całe mnóstwo, w dzień
jest cień i zimniej niż na dworze. Chyba będzie
musiał poprosić o inny domek – zastanawiał się
głośno. Wzruszyłem małymi ramionkami – niech
sobie zmienia, co nas to obchodzi?
Wysmarowaliśmy się kremami z ﬁltrem i poszliśmy się opalać. Mama rozłożyła sobie leżaczek, a my krążyliśmy wokół. I byłoby fajnie,
gdyby nie gorąco. Właściwie aż się prosiło o spacer nad rzekę, ale po ostatnich ekscesach nawet
tego nie proponowałem... Nagle mama znikła i po
chwili wróciła z wielką michą pełną wody! Ach,
co za radość! Chlapałem się i taplałem, cały nagusieńki, nareszcie nie było mi za gorąco, wręcz
przeciwnie! Wymoczyłem się tak, że miałem ﬁoletowe usta i gęsią skórkę! Ha! Ale było świetnie!
I nie darłem się przy wyjmowaniu z wody nawet!
Bardzo, bardzo mi się podobało.
2 lipca

12 września
Rada Osiedla Pawłowice wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
organizuje dla mieszkańców Pawłowic

PIKNIK RODZINNY
W programie między innymi :
– Konkursy plastyczne dla dzieci
– Gry i zabawy zespołowe
– Mecz piłki nożnej:
kawalerowie – żonaci
– Grill
– Ciasta, kawa, herbata z Klubu Seniora
– Stoisko z zabawkami
– Stoiska ze słodyczami
W konkursach przewidziano nagrody
rzeczowe. Dokładny program pikniku
podamy na plakatach.

Życzymy udanej zabawy!!!
moje względy trzeba sobie zasłużyć! Babci Irence
i dziadkowi Anatolowi zawsze podaję rączkę, biegnę do nich w tym celu na każdym posiłku. Ale na
przykład ich sąsiad, Maruda z Lublina, usiłuje się
przypucować, dawać mi „cześć” – nic z tego!
Wieczorkiem mama spotkała pana konserwatora i pięknie go poprosiła o przekopanie piaskownicy. Piasek w niej jest taki twardy i suchy. Już
nie mogę się doczekać jutra, lubię moje wiaderko
i łopatkę! Bardzo przepiękne, kolorowe, nabyte
drogą kupna przez tatusia osobiście!
3 lipca
W nocy obudził nas potężny huk. Coś uderzyło
i nie wiedzieliśmy czy to w domek, czy burza,
czy co. Tatuś przybiegł do naszego pokoiku i
okazało się, że to moja siostra przez sen zrąbała
się z wyra. Rano nic nie pamiętała!
Od rana poszliśmy do piaskownicy, robiłem
pięknie „babo babo”, a polegało to na tym, że sypałem rękami do wiaderka piasek i trząsłem nim
tak, że po chwili cały, wraz z głową nadawałem
się do kąpieli. Było świetnie!
W międzyczasie uczę się schodzić po schodach.
Jest tu dziewięć stopni i wędrówkę do góry opanowałem szybko, gorzej było ze schodzeniem w dół.
Te schody mam okupione drzazgami w dłoniach.
Wbijają mi się wciąż i nie ma na to sposobu, bo ja
nie chcę, aby mi pomagano trzymając za rączki,
mam prawie półtora roku, duże ze mnie w końcu
chłopaczysko, nie?
Spisał: Stachu

Mam śliczny pępuszek. Odkryłem to wczoraj,
kiedy na jadalni podniosłem koszulkę i pokazałem
go jednej pani, nowej staruszce w naszej okolicy.
Pępuszek jest okrąglutki i ma w sobie coś takiego, że nie można się powstrzymać, tylko trzeba
chodzić do wszystkich stolików i się chwalić: Patrzcie, patrzcie! Nie wiem dlaczego mamusia nie
była zachwycona, przecież wszystkim się podoDalszy ciąg wakacyjnych przygód Stacha we
bał! Mama w ogóle coraz gorzej zachowuje się w
wrześniowym numerze „Pawłowic”
czasie posiłków. Usiłuje mnie związać w wózku
albo na siłę trzymać na kolanach, denerwuje się,
Zachęcamy wszystkich naszych młodych
kiedy wszystkim wychodzącym mówię: pa pa. A
ja jestem po prostu kulturalny. Uśmiechają się do Czytelników do pisania bajek, wierszy i opowiemnie i też robią pa pa, niektórzy nawet chcą mnie ści. Jeśli piszesz, może opublikujemy twój utwór
zabrać ze sobą, ale ten numer nie przechodzi. Na w „Pawłowicach”. Zapraszamy!

Europejska czołówka golﬁstów we Wrocławiu stawi się na starcie – zapewnia Jacek Gulmantowicz, współorganizator turnieju. DHL Wrocław Open to nie tylko impreza sportowa, ale
również wielkie wydarzenie towarzyskie i biz600 tysięcy złotych, tyle do zgarnięcia będą nesowe. Oprócz kibiców tego elitarnego sportu
mieli golﬁści, którzy w dniach 27-30 sierp- i największych mediów, do Wrocławia ściągają
nia zagrają we Wrocławiu w turnieju DHL również polscy celebryci, ze znanymi aktorami
Wrocław Open. To największe tego rodzaju i politykami na czele. – W środowisku zawodnizawody w Polsce, które od tego roku zalicza- ków, amatorów i kibiców golfa znaczenie i preją się do ligi European Challenge Tour.
stiż DHL Wrocław Open porównywane są do
Będzie to już druga edycja turnieju rozgry- rozgrywek UEFA w piłce nożnej, nie dziwi więc
wanego na podwrocławskim polu Toya Golf & fakt, że impreza gromadzi ogromne rzesze miłoCountry Club. W zeszłym roku impreza udała śników tego pięknego i widowiskowego sportu
się znakomicie, w związku z czym władze ECT – tłumaczy Piotr Iwaniuk, prezes DHL Global
(europejskiej federacji) przypisały organizato- Forwarding, sponsora tytularnego imprezy
rom w sezonie 2009 bardziej atrakcyjny termin
Turniej takiej rangi w Polsce to również
– ostatni weekend sierpnia. – Bardzo cieszy nas ogromna szansa do zmierzenia się z najlepszyfakt, że zawody rangi ECT odbędą się w Polsce mi europejskimi zawodowcami dla rodzimych
po raz kolejny. Duża w tym oczywiście zasługa zawodników. O dzikie karty stara się więc wiesponsorów oraz władz ECT i PGA Polska. Do lu, ale tylko nielicznym uda się je wywalczyć.
przyjazdu Tigera Woodsa jeszcze sporo nam Przydzieli je PGA Polska, na podstawie indybrakuje, ale czołówka europejska z pewnością widualnych wyników w polskim cyklu zawo-
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Jeszcze bez Tigera

dów dla zawodowców i amatorów. W ubiegłym
roku najlepszym zawodnikiem okazał się Anglik Gary Clark, uzyskując wyniki 18 uderzeń
poniżej par. Kto tym razem wzniesie w górę
okazały puchar? Przekonamy się w ostatnim
tygodniu sierpnia.
Rafał Zagrobelny
www.sportowyexpress.pl

Rozbudzanie mózgu – część 2
„Mózg można rozwijać tak, jak ćwiczy się
mięśnie: im częściej się nim posługujemy, tym
jest sprawniejszy”
Dominic O’Brien
mistrz świata w zapamiętywaniu,
laureat Mind Sports Olympiad w Londynie
Do tego, co powiedział Dominic O’Brien,
należałoby jeszcze dodać, że im jesteśmy
starsi, tym intensywniej powinniśmy ćwiczyć nasz umysł.
Lawrence C. Katz i Manning Rubin, amerykańscy neurochirurdzy z Duke University,
opublikowali książkę „Keep your brain alive”
(w Polsce ukazała się w 2004 roku pod tytułem „Neurobik. Zadbaj o kondycję mózgu”),
która wywołała wielkie poruszenie w Stanach
Zjednoczonych. Autorzy wezwali w niej do porzucania stałych przyzwyczajeń i zastępowania
ich zwyczajem odmiennego postępowania. Jeśli zwykle myjemy zęby prawą ręką, zacznijmy
to robić lewą. Spróbujmy ubrać się lub wziąć
prysznic z zamkniętymi oczyma. Okazuje się
bowiem, że nawet proste urozmaicenie rutynowych czynności powoduje tworzenie się nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi w mózgu i angażuje do pracy nieczynne
dotąd fragmenty mózgu.
W Polsce coraz popularniejsze są wszelkiego rodzaju kursy rozwijające zdolności
intelektualne, zwłaszcza techniki pamięciowe. Ukończyło je już ponad 200 tysięcy ludzi
– przeważnie studentów i biznesmenów. Oto co
radzą prowadzący takie szkolenia specjaliści
dla zwiększenia możliwości własnego umysłu:
٧ nauka języków obcych i uczenie się długich
tekstów na pamięć; trenowany w ten sposób
mózg łatwiej zapamiętuje nowe informacje;
٧ gra w szachy, warcaby, monopol; wyrabia
przydatne w życiu zdolności strategicznego
myślenia i planowania własnych posunięć;

٧ czytanie książek i wyobrażanie sobie przedstawianych wydarzeń; taka wizualizacja pobudza różne struktury mózgowe.
Okazuje się, że procesy emocjonalne mają
istotny wpływ na zjawisko pamięci. Podczas
mechanicznego uczenia się korzystamy z lewej, tzw. logicznej półkuli mózgowej. W tym
czasie nie pracuje prawa, tzw. emocjonalna
półkula. Tymczasem najlepsze wyniki daje
ich współpraca. Zjawisko to wykorzystywane jest w szkołach japońskich. Na początkowym etapie nauczania matematyki duże
znaczenie ma matematyka rozrywkowa.
Uczeń zgłębia matematykę w najbardziej
przyjazny dla siebie sposób, bo poprzez
zabawę. Dzieci poznają zawiłe zagadnienia
matematyczne rozwiązując łamigłówki logiczne i matematyczne, a nie wykuwając
wzory. Czym to skutkuje? Otóż, najbardziej
ulubionym przedmiotem uczniów szkół podstawowych w Japonii jest... matematyka.
Zresztą Japończycy w ogóle są entuzjastami
wszelkiego rodzaju łamigłówek logicznych,
na przykład: sudoku, kakuro, hitori czy nurikabe, to tylko niektóre z nich. Dzięki temu
– jak twierdzą naukowcy – znikomy procent
Japończyków cierpi na chorobę Alzheimera
i inne schorzenia związane z obumieraniem
komórek mózgowych.

„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
Eugeniusz Sikorski należy wpisać do poniższych kratek, tworząc
redaktor naczelny hasło – rozwiązanie.
„Świata Matematyki”
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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Żużlowiec
Znasz żużlowca Miśkowiaka? Posłuchaj, jaka
historia mu się przytraﬁła:
Pewnego razu znany sportowiec Miśkowiak
trenował jak zwykle na torze żużlowym. To taki
specjalny tor, po którym zawodnicy jeżdżą na super szybkich motocyklach. Zrobił kilka okrążeń
wokół stadionu i nagle zatrzymał swój pojazd.
– O nie! – powiedział stanowczo – Już dosyć
tej jazdy w kółko!
Zszedł z motoru i ruszył w stronę wyjścia. Tam
czekał na niego zdumiony Trener.
– Co się stało, panie Miśkowiak? – zapytał z
troską Trener.
– Nie chcę już jeździć po torze, znudziło mi się
– odrzekł Miśkowiak – patrzę wciąż na ławki dla
kibiców, droga przede mną jest czarna i nieprzyjemna. Poza tym żużel jest ostry i gdy się przewrócę mogę skaleczyć się w kolano. Mam tego
dość!
– Ojej – zaniepokoił się Trener – przecież niedługo zawody, kto będzie reprezentował nasz
Klub jeśli przestanie pan jeździć?
– Nie wiem – wzruszył ramionami Miśkowiak – ja w każdym razie jestem już bardzo
zmęczony.
– Wobec tego musi pan wziąć urlop – zadecydował Trener – proszę zabrać swój motocykl i nie
pokazywać się tutaj co najmniej do jutra. Zamiast
krążyć po torze, może pan wyjechać poza miasto i
popatrzeć na pola i łąki. Miłego wypoczynku!
Miśkowiak wsiadł na swoją niezwykle szybką
maszynę i oddalił się od stadionu. Asfalt na drodze był gładki i przyjemny, a wokół rozciągały
się wspaniałe widoki. Żużlowiec z ciekawością
oglądał łąki pełne pachnących kwiatów, zielone
zagajniki i oczka wodne z kaczkami. Wiatr rozwiewał mu włosy i Miśkowiak poczuł, że tego
właśnie było mu trzeba – odpoczynku od żużlowego toru. „Jak przyjemnie – myślał – co za
szczęście, że Trener dał mi urlop! O, a co to za
ścieżka?”. Zatrzymał się i zszedł z motoru. Ścieżka prowadząca w głąb lasu była najdziwniejszą
ze ścieżek, jakie Miśkowiak widział do tej pory.
Cała wyłożona błyszczącymi szkiełkami, mieniła
się kolorowo. „Ciekawe dokąd prowadzi?” – zastanawiał się przez chwilę, wreszcie postanowił
sprawdzić. Wsiadł na swój motor i próbował ruszyć. Silnik kichnął, fuknął i ucichł. Miśkowiak
spróbował jeszcze raz.
– Ph, ph, ph, aaa...pih! – zakichał znowu silnik
zupełnie tak, jakby miał katar. „Co tu robić? Co
tu robić? Przecież niedługo nadejdzie wieczór!”
– niepokoił się żużlowiec. Rozejrzał się wokół i
znów jego uwagę przykuła śliczna, błyszcząca
dróżka. Kolorowe szkiełka mieniące się w promykach słońca jakby zapraszały, aby po nich pójść.
Miśkowiak chwycił kierownicę motocykla i
pchnął powoli. Całe szczęście, że był wysportowany i silny, bo taki motor to waży, że ho, ho!
Szedł tak pchając go i rozglądając się uważnie
dokoła. Las zaczynał rzednąć, a na jego skraju

rys. Monika Kuchtiak, 8 lat

ukazało się coś, od czego uśmiech natychmiast
pojawił się na twarzy kierowcy.
– Warsztat „U Szymka” – przeczytał z zadowoleniem napis na dużej tablicy i skierował kroki
w stronę bramy wjazdowej. Był to najładniejszy
warsztat naprawczy, jaki do tej pory Miśkowiak
widział. Cały zbudowany z kolorowych klocków, wesoły i czysty. To do niego prowadziła
ścieżynka z błyszczących szkiełek. Tuż za bramą
rozlegało się postukiwanie narzędzi i żużlowiec
zobaczył chłopca, takiego mniej więcej w twoim
wieku, który stukał i kręcił czymś w stojącym na
kanale samochodzie.
– Dzień dobry! – zawołał – Potrzebuję pomocy.
– Chwileczkę – chłopczyk kończył coś przykręcać – już do pana idę!
Chłopiec był szczupłym blondynkiem o poważnych oczach, które jednak uśmiechnęły się na
widok sportowca.
– Kogo ja widzę?! – zawołał chłopiec – Pan
Miśkowiak, co za niespodzianka!
– Znasz mnie? – zdziwił się mężczyzna.
– Oczywiście, jestem pana wielbicielem. Mam
nawet taką samą czapkę z daszkiem jak pan!
– Naprawdę? – zarumienił się trochę Miśkowiak – Jest mi bardzo miło to słyszeć. Czy mógłbyś zawołać właściciela warsztatu, pana Szymka?
– To ja jestem Szymek – uśmiechnął się znowu chłopiec – warsztat należy do mnie. Świetnie
znam się na samochodach i nawet na motocyklach.
Proszę mówić, co się stało z pana maszyną?
Pełen zdumienia Miśkowiak opowiedział swoją przygodę, jak to zatrzymał się przy kolorowej
ścieżce i motor mu nie chciał zapalić, i zaczął kichać jakby miał katar.
– A czy robił: ph, ph, ph? – zapytał Szymek.
– Właśnie tak! – potwierdził sportowiec.
Szymek podszedł do motocykla. Obejrzał
go dokładnie, sprawdził kilka śrubek i uspokoił
zmartwionego mężczyznę:
– Proszę się nie martwić, to zapłon. Wymienimy tylko świece i po kłopocie!

I rzeczywiście, po kilku chwilach odpalił motor, który zaskoczył bez problemu i zamiast kichania rozległo się zwykłe: brrruuumm...
Miśkowiak był zachwycony. Pięknie podziękował Szymkowi i włożył rękę do kieszeni, aby
wyjąć portfel – trzeba było przecież zapłacić za
naprawę. Ale kieszeń była pusta.
– Ojejej... – wyszeptał cichutko – zostawiłem
portfel w klubie... – i zawstydził się tak bardzo,
że aż poczerwieniały mu uszy.
Szymek spojrzał na niego. Uśmiechnął się i
rzekł:
– Panie Miśkowiak, proszę się nie smucić.
Mówiłem przecież, że jest pan moim ulubionym
żużlowcem. Dlatego nie musi mi pan płacić, to
był drobiazg!
– Naprawdę? – nie mógł się nadziwić Miśkowiak – a może... może mógłbym coś dla ciebie
zrobić? Chciałbyś się przejechać ze mną na motorze albo obejrzeć klub?
Szymek bardzo się ucieszył z propozycji Miśkowiaka i chwilę później już pędzili szosą wprost
do Klubu Żużlowego. Tam Szymek obejrzał tor
i budynek klubu i poznał Trenera, który ucieszył
się z powrotu sportowca w tak dobrym humorze.
– Jesteś bardzo dzielnym chłopcem, Szymku
– rzekł Trener – w imieniu Klubu Żużlowego
dziękuję ci za pomoc dla naszego zawodnika.
Gdybyś kiedyś czegoś od nas potrzebował – mów
śmiało! – i uścisnął Szymkowi dłoń jak prawdziwemu mężczyźnie.
A Szymek był bardzo szczęśliwy i powiedział,
że dla niego największą przygodą jest to, że poznał Miśkowiaka i jedynym jego marzeniem jest
kupić sobie kask i też trenować żużel. I wtedy (co
za niespodzianka!) Trener kazał wydać z magazynu odpowiedniego rozmiaru kask i marzenie
Szymka się spełniło. Miśkowiak nauczył go prowadzić motocykl, jeździć po torze i świetnie brać
zakręty.
Idź kiedyś na zawody do Klubu Żużlowego,
może ich zobaczysz...
Agnieszka Gil
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