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NON SCHOIAE, SED VITAE DISCIMUS
Święto Szkoły w Pawłowicach

1 czerwca 2011 roku. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 39 wypełniona gośćmi, dziećmi, rodzicami. Jakaż to okazja zgromadziła tyle
zacnych osób? Oto rozpoczyna się uroczystość
65-lecia istnienia szkoły w Pawłowicach – piękny
jubileusz, którego motto brzmi :
„Takie spotkania spadają z nieba
I są tak rzadkie jak arcydzieła.”
Wtem wbiega gromadka starszych dzieci (kl.
IV) z Aniołem – Przewodnikiem, inscenizujących
utwory ks. Jana Twardowskiego o kwiatach, nawiązujące do nazw niektórych ulic osiedla Pawłowice. A więc pojawiły się takie perełki poetyckie,
w których bohaterami są: przylaszczka, stokrotka,
barwinek, sasanka, mirt, ruta, bratek, malwa, lilia,
a także najczęstsze u nas drzewa – dąb i kasztanowiec.
Melodyjne śpiewy, rytmiczne ruchy inscenizacyjne, precyzja, a do tego estetycznie wykonane
elementy ruchomego parawanu – kwiaty na czarnych tablicach, a przede wszystkim głęboka mądrość i miłość promieniejące z tych pełnych ciepła
miniaturek poetyckich – sprawiły bardzo miłe
wrażenie na publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła występ.
„Dębie surowy i niewinny /.../
Ratuj mnie przed abstrakcjami.”
„Ruta szarozielona
Z kwiatami żółtymi
Gdy złość w nas kipi i grzmi
Obniża ciśnienie krwi.”
„– Co się stało?
– Kocha się nie za cokolwiek,
ale pomimo wszystko.
Kocha się za nic.
– Skąd Anioł to wie ?
– Serce sercu powiedziało,
gdy mi jeden kasztan dało.”
To był jakby prolog. Bo oto zaczyna się główna
część uroczystości. Podniosła chwila uroczystego
wprowadzenia, w asyście trojga uczniów, Sztandaru szkoły z wizerunkiem ks. Jana Twardowskiego i odśpiewania hymnu państwowego „Jeszcze
Polska nie zginęła”. Po czym głos zabrała pani
dyrektor Ewa Kowalska-Sierpowska. Poniżej obszerny fragment jej wystąpienia :
JUBILEUSZ 65–LECIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 39
„Jest mi niezmiernie miło móc powitać na naszym skromnym Jubileuszu zacnych gości, którzy

Dzisiejsze spotkanie ma miejsce w 65. rocznicę
zaszczycili nas swoją obecnością. Witam w szczerozpoczęcia działalności szkoły w Pawłowicach i
gólności Panie i Panów:
w 5. rocznicę nadania jej imienia ks. Jana Twar– p. Ewę Wolak – posła na Sejm RP,
dowskiego, który w dniu dzisiejszym obchodziłby
– p. Sławomira Piechotę –posła na Sejm RP,
swoje 96. urodziny. Z okazji Jubileuszu pragnę
– p. Iwonę Bugajską – dyrektora Wydziału
przedstawić szkołę tym z Państwa, którzy goszczą
Edukacji,
u nas pierwszy raz.
– Proboszcza naszej paraﬁi,
Pierwsze zajęcia odbyły się w maju 1946 r.
ks. dr. Michała Machałę,
w najstarszej części budynku. Organizatorem
– ks. dr. Jerzego Żytowieckiego,
i pierwszym kierownikiem szkoły był pan Jan
– p. Krzysztofa Kilarskiego – radnego
Szarek. W tym trudnym początkowym okresie
Rady Miejskiej Wrocławia,
szkoła pełniła nie tylko funkcje wychowawcze i
– emerytowanych dyrektorów Szkoły: p. Zenobię
edukacyjne, ale i kulturalne, integrujące społeczBilińska, p. Stanisławę Król, dyrektorów
ność, która w wyniku zawieruchy wojennej zmuzaprzyjaźnionych szkół podstawowych,
szona była opuścić swoje rodzinne strony, aby tu,
gimnazjów, przedszkoli dzielnicy Psie Pole,
w Pawłowicach, znaleźć swoją nową Ojczyznę.
– emerytowanych pracowników naszej Szkoły:
Później dobudowano drugą część budynku szkolp. Barbarę Inglot, p. Teresę Stawarz, p. Józefę
nego, a w 1997 roku tak długo wyczekiwaną salę
Rauchut, p. Krystynę Bartosik,
gimnastyczną. Obie te inwestycje powstały dzięki
– przedstawicieli organizacji społecznych
ogromnemu zaangażowaniu Komitetu Rodzicielnaszego osiedla,
skiego i mieszkańców osiedla.
– sponsorów uroczystości – p.p. Agnieszkę
W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do nai Wojciecha Nielipińskich,
szej Szkoły 144 uczniów. Zatrudnionych jest 20
– Radę Rodziców, uczniów i pracowników szkoły
nauczycieli, w tym 6 dyplomowanych, 7 mianooraz wszystkich przybyłych gości.
wanych, 4 kontraktowych i 2 stażystów. W szkole
Rada Osiedla Pawłowice w trosce o zapewnienie ładu i porządku na terenie parku
przy „jeziorze pawłowickim” na Pawłowicach poszukuje osoby, która podjęłaby się zadania:

Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych
na terenie parku wokół jeziora pawłowickiego
Zadanie wymaga wykonania prac:
– koszenie trawy w wyznaczonym terminie (1-, 2-razy w miesiącu – czas określony w umowie)
– wymiana worków na śmieci w pojemnikach na terenie parku i składowanie pełnych
w wyznaczonym miejscu (łącznie z koszeniem).
Rada Osiedla gwarantuje:
– sprzęt do koszenia (kosiarka żyłkowa i nożowa) oraz materiały eksploatacyjne, paliwo
– worki na śmieci
Oferty z kosztem prac za jednorazowe porządki prosimy składać pisemnie w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Oferta na sprzątanie i koszenie” do 24. czerwca 2011 r. na adres: Rada
Osiedla Pawłowice, 51-252 Wrocław, ul. Jeziorowa 27. Czas na wykonanie prac 2-5 dni. Preferowane będą osoby mieszkające na terenie osiedla Pawłowice.
Komisyjne otwarcie ofert i dokonanie wyboru oferenta nastąpi 28.06.2011 r. w siedzibie
Rady Osiedla, godz. 20.00. Głównym kryterium oceny oferty będzie koszt netto za jednokrotne koszenie wraz ze sprzątaniem parku wokół jeziora. Z osobą, która zostanie zaakceptowana przez Radę Osiedla, zostanie podpisana umowa-zlecenie przez Zarząd Obsługi Jednostek
Miejskich.
Rada Osiedla Pawłowice

Sprawozdanie
25.05.2011 r. został złożony Wniosek
Obywatelski Mieszkańców Pawłowic o
„budowę łącznie z kanalizacją sanitarną,
kanalizacji deszczowej oraz wybudowanie
nowych, docelowych dróg i chodników w
Pawłowicach”, skierowany do prezydenta
Rafała Dutkiewicza. Wniosek został przyjęty przez wiceprezydenta Macieja Bluj. W
spotkaniu uczestniczyła również dyrektor
inwestycji miejskich pani Elżbieta Urbanek.
Podpisało go prawie 1.000 mieszkańców.
Wniosek nie został przyjęty z entuzjazmem.
W mieście brakuje środków na rozszerzanie inwestycji. Roziązaniem mógłby być
współudział mieszkańców w inwestycji. W
tym celu należałoby przygotować spotkanie
temu poświęcone. 3. czerwca, na spotkaniu
z Jackiem Ossowskim, były kontynuowane
rozmowy związane z tym wnioskiem obywatelskim. Uzgodniono, że we wrześniu, na
spotkaniu między innymi z przedstawicielem MPWiK, mają zostać podjęte działania
związane z tym wnioskiem. Będziemy informować o kontynuacji działań.
31.05.2011 r. zostały również przesłane
dwa wnioski mieszkańców dotyczące poprawy jakości życia na osiedlu. Pierwszy z nich
został przesłany do Zarządu Zieleni Miejskiej (zarządca terenu) „o kontynuację zagospodarowania terenu zabaw dla dzieci na
osiedlu Pawłowice przy Szkole Podstawowej
nr 39”. Wniosek podpisało 49. mieszkańców, głównie rodziców dzieci w przedszkolu
oraz uczniów szkoły na Pawłowicach. Drugi
wniosek, na prośbę mieszkanki, został złożony do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
oraz Czesława Palczak, Komisja Infrastruktury Komunalnej, „o naprawę nawierzchni
ulic Pawłowickiej od ulicy Jeziorowej (z jej
fragmentem) do ulicy Przedwiośnie”. Wraz
z wnioskiem zostały przekazane zdjęcia 37.
ubytków w tej części ulic. Wniosek poparły
52 osoby, głównie mieszkańcy ulicy Pawłowickiej i terenów przyległych.
Do tej pory nie otrzymalismy odpowiedzi – czas chyba zbyt krótki. Czekamy na
odpowiedź w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństa i komfortu mieszkańców
Pawłowic.
(Rada Osiedla)
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zatrudnieni są pedagog, logopeda i wychowawcy
świetlicy. Poza gronem nauczycielskim szkołę
obsługuje 7 pracowników administracji i obsługi.
Mimo peryferyjnego położenia i trudności z dojazdem do centrum Wrocławia, możemy pochwalić się wieloma znaczącymi osiągnięciami. Uzyskaliśmy certyﬁkaty „Szkoły Przyjaznej Uczniowi
z Dysleksją” oraz „Szkoły z Klasą”. Uczniowie
uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych
i interdyscyplinarnych, w których dochodzili do
ﬁnału, otrzymując nagrody. Zdecydowana większość uczniów klas VI dostaje się do wybranych
przez siebie gimnazjów. Wzbogacamy obrzędowość szkolną. Jesteśmy organizatorami konkursu
międzyszkolnego literacko-plastycznego propagującego poezję ks. Jana Twardowskiego. Tradycje
obchodów świąt państwowych i kościelnych były
w naszej szkole zawsze kultywowane, a osiągnięcia w nauczaniu, wychowaniu i rozwijaniu bazy
nie byłyby możliwe bez ścisłej i owocnej współpracy z Rodzicami, Paraﬁą i Radą Osiedla.
W imieniu całej społeczności składam władzom miasta, władzom lokalnym i rodzicom
serdeczne podziękowania za wsparcie w działaniach szkoły.”
W następnej kolejności głos zabierali goście:
p. poseł Ewa Wolak i p. Iwona Bugajska złożyły
dzieciom życzenia z okazji ich święta, gratulowały szkole osiągnięć i wręczyły upominki.
Poseł Sławomir Piechota po gratulacjach i życzeniach, jak zwykle, (bo już gościł w naszym
osiedlu), zachwycał się pięknem i zielenią Pawłowic. Pani dyrektor poprosiła gości o odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 5-lecia nadania
szkole imienia.
Po uroczystym przecięciu wstęgi przez p.p.
Wojciecha i Agnieszkę Nielipińskich, p. Iwonę
Marię Bugajską oraz p. Ewę Sierpowską, ks. proboszcz Michał Machał, odmówiwszy z obecnymi
krótką modlitwę, dokonał poświęcenia tablicy
wykonanej z miedzi, która będzie umieszczona w
głównym budynku szkoły na parterze nad schodami. Na tablicy pod wizerunkiem patrona szkoły
znajduje się następujący napis:
„…ta jedna chwila
nie potrzeba więcej...”
1946– 2011
Z okazji 65-lecia Szkoły oraz
5. rocznicy nadania Imienia
Księdza Jana Twardowskiego
Nauczyciele, Rodzice, Absolwenci
Wrocław, dnia 1 czerwca 2011 r.
Ksiądz Proboszcz przypomniał łacińską sentencję (która jest odwróconą myślą Seneki): „Non
scholae, sed vitae discimus”, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy: „Nie dla szkoły, lecz dla życia
uczymy się”. Ksiądz proboszcz złożył wszystkim
pociechom życzenia z okazji Dnia Dziecka i zaprosił je na nabożeństwa czerwcowe.
Po uroczystym, w pełnej powadze, wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się druga część programu artystycznego.
W zaimprowizowanej przez młodszą grupę
dzieci (I, III) klasie poprzednie elementy parawanu stały się teraz tablicą z napisem: „Ala i As. Ala
ma kota” oraz drzwiami, natomiast rekwizyty w
formie poduszek pełniły różnorodne funkcje: raz

są tornistrami, innym razem lornetkami, aparatami fotograﬁcznymi, paletami, lustrami, książkami, hamburgerami, to znów służą do spania, siedzenia lub obrzucania się w czasie zabawy. Żarty,
ﬁgle, psoty, jakie każdy z nas pamięta ze szkoły,
a których nastrój tak dowcipnie i humorystycznie
wyraził w swojej poezji zawierającej tyle ciepła i
miłości ks. Jan, tak doskonale i aktorsko przybliżyły nam te małe przecież jeszcze dzieci, ujawniając równocześnie swoje talenty. Mali aktorzy
tryskali humorem, a biały Anioł fruwał po scenie.
Pierwszą i drugą część programu artystycznego
przygotowały p.p. Dorota Majk, Barbara Panek,
Małgorzata Woźniak. Brawo, panie Nauczycielki!
Włożyłyście w te przygotowania niemało trudu,
ale warto było.
Publiczność nagrodziła występy dzieci burzliwymi brawami. Poznajmy jeszcze kilka tych przemiłych fraszek:
„Kiedy ktoś nie je chleba, to tak słabnie,
Że podtrzymywać go trzeba.
Jeśli nie je kiełbasy, nie zda do następnej klasy.
Jeżeli nie je sera,
niech się do szpitala wybiera.
A jeśli nie pije mleka, to smutny los go czeka.”
„Pewien chłopiec żałował, że
Nie może biegać po ulicy,
Nie zjadł do końca jajecznicy,
Przypaliła się cielęcina,
A jemu pasek na brzuchu się
nie dopina.”
„– Szanowni państwo, prosimy wszystkich
dorosłych o powstanie. Proszę podnieść prawą
rękę i dotknąć nią własnego nosa. Brawo! Teraz
dotykamy prawego ucha. Super! Na koniec proszę uśmiechnąć się i pomachać w stronę naszych
reporterów i fotografów. Proszę zająć swoje miejsca. – A nie mówiłem – dorośli, a zachowują się
jak dzieci. – No, cóż... Zapamiętajcie: wystarczy
osobisty urok, uśmiech, podejście pedagogiczne i
zrobią wszystko, o co poprosimy.”
I jeszcze jeden zauważony na dekoracji ścian
szkoły cytat:
„MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE,
BY STALE BYĆ BLISKO.”
Proszę państwa, zachęcamy do zapoznania się z
lirykami ks. Twardowskiego i poczytania ich swoim dzieciom, lirykami wprowadzającymi w stan
miłego, spokojnego nastroju, twórczej reﬂeksji i
dobrych uczuć.
Na zakończenie p. dyrektor zaprosiła gości do
obejrzenia wystawy fotograﬁi i kronik ilustrujących pracę, wyjazdy, osiągnięcia uczniów oraz
zaprosiła do sąsiednich sal na poczęstunek, gdzie
mogliśmy przy „szwedzkim stole” posilić się
smakowitymi sałatkami oraz pysznym ciastem i
kawą.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
pracownikom szkoły, na czele z Panią dyrektor ,
którzy włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie
tej uroczystości. Gratulujemy. Życzymy dalszych
sukcesów, kontynuacji wychowania patriotycznego oraz podtrzymywania tradycji szkoły i Polski.
Barbara Inglot

FESTYN OSIEDLOWY „DZIEŃ PAWŁOWIC”
18 CZERWCA 2011 nad jeziorem
Rada Osiedla Pawłowice, Przedszkole nr 73,
Rada Rodziców przy Szkole Pdst. Nr 39 im ks. Jana Twardowskiego,
Klub Seniora oraz Klub Sportowy „Orzeł Pawłowice”
zapraszają 18 czerwca 2011 w godz. Od 13:00 do 2:00 dnia
następnego na FESTYN OSIEDLOWY
Festyn rozpoczynamy mszą św. w klasztorze o godz. 7:30 sprawowaną w intencji mieszkańców os. Pawłowice.
W programie festynu między innymi:
– 12:00 do 17:00 – piłka plażowa
– 13:00 zabawy integracyjne, konkurencje sportowe – prowadzi pan Andrzej, znany z ostatniego pikniku rodzinnego
– 15:00 do 17:00 Konkursy plastyczne, zabawy zręcznościowe. Między innymi: zbijany w kole, skoki na skakance,
rzuty do ruchomego celu, ciuciubabka i inne. We wszystkich konkurencjach przewidziano nagrody.
– 17:00 występ zespołu ludowego „Pokolenia z Ligoty Wielkiej”
– 18:00 pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez straż pożarną
– 18:40 wręczanie nagród .
oraz :
– kiermasz taniej książki – Biblioteka Publiczna
– „Cegielnia”, dystrybucja cegiełek na rzecz Szkoły Pdst. Nr 39 – każda cegiełka nagrodzona
– znakowanie rowerów przez policję
– kule wodne, kiermasze z zabawkami…
W godzinach 19:00 do 2:00 przygrywa do tańca zespół muzyczny „Bluart”
Obsługę gastronomiczną zapewnia ﬁrma cateringowa (kiełbaski, karkówka, bekon z grilla,
ziemniaczki pieczone na grillu, piwo i napoje...)
Klub Seniora tradycyjnie serwuje własne wypieki oraz kawę i herbatę.
Katolickie Stowarzyszenie Młodych poleca własnej produkcji smalec z pajdą chleba.
Wieczorem pokaz z ogniami. Około godz. 22:30 muzyczny wystrzał ogni sztucznych.
Organizatorzy zapewniają wspaniałą zabawę, smaczne potrawy, słodycze, ciasta, napoje, atrakcje dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy, życząc miłej zabawy !

3

Przechadzka po historii (2)
Na początku errata – w poprzedniej
części artykułu dałam się zwieść legendzie,
która nie może być prawdziwa. Rodzina Toeplitzów. Książka mojego ojca ukazała się w
2004 roku, a Jerzy Waldorff zmarł w 1999, nie
mógł więc pięć lat później dzwonić do Krzysztofa Teodora z informacją o grobie Heinricha.
Jak więc było naprawdę? Nie wiem.

Oprócz grobów mieszczan, naukowców, handlowców, na cmentarzu znajduję mogiłę literatki
– w okazałym, usytuowanym pod murem grobowcu rodziny Kempner, pochowano Friederike, pisarkę dość niezwykłą. Zwano ją „śląskim
łabędziem” lub „żydowskim słowikiem”, a cała
jej twórczość, wbrew zamierzeniom autorki,
wzbudzała powszechny śmiech, a nawet drwiny.
Sposób, w jaki artykułowała swoją twórczość,
oceniany był jako romantyczny komizm. Niektórzy uważali, że było to zamierzone – charakterystycznym stylem pragnęła zwrócić uwagę
odbiorców. Jednak nie każdemu to odpowiadało, podobno nawet jej bratanek, krytyk literacki
i światowej sławy eseista Alfred Kempner tak
bardzo nie chciał być identyﬁkowany z ciotką, że
zmienił nazwisko na Kerr. A ona tworzyła dzieła
niskiej rangi literackiej, za to z przesłaniem. Krytykowała antysemityzm jawnie i ostro, publikując w czasopismach, których redakcje jeszcze nie
bały się tego robić. Choć postrzegana wówczas
jako dziwadło, była osobą niezwykle dzielną i
nie zaprzestawała swojej walki, mimo spotykania się z atakami, otwartym wyśmiewaniem (produkowano w tamtym czasie kalendarze, gdzie
obok jej oryginalnych utworów zamieszczano
ich parodie), była wierna swoim przekonaniom.
Friederike pisała o sprawach ważnych – o równouprawnieniu, dostępie do lecznictwa, kształcenia. Była osobą bardzo humanitarną i walczyła
o prawa więźniów skazanych na dożywocie, o
niezamykanie ich w izolatkach. Twierdziła, że
nie można być takim samym sadystą, jak skazany morderca, a jasną jest sprawą, że człowiek
zamknięty np. na sześćdziesiąt lat, nie miał szans
dożyć końca kary – najczęściej wariował i popełniał samobójstwo. Walczyła więc, i to skutecznie, o reformy w więziennictwie, poprawę opieki
społecznej, zaniechanie sekcji wykonywanych
na żywych zwierzętach, a także budowę domów
pogrzebowych, tzw. kostnic. Wiązało się to z jej
obsesją na punkcie pochowania żywcem. Podobno tak się tego bała, że w jej grobowcu znalazły
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się specjalne otwory wentylacyjne, a dodatkowo
zaprojektowano specjalny system dzwoneczków, które – przywiązane linką do małego palca
– miały dzwonić, alarmując pracowników domu
pogrzebowego, że została pochowana żywcem.
Ostatecznie Friederike na własne życzenie została spalona w pierwszym niemieckim krematorium pod Frankfurtem, choć było to dość
rewolucyjne, jak na owe czasy – Żydzi nie byli
zwolennikami kremacji, lecz naturalnego rozkładu ciała. Jej jednak udało się doprowadzić do
sytuacji, że ludzi zaczęto chować dopiero przy
pierwszych oznakach rozkładu, nie wcześniej niż
po dwudziestu czterech godzinach.
Wrocławski cmentarz tym wyróżnia się spośród innych tego typu obiektów judaistycznych,
że bogaty jest w dużą liczbę nagrobków rodzinnych o nietypowym wyglądzie. Wędrówka po
nim to możliwość śledzenia zmian architektonicznych, bo to nie tylko surowe pionowe macewy z kamienia, ale i budowle ze znamionami
sztuki, począwszy od starożytnej do barokowej i
klasycystycznej. Kolumny – będące elementami
kaplic lub stojące samodzielnie, na piedestałach
– marmurowe portyki, gotyckie łuki, przyścienne baldachimy, nawet baszty pokryte blankami.
Grobowce ozdobione kamiennymi wieńcami,
girlandami liści, kwiatów i owoców, elementami
charakterystycznymi dla stylu wiktoriańskiego,
dla secesji, zdobione najróżniejszymi ornamentami, no i oczywiście gwiazdą Dawida. Niektóre z
grobowców to prawdziwe mauzolea, zwieńczone
kopułami lub kasetonami, w tym niezwykle oryginalne, zwane „małym Panteonem”, zbudowane
na wzór rzymskiej świątyni.

Jego wnętrze rozświetla się, gdy słońce
świeci przez okrągły otwór w kopule, a zostało
to zaprojektowane w ten sposób, by w jeden z
sierpniowych dni plama słońca oświetlała dokładnie pamiętną datę – nie wiemy, narodzin,
czy śmierci, gdyż tablica już nie istnieje.
Mauzoleum rodziny Schottländer to najpotężniejszy tutaj grobowiec, stylizowany na
egipską mastabę – w kształcie ściętego ostrosłupa na prostokątnej podstawie. Julius Schottländer, właściciel ziemski, słynął z dobroczynności i zasług dla miasta, które zawdzięczało
mu między innymi zafundowanie krzyckiego
Parku Południowego i pawilonu nad stawem.
W podziękowaniu jego imieniem nazwano
obecną ulicę Karkonoską. Ale to nie wszystko – wraz z żoną Anną założył fundację, która

patronowała Żydowskiemu Domowi Opieki
Społecznej dla starych i przewlekle chorych
przy ul. Wiśniowej, a poza tym brał udział w ﬁnansowaniu toru wyścigowego na Partynicach,
pierwszych konnych tramwajów i około trzydziestu pięciu kamienic w centrum Wrocławia.
W Karlowych Warach miał źródło i pijalnię
wód, poza tym był właścicielem cegielni, fabryki cementu, a w Ziębicach Parku Miejskiego. Dzięki temu bogactwu, stać go było na prowadzenie działalności dobroczynnej. W owym
czasie, w drugiej połowie XIX wieku, gospodarka Wrocławia miała się bardzo dobrze, a to
w dużej mierze dzięki działalności banków i
przedsiębiorstw, będących w rękach lokalnej
społeczności żydowskiej. Do najbardziej majętnych należały rodziny Breslauer (fabryka
płaszczy i magazyny handlowe), Alexander,
Caro (fabryka wagonów i maszyn, huta w Łabędach), Kauffmann (tkaniny bijące na głowę
produkty angielskie, przędzalnia i tekstylia),
Bielschowsky (sukno, jedwabie i len; inna gałąź rodziny to przemysł młynarski – do dziś
istniejący młyn Maria na Wyspie Piaskowej),
Galewsky (sieć wytwórni wódek i likierów, w
tym słynny Breslauer Dom, czyli Wrocławska
Katedra, na którego etykiecie widniały wieże
katedry, na nich zaś anioł i diabeł, stukający się
kieliszkami). Ważną dla Wrocławia była też
kupiecka rodzina Haberów, której największą
chlubą, rozsławiającą ich, był profesor Fritz
Haber, laureat Nagrody Nobla w 1918 r. w
dziedzinie chemii. Ale gdy się Fritzowi przyjrzeć bliżej, jego blask nieco gaśnie, gdyż był
zafascynowany nauką tak dalece, że wiązało
się to z bezwzględnością. Wychodził bowiem
z założenia, że w czasie pokoju poświęcał się
nauce i ludzkości, a podczas wojny narodowi. Dzięki temu, że współpracował z armią,
przyczynił się bardzo do eksterminacji Żydów,
między innymi dzięki wynalezieniu Cyklonu
B, którego używano początkowo jako środek
do odwszawiania ubrań, a kiedy przekonano
się, że na ludzi działa szybciej niż na insekty, zaczęto masowo stosować go w obozach
zagłady. Wielu Żydów, również krewnych
uczonego, zginęło w ten sposób. A propos naukowców – pochowany jest tu również Gustav,
ojciec Maxa Borna, laureata Nagrody Nobla z
1954 roku, twórca mechaniki kwantowej. Gustav Born był pradziadkiem piosenkarki Olivii
Newton-John, która podobno kiedyś odwiedziła jego grób.
Rodzina Alexander należała do właścicieli
najstarszych prywatnych domów bankierskich.
Szczególnie jeden taki budynek zwraca na

siebie uwagę, ponieważ można go zobaczyć
na grobowcu rodzinnym w formie płaskorzeźby. To dość wyjątkowe, że przedstawiono
– zamiast jedynie symboli – miejsce, w którym
zmarły żył i pracował. Przy placu Królewskim
(obecnie pl. Jana Pawła II), stał, nieistniejący
już, budynek, którego wizerunek, otoczony
drzewami, widnieje na grobowcu bankierskiej
rodziny.

Przemierzam kolejne alejki. Czyste, zamiecione, czy wygrabione. Groby, między które
nie należy wchodzić, w większości pokryte
są bluszczem, z trudnymi lub niemożliwymi
do odczytania napisami. Czas zatarł ślad po
ludziach, często informacje o tym, że byli tu
grzebani, znajdowano w nekrologach w gazetach z tamtych czasów, w pamiętnikach, literaturze historycznej, listach – przy użyciu wszelkich dostępnych sposobów, próbowano ich
odnaleźć, wskrzesić dla pamięci potomnych,
nie tylko Żydów, galerię postaci tak ważnych
dla rozwoju tego miasta i regionu. Pośród nich
wielu naukowców i lekarzy – do najbardziej
zasłużonych należy profesor Uniwersytetu
Wrocławskiego Ferdinand Julius Cohn, dyrektor założonego przez siebie Instytutu Fizjologii
Roślin, znany m. in. z tego, że jako pierwszy
potraktował bakterię jako roślinę, a nie zwierzę.
Jemu też miasto zawdzięcza rośliny w Parku
Południowym, których doborem się zajmował,
poza tym był właścicielem kilku wrocławskich
kamienic, banku na rogu pl. Solnego.
Inny członek rodziny Cohn, Herman Ludwig, zwany „ocznym Cohnem”, również
pochowany jest tutaj, wraz z żoną o pięknym
imieniu Valeska, piękną i młodszą od męża o
dwadzieścia lat. Ten światowej sławy okulista,
popularyzator higieny oczu, znakomity chirurg,
przy Podwalu Świdnickim prowadził praktykę,
gdzie przeprowadził ok. 5 tys. efektywnych
operacji i wyleczył ok. 45 tys. pacjentów z chorobami oczu. Leczył ludzi zwykłych i znanych,
między innymi córkę Franciszka Liszta.
W pobliżu znajduje się grób Heinricha Graetza, wybitnego historyka żydowskiego, profesora
Uniwersytetu Wrocławskiego, który wsławił się
napisaniem jedenastotomowej syntetycznej historii Żydów od zarania dziejów do XIX w. Jego
praca do dziś wykorzystywana jest na judaistyce.
Syn, Heinricha, Leo Graetz, z urodzenia wrocławianin, prof. ﬁzyki w Monachium, jest autorem
układu Graetza, czyli systemu elektrycznych połączeń prostowników.
Przechadzka trwa już niemal dwie godziny –
robi się coraz zimniej. Na starym cmentarzu, oto-

czonym wysokim murem, pośród zabytkowych
drzew żyją różne gatunki ptaków, pewnie nie
brakuje też lokalnych zwierząt. Panuje tu swoisty
mikroklimat, nawet tym różni się od zewnętrza,
to niezwykłe miejsce. Zmierzam w stronę grobowca rodziny Kolker. I tu ciekawostka – w 1966
roku, na murze cmentarza, zaglądając do środka,
siedzieli chłopcy, wśród nich mały Maciek. Czemu się przypatrywali z taką ciekawością? Otóż
ekipie ﬁlmowej, kręcącej zdjęcia do serialu Czterej pancerni i pies. Jak wspominałam, to miejsce
inspirowało i było wykorzystywane. W znanym
nam serialu udawało cmentarz radziecki – konkretnie mowa tu o scenie, kiedy Gustlik wyskakuje spod płyty. W tle widać niemieckie napisy,
ale kto zwrócił na to uwagę? Ja nie, mimo że
oglądałam ten ﬁlm już dziesiątki razy...
W pobliżu nagrobek Toni Bielschowsky – najprawdopodobniej samobójczyni – z charakterystycznymi, a tu wyjątkowej urody, secesyjnymi
liliami. Ten pomnik jest piękny, jaśnieje, choć nie
był nigdy odnawiany. Przetrwał w całości przypuszczalnie dzięki temu, że był mocno
Ta społeczność, to nie tylko kupcy, bankierzy
i ziemianie – pośród innych odnajduję artystów.
Między nimi Zygfryd Laboschin malarz, krytyk
sztuki, utalentowani plastycznie bracia Henschel,
pionier wrocławskiej fotograﬁi Adolph Goldmann i Clara Sachs, znana na świecie malarka.
Jej posiadłość na Maślicach była miejscem odwiedzin wrocławskich artystów, ludzi związanych z kulturą i sztuką. Cara Sachs przyjaźniła
się z Eugenem Spiro, urodzonym we Wrocławiu
światowej sławy impresjoniście, którego ojciec,
Abraham, też jest tu pochowany. Eugen Spiro,
w odpowiedzi na Noc Kryształową, wykazał się
wielką – trudno powiedzieć odwagą, czy brakiem brakiem instynktu samozachowawczego?
– napisał do Goebbelsa list, w którym ostro skrytykował postępowanie antyżydowskie. Reakcja
Goebbelsa była do przewidzenia, ale Eugenowi
udało się uciec przed jego gniewem i przez Francję wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Zatoczyłam nieregularne koło, zbliżam się do
bramy wejściowej. Młodzież z Domu Edyty Stein już dawno skończyła swoje zajęcia, a ja opuszczam nekropolię. Cmentarz żydowski, ale o charakterze wielonarodowościowym, z nazwiskami
z najróżniejszych krajów na nagrobkach, w tym
wiele polskich, takich jak: Warszawski, Złotnicki, Czerniejewska, Rawicz itd. pisane naszym alfabetem. Polacy, Niemcy, Żydzi – ludzie. Mieszkańcy tych stron pracujący, tworzący dla Śląska,
dla Wrocławia. Ludzie, których losy, działalność,
wplecione są w literaturę nie tylko judaistyczną

– odnajdujemy ich u Józefa Korzeniowskiego,
poety Faleńskiego i innych. Teraz, jako obecni
mieszkańcy tych okolic, warto byśmy poznali ich
losy, zapoznali się ze zwyczajami funeralnymi,
przekazali swoim dzieciom wiedzę o tworzeniu
historii, architektury, kultury tych ziem. Każdemu, kto chciałby bliżej zapoznać się z tą tematyką, odnaleźć dawnych wrocławian, polecam
książkę Macieja Łagiewskiego Macewy mówią,
z której obﬁcie czerpałam, pisząc ten artykuł.
Dziękuję również Paniom z Muzeum Miejskiego,
które pozwoliły mi towarzyszyć sobie, podczas
zwiedzania cmentarza. A tutaj, na Ślężną 37/39
zapraszam codziennie w godz. 10.00 - 18.00, zaś
w każdą niedzielę, o godz. 12.00 przewodnik
oprowadza chętnych.
Agnieszka Gil

KORESPONDENCYJNY
KURS BIBLIJNY
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły
Filozoﬁczno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział
każdy zainteresowany Pismem Świętym.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod adresem
http://www.kursbiblijny.deon.pl/
bądź też pod adresem:
ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale l, 30-250 Kraków
z dopiskiem „Kurs Biblijny”.
Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na adres elektroniczny: zmarek@
jezuici.pl, zmarek@ignatianum.edu.pl
Pod tymi adresami można też uzyskać
dodatkowe informacje o kursie. Jego organizatorzy proszą o dołączanie do korespondencji listownej koperty z podanym
adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.
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Uśmiechem się witam
Codziennie budzi mnie uśmiech moich dzieci. Najpierw młodsze próbuje mi podnieść
powieki, głaszcze po włosach, szepcze coś do
ucha. No i nie wytrzymuję, nie ma bata, trzeba wstać! Otwieram oczy i widzę promienny
uśmiech.
Potem budzę starszaka, a z nim po kilku
minutach wesoła minka – uwielbiam uśmiech
z rana, dzięki takiemu powitaniu, nawet trudny dzień będzie znośny. W głowie mam kilka
fotek moich uśmiechniętych dzieci i męża z
buziakiem. Kilka dni temu rano, kiedy szłam
spacerkiem na rehabilitację, minął mnie jadący na rowerze chłopak ze słuchawkami na
uszach. Uśmiechnięty od ucha do ucha, bardzo
głośno sobie śpiewał. Nie wiem, czy był świadom tego, że fałszował, bo nie to jest w tym
wszystkim ważne. Zachwycił mnie tym swoim
szczerym uśmiechem, wesołym spojrzeniem
i... mimo wszystko śpiewem. Z tego wszystkiego tak poprawił mi się humor, że całkowicie
zapomniałam o bolącym kręgosłupie.
Fajnie z samego rana spotkać tak radosnego
człowieka, który na dzień dobry wita wszystkich wkoło uśmiechem. Oczywiście zaraziłam
się od chłopaka i zarażałam dalej. Pierwszą
zarażoną była moja ﬁzjoterapeutka, wpadłam
więc z wesołym: „Dzień dobry, jak pani cudnie wygląda!”. Jak się później okazało, pani nie
zdążyła umyć i ułożyć włosów, a mnie właśnie

zachwyciły jej loki, które  o czym nie wiedziałam, pani ﬁzjoterapeutka regularnie prostuje,
no i poprawiłam jej tym humor. Następnym
razem ﬁzjoterapeutka celowo nie prostowała
włosów, w tym dniu bowiem usłyszała jeszcze
wiele miłych komentarzy i było to dla niej naprawdę miłe.

Jestem osobą, która lubi uśmiech i staram się
na co dzień uśmiechać nawet w kierunku nieznanej mi osoby. Ludzie różnie reagują, jedni
odpowiadają uśmiechem, inni zdziwieni oglądają się za siebie, myśląc, że uśmiech wysłany
do nich to na pewno pomyłka.
Zastanawiam się czemu czasem ludzie wstydzą się uśmiechu? Przecież to takie miłe spotykać uśmiechnięte buzie, a kiedy nam źle, kiedy
w głowie kłębią się ciężkie myśli lub męczą
nas kłopoty, taki uśmiech zdecydowanie poprawi nam humor. Przez cały weekend nasze
miasteczko świętowało, obchodziło swoje dni,

Komórka Twojego dziecka
Dobrze mieć kontakt z dzieckiem, szczególnie trochę starszym, które jest już na tyle samodzielne, by poruszać się po mieście bez opieki
rodziców, samo korzysta z dobrodziejstw cywilizacji. Czy jednak wiesz, co Twoje dziecko ma
na tapecie wyświetlacza? Skąd i jakiej treści
sms-y otrzymuje? Proponujemy przejrzeć prasę z programem telewizyjnym, jakiej używacie
na co dzień, a łatwo można się przekonać, co
zagraża Waszemu dziecku.
Popularne tygodniki, z których regularnie
miliony Polaków dowiadują się co można dziś
obejrzeć, oprócz programów telewizyjnych zamieszczają również reklamy, oferujące treści
ni mniej, ni więcej – pornograﬁczne. Dzięki
współczesnej technice nawet dziecko bez najmniejszego problemu jest w stanie ściągnąć
sobie na komórkę nie tylko obrazek, ale także ﬁlm z ostrym porno. Firmy, zajmujące się
dystrybucją tych treści, nie sprawdzają, bo i
w jaki sposób?, czy odbiorca jest pełnoletni,
wystarczy, że sam, często niezgodnie z prawdą, potwierdzi, ze ma ukończone osiemnaście
lat. W ten sposób najgorsze, najbardziej demoralizujące treści stają się dostępne dla dzieci i
młodzieży. Nieraz całe strony czasopism pokryte są propozycjami małych obrazków, gdzie
pośród zdjęć pluszaków, postaci z bajek i reklam, niewinnych gier komputerowych można
znaleźć porno modelki w wyuzdanych pozach,
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opatrzone obscenicznymi komentarzami. Miejsca „strategiczne” są co prawda zwykle zasłonięte, ale całość nie pozostawia wątpliwości co
do tego, co kryje się pod wskazanym numerem – prowokacyjne pozy, charakterystyczne
grymasy twarzy, nastolatki bez trudu orientują się, co mogą otrzymać po wysłaniu sms-a.
Wystarczy, że zapłacą kilka złotych, nieraz nawet mniej, by otrzymać wulgarne wiadomości,
obelżywe propozycje, adresy internetowe, na
których mogą obejrzeć ostre porno – tu też bez
możliwości weryﬁkacji wieku, wystarczy kliknąć: tak, skończyłem 18 lat, chcę wejść dalej.
Machina wciągająca dziecko w świat pornograﬁi rusza.
Reklamy, które w sposób przedmiotowy pokazują kobiety (i nie tylko), ale także są sprzeczne z prawem – art. 202 kodeksu karnego mówi,
że, kto rozpowszechnia treści pornograﬁczne w
sposób umożliwiający małoletniemu zapoznanie się z nimi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2. Wynika z tego, że ﬁrmy zajmujące się
tego rodzaju rozpowszechnianiem pornograﬁi,
łamią prawo. Przede wszystkim jednak naruszają dobre obyczaje i uprzedmiotowiają kobiety, będąc pełne seksistowskich treści.
Jak panować nad tym, do czego ma dostęp
nasze dziecko? To niełatwe, szczególnie wobec
zalewu informacji, do których ma ono dostęp.

nie zabrakło też gwiazd estrady, które przybyły,
by nas bawić. Wiele osób niecierpliwie czekało
na przybycie młodego artysty Kamila Bednarka, muzyka, który zaraża pozytywną energią i
rozdaje uśmiechy na prawo i lewo. Pierwsze
nuty, pierwsze brzmienia i jego bardzo szeroki
uśmiech spowodowały, że słuchacze pozarażali
się natychmiast. Sztywne słupy zmiękły w kolanach i zaczęły się bujać w rytm muzyki reggae, a na twarzach piękne uśmiechy, nawet największy maruda nie był w stanie wytrzymać tej
radości, każdy, absolutnie każdy się uśmiechał
lub pląsał. Cudny widok, zamiast skupić się na
naprawdę fantastycznej muzyce skupiłam się
na twarzach wielu ludzi. One pojaśniały, były
ciepłe radosne, piękne.
Myślę, że ludzie jednak za mało dbają o siebie – nie trzeba makijażu, pięknej koszuli i krawatu, wystarczy uśmiech. Warto też od czasu
do czasu komuś sprawić przyjemność dobrym
słowem czy gestem. Mnie się zdarza całkiem
obcej kobiecie powiedzieć, że ślicznie wygląda, ma piękne korale albo śliczną fryzurkę. Z
mężczyznami mi trochę trudniej... Uwierzcie,
taki komplement z ust obcej osoby niesamowicie grzeje i dodaje pozytywnego kopa.
Spróbować warto, to nic nie boli, poprawia
samopoczucie i zaraża się dobrym humorem
innych. Gdybyśmy się uśmiechali częściej, to
i zarażonych byłoby więcej. Pomyślmy więc
proszę, o zwykłym uśmiechu i dobrym słowie
na co dzień.
Edyta Czeczkova
Nie pomoże ani zabranie telefonu, ani szlaban
na komputer. Podstawa to kontakt z dzieckiem,
rozmowy z nim, uczenie go poprzez wychowanie, pokazywanie odpowiednich, dobrych
wzorców. Można też spróbować przyłączyć się
do akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Twoja Sprawa (www.twojasprawa.org.pl), polegające na wysłaniu maila z wyrażonym przez
siebie sprzeciwem dla tego rodzaju działań
marketingowych do p. Witolda Woźniaka, prezesa wydawnictwa Bauer, które w swoich czasopismach zamieszcza tego rodzaju reklamy,
oraz do prokuratora Generalnego, p. Andrzeja
Seremeta, z apelem o zainteresowanie sprawą
poruszoną przez Stowarzyszenie, a także do
Rzecznika Praw Dziecka (wszystkie adresy
znajdują się na stronie Stowarzyszenia Twoja
Sprawa).
Nie będzie łatwo, ale warto podjąć trud, bo
statystyki są nieubłagane – w badaniach przeprowadzonych jesienią 2010 przez dra Szymona Grzelaka i Fundację Homo Homini im.
K. de Foucauld wśród młodzieży gimnazjalnej
z 8 województw Polski, celowe korzystanie z
pornograﬁi powyżej 5 razy w okresie 30 dni
poprzedzających badanie zadeklarowało ponad 20% 14-latków i ponad 30% 15-latków.
W niektórych szkołach odsetek ten przekroczył 40%.
(red)
tekst opracowany na podstawie
www.twojasprawa.org.pl

MEJD IN CZAJNA - AKCJA „WĘGIEL”
Był rok 1977, gdy władze komunistyczne kolejny raz uderzyły w Ruch Oazowy. Tuż przed Bożym Narodzeniem wojewoda wydał decyzję
anulowania przydziału węgla dla Kopiej Górki. W odpowiedzi ks. Blachnicki ogłosił apel, aby oazowicze podzielili się z Centrum Ruchu czarnym
opłatkiem. – Niech każdy przyśle do Krościenka paczkę z węglem – wzywał ojciec Franciszek. Odzew był natychmiastowy: paczki przychodziły
w takiej ilości, że w końcu sama poczta wnioskowała o uchylenie decyzji wojewody, a na Kopią Górkę w sumie wpłynęło 1,5 tony węgla i tamtej
zimy charyzmat Światło-Życie rozpalał Polaków.
Pewnie każdy słyszał tę historię, a wielu z nas bardzo chętnie ją powtarza, gdyż pokazuje ona geniusz naszego założyciela, ale też dlatego, że w
tych trudnych czasach zobaczyliśmy jak silnym jesteśmy Ruchem, jak ważna dla nas jest wspólnota. Chcemy dzisiaj Was wezwać do podobnego
zrywu:

Prześlij 10 zł, aby Chińczycy mogli wziąć udział w rekolekcjach na Kopiej Górce!
Dotychczas dzięki happeningom ulicznym organizowanym w Łodzi, Poznaniu i Warszawie oraz prowadzonym czuwaniom modlitewnym w
intencji Kościoła w Chinach, Diakonia Misyjna zebrała 4615 zł. Potrzebujemy jeszcze 1738 osób, które wpłacą kwotę 10 zł (można więcej:) i w ten
sposób sﬁnansują przyjazd na rekolekcje ks. Zhu, Emmy, Ruth, Changa, Shaony i Lushy. A do nich dołączą siostry zakonne studiujące w Polsce:
Franciszka, Maria, Teresa i Katarzyna. W ostatnie wakacje ok. 35 000 osób wzięło udział w rekolekcjach oazowych, to ponad 10 tys. więcej niż w
1977 roku, minęły 34 lata od akcji „Węgiel”, czy dorzucimy do pieca, by tym razem wiara Chińczyków zapłonęła?
Zapraszamy na stronę projektu www.mejdinczajna.pl, gdzie można poznać uczestników rekolekcji i przeczytać o dotychczasowych naszych
akcjach. Będziemy też tam raz w tygodniu aktualizowali dane o postępach zbiórki. Najświeższe informacje znajdują się zawsze na stronie www.
facebook.com/mejdinczajna
Agnieszka i Marcin Skłodowscy
Odpowiedzialni za Centralną Diakonię Misyjną
Ruchu Światło-Życie
misje@oaza.pl
www.misje.oaza.pl
Wpłat można dokonać na konto:
Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” PRAGA w Warszawie
ul. Floriańska 3; 03-707 Warszawa
48 1940 1076 3068 1040 0002 0000
z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe-Chiny

Jesteśmy największą Polską wypożyczalnią sprzętu budowlanego , remontowego i do
pielęgnacji ogrodu. Dysponujemy szeroką gama sprzętu ogrodniczego: glebogryzarki,
areatory, spalinowe kosiarki do trawy , spalinowe wykaszarki. W odróżnieniu od innych
wypożyczalni naszym celem jest profesjonalna obsługa klienta indywidualnego. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszych dwóch punktów we Wrocławiu.
pozdrawiam
Tomasz Durski
kierownik rejonu Wrocław
ul.Krzywoustego 82-86
EWPA Wrocław
tel. 71 32 55 164
kom +48 601 363 063
www.ewpa-majster.pl
www.ewpa.pl

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY NA PSIM POLU
NOWO OTWARTY ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY ZAPRASZA
OSOBY Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI
NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 7:45-15:45
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANE O KONTAKT
Z NAMI CODZIENNIE 9-15
FUNDACJA OPIEKA I TROSKA
UL. KIEŁCZOWSKA 43 BUD. 6 (teren LZN),
TEL. 71 794 78 91, 609 423 094, 606 611 809
WWW.OPIEKAITROSKA.PL
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Czytajmy w tym roku
Wszystko jedno, czy na dworze sroży
się mróz i pada śnieg, gęsty i kopiasty, czy
upał, książka zastąpi nam myślenie o wiośnie czy lecie. Warto położyć się na wersalce i zatopić w lekturze dobrej książki.
Dzisiaj polecam do przeczytania „Lekką
komedię” Eduardo Mendozy, pisarza hiszpańskiego. To opowieść o przeszłości Hiszpanii,
tej jej części, która nazywa się Katalonia. Jej
stolica, Barcelona, odżywa po wojnie domowej, a jej mieszkańcy szukają łatwej rozrywki. Tej dostarcza gwiazda teatralnego światka
i ulubieniec tłumów – komediopisarz Prullas.
Wkrótce pisarz staje się głównym podejrzanym w sprawie o zabójstwo, ściga go pewna
Cyganka, a kiedy wydaje się, że jest już wystarczająco źle, wychodzi na jaw pewien monarchistyczny spisek, w którym podobno brał
udział. I co z tego wyniknie? Żeby się o tym
przekonać, warto sięgnąć po „Lekką komedię”, która łączy w sobie elementy powieści
obyczajowej, politycznej i kryminalnej. A w
dodatku jest świetnie napisana.

Inny charakter ma powieść Javiera Mariasa, także Hiszpana, pod tytułem „Twoja twarz
jutro”. A oto jej fabuła. Hiszpan, który kiedyś
był wykładowcą na Uniwersytecie w Oksfordzie, po rozstaniu z żoną wraca do Anglii. Zostaje współpracownikiem tajemniczej grupy
o niesprecyzowanych zadaniach, której codzienna działalność polega na analizowaniu
charakterów i osobowości konkretnych ludzi,
by przewidzieć ich zachowanie w przyszłości,
ich twarz jutro. Ciekawie napisana powieść,
doskonała w lekturze dla tych, którzy lubią
psychologię i rozszyfrowywanie innych i ich
postępowania.
Wasilij Grossman to jeden z najciekawszych współczesnych pisarzy rosyjskich. Jego
powieść „Wszystko płynie” to utwór rozra8

chunkowy. ZSRR po śmierci Stalina. Iwan
Grigoriewicz odzyskuje wolność po trzydziestu latach łagru. Odwiedza brata w Moskwie,
w Leningradzie spotyka się z kolegą ze studiów, znajduje pracę jako ślusarz. W opis wydarzeń związanych z powrotem Iwana wplecione są jego wspomnienia z więzienia praz
historie ludzi, z którymi się zetknął w niewoli. To jedna z najlepszych powieści Wasilija
Grossmana i jedna z najbardziej znaczących z
rosyjskiej literaturze rozliczeniowej z czasami stalinizmu. Dlatego warto do niej sięgnąć
i bliżej poznać tę jedną z najokrutniejszych
części komunizmu w byłym ZSRR.
Sięgnijmy do klasyki literatury europejskiej przełomu XIX i XX wieku, do jednej z
najbardziej kiedyś czytanych i uwielbianych
powieści Oscara Wilde’a pt. „Portret Doriana Graya”. Urzeczony doskonałością ﬁzyczną Doriana Graya, jego przyjaciel malarz
uwiecznia go na obrazie. Podczas prezentacji
portretu Gray wpada w rozpacz, uświadamiając sobie, że kiedyś utraci swoją urodę.
Wypowiada życzenie, że chciałby być wiecznie młody. Mijają lata, a on się nie starzeje.
Przestaje odróżniać dobro od zła. W końcu
postanawia zniszczyć obraz. Pisarz dał w tej
powieści wyraz swoim estetycznym poglądom na sztukę i życie. Amoralizm i indywidualizm, połączone z pogardą dla cierpienia
i poświęcenia to zasady, które lord Henry
Wotton (porte-parole samego autora) wyznaje, realizuje zaś tytułowy bohater. Dorian
Gray zaprzedał bowiem duszę diabłu, by zachować młodość i urodę. Jest królem życia,
które uważa za najwyższą formę sztuki. Właściwym zapisem jego mrocznej egzystencji
staje się portret, na którym uwidaczniają się
wszystkie jego występki i zbrodnie. Tragiczny ﬁnał przywraca naturalną kolej rzeczy –
portret odzyskuje pierwotne piękno, a na ciele
umierającego Doriana pojawia się niszczące
piętno przestępstwa.
Skoro użyłem określenia „król życia” w stosunku do bohatera powieści Oscara Wilde’a,
trzeba powiedzieć, że taki tytuł nadał swojej
powieści (napisanej w dwudziestoleciu międzywojennym) Jan Parandowski. Traktuje ona
o życiu i twórczości autora „Portretu Doriana
Graya”, tego bardzo kontrowersyjnego artysty
i pisarza irlandzkiego doby modernizmu. Był
poetą, dramaturgiem i powieściopisarzem.
Wybitnie uzdolniony, absolwent Uniwersytetu w Oksfordzie, słynął z ekstrawaganckiego
sposobu bycia. Przesadną dbałością o stroje,
które przyozdabiał pawimi piórami i liliami,
zasłużył sobie na miano największego dandysa epoki. Swoją zniewieściałość podkreślał
długimi włosami i manifestacyjną niechęcią
do sportu. Był lwem salonowym, skandalistą
żądnym rozkoszy, a równocześnie dżentelmenem. Wyznawał kult indywidualizmu i amoralności, gardził cierpieniem i poświęceniem.
Oskarżony w 1895 roku o praktyki homosek-

sualne, skazany został na dwa lata więzienia i
ciężkie roboty. Po wyjściu na wolność opuścił
Anglię i wyjechał do Francji, gdzie zmarł w
nędzy i osamotnieniu. Jako artysta był jednym
z najwybitniejszych przedstawicieli ruchu estetów, głosił hasła „sztuki dla sztuki” i „sztuki
ponad życiem” (jak u nas Stanisław Przybyszewski i Kazimierz Tetmajer). Propagował
skrajny subiektywizm doznań. Na twórczy
dorobek Wilde’a złożyły się opowiadania pod
tytułem „Zbrodnia lorda Artura Savile’a i inne
opowiadania” (1891), zbiór pięknych baśni
„Szczęśliwy książę” (1888), z których najwyżej cenione jest tytułowe oraz „Słowik i róża”.
Bardzo polecam najmłodszym czytelnikom
i starszym, bo są naprawdę piękne i mądre.
Można je dostać w księgarniach, bo stale są
wydawane i wznawiane, sławę zdobył jednak
głównie jako znakomity dramaturg, autor salonowych komedii jak „Wachlarz lady Windermere” (1892), „Kobieta bez znaczenia”
(1893), „Mąż idealny” (1895 – dziś można
oglądać ﬁlm angielski według tego dramatu,
ciekawy, bardzo dobrze zrobiony i zagrany) i
„Bądźmy poważni na serio” (1895). Jest także autorem jednoaktowej tragedii „Salome”,
która stała się podstawą libretta do opery Ryszarda Straussa pod tym samym tytułem.
Zapisem więziennych doświadczeń i związanej z nimi przemiany duchowej Wilde’a są
dwa wstrząsające utwory: „Ballada o więzieniu Reading” (1898) oraz pełna rozpaczy spowiedź „De profundis” (1897), w której artysta
korzy się przed losem i uznaje wartość bólu i
grzechu, składających się na głębię ludzkiego
doświadczenia. Ten najwybitniejszy przedstawiciel dekadentyzmu angielskiego padł oﬁarą
nietolerancji obyczajowej. Bardzo polecam
sięgnąć po naprawdę świetnie napisaną biograﬁczną powieść o tym pisarzu – „Króla życia” J. Parandowskiego.
Krzysztof Bauer

Upał! No to po piwku?
Ciepły wiosenny lub letni koniec tygodnia
– wypijemy po piwku? W końcu wszystko jest
dla ludzi... Jasne, ale warto uprzytomnić sobie
pewne fakty, zanim sięgniemy po pierwszą
puszkę czy kieliszek.
Alkohol niemal natychmiast po spożyciu
działa na układ nerwowy człowieka. Jeśli
człowiek jest na czczo czy bez obiadu, początkowe objawy działania alkoholu mogą wystąpić już po pół godzinie. Gdy jadł podczas
picia – po mniej więcej jednej godzinie. Ale
w praktyce pierwsze skutki działania alkoholu można wyczuć już po kilku minutach
od jego wypicia, ponieważ błyskawicznie się
wchłania i rozprowadza po organizmie. W zależności od stężenia, objawy te będą większe
lub mniejsze.
Osoby po spożyciu alkoholu ulegają sprzecznym, wydawałoby się, stanom – mogą być pobudzone lub senne, znieczulone i/lub agresywne. Początkowo, po wypiciu mniejszej dawki
alkoholu, czują się zwykle wesołe i ulegają euforii. Potem, do mniej więcej 1‰, zaczyna się
problem z widzeniem przedmiotów, zwolnienie reﬂeksu i problemy z panowaniem nad własnym ciałem – spowolnione reakcje, zła ocena własnych możliwości. Powyżej 2‰ pijący
coraz bardziej obniża samokontrolę, zmniejsza
się u niego próg bólu (nie czuje bólu np. przy
upadku lub uderzeniu, kiedy normalnie już by
reagował), coraz gorzej rozumuje logicznie (nie
ma mowy o prowadzeniu pojazdów czy odpowiedzialnej opiece nad dziećmi w takim stanie),
wyciąga błędne wnioski z czyichś wypowiedzi,
staje się mniej tolerancyjny, za to bardziej drażliwy, wzrasta agresja, a także pobudzenie seksualne (może się zdarzyć, że będzie namolny
i gwałtowny). Około 3-4‰ akcja serca osoby
upojonej mocno wzrasta, tętno przyspiesza,
mowa jest bełkotliwa, człowiek nie jest w
stanie utrzymać równowagi. Przestaje pano-

wać nad ﬁzjologią (może załatwiać potrzeby
bez udania się do toalety), ciepłota jego ciała
obniża się. Powyżej 4‰ świadomość takiego
delikwenta jest już bardzo zaburzona i może
prowadzić do śpiączki. Ośrodek oddechowy i
naczynioworuchowy ma zaburzone działanie,
co może zaowocować porażeniem tych układów i następuje stan zagrożenia życia.
Alkohol jest substancją toksyczną, która
uszkadza i niszczy żywe komórki. W zależności od tego jak często i w jakich ilościach
spożywa się go, może mieć różny wpływ.
Oczywiście – im więcej i częściej, tym gorzej,
ale już niewielkie ilości alkoholu mogą poczynić szkody w organizmie.
Szczególnie narażony jest układ nerwowy,
co może doprowadzić do porażenia niektórych
nerwów włącznie z niedowładami ręki, czy
zmian w stopach; obkurczenia mózgu (nawet o
1,6 %); dużych problemów ze wzrokiem.
Zagrożony jest także układ pokarmowy
– błony śluzowe dwunastnicy, żołądka, przełyku i jamy ustnej ulegają przewlekłym stanom
zapalnym; następuje problem z wchłanianiem
się pokarmów, co skutkuje niedoborami niezbędnych dla organizmu substancji; niezwykle
źle na alkohol reaguje wątroba – ulega stłuszczeniu, zwłóknieniu i marskości, co związane
jest z bolesnymi dolegliwościami, może też
nastąpić zapalenie dwunastnicy i trzustki, a w
efekcie tego ostatniego cukrzyca.
Układ krążenia na nadużywanie alkoholu
reaguje nadciśnieniem, otłuszczeniem i zwyrodnieniem mięśnia sercowego, nawet udarem
mózgu.
Choć początkowo, po wypiciu niewielkiej
ilości, wzrasta pobudzenie seksualne, w wyniku częstego i długotrwałego spożywania
alkoholu dochodzi do osłabienia wydolności
seksualnej. Problemy w tej sferze należą zarówno do mężczyzn (impotencja, zaburzenia

wzwodu i ejakulacji, obniżenie płodności) jak
i kobiet (opóźnienie dojrzewania, zaburzenie
cyklu menstruacyjnego, przedwczesne porody
lub samoistne poronienia, rodzenie dzieci z zespołem FAS, wadami serca, stawów, wczesna
menopauza).
Spożywanie alkoholu nie pozostaje obojętne również dla układu oddechowego,
moczowego, nieprawidłowo działa układ odpornościowy, dzięki czemu człowiek narażony
jest w większym stopniu na zapadanie na choroby zakaźne, raka, zmiany hormonalne i duże
niedobory witamin i pierwiastków śladowych,
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Kiedy wiemy już to wszystko, możemy
otworzyć sobie piwko przy grillu i wystarczy...
tylko nie przesadzać.
(red)

Tarta serowo-migdałowa z rabarbarem i truskawkami
Maj to miesiąc wypieków z rabarbarem. Długo myślałam jakie ciasto z nim upiec. Wybrałam moje ulubione składniki i wyszło ciasto,
które najchętniej zjadłabym na jeden raz: tarta
serowo–migdałowa z rabarbarem i truskawkami (forma 28cm):
Spód:
–
–
–
–
–
–

130 g margaryny
170 g mąki
1 żółtko
2 łyżeczki cukru
35 ml mleka
szczypta soli

– aromat migdałowy
– rabarbar (ilość według uznania – zużyłam
3 łodygi)
– truskawki (ilość według uznania – użyłam
garść mrożonych)
– płatki migdałowe
Pieczemy:
Składniki na spód zagnieść, wyłożyć formę.
Ciasto nakłuć widelcem, podpiec 15 minut w
170°C.

Po tym czasie białko, które zostało nam ze
składników od spodu, ubić na pianę. Rozsmarować na upieczone ciasto, posypać płatkami migdałowymi i podpiec przez 10 minut w
180°C.
Więcej przepisów w blogu Moniki Pieńczewskiej monia-w-kuchni.blogspot.com – zapraszamy!

Nadzienie:

Żółtko utrzeć z cukrem, dodać ser oraz kilka
kropel aromatu migdałowego. Białko ubić na
Nadzienie
pianę i delikatnie połączyć z masą serową. Wylać na podpieczony spód. Na masę porozkładać
– 1 jajko
obrany, pocięty w plasterki rabarbar i truskaw– 150 g cukru
– 200 g sera śmietankowego (może być taki ki (mrożonych nie rozmrażać). Piec 30 minut
w 180°C.
kanapkowy, użyłam Bielucha)
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wydzierżawi kort tenisowy
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Mieszkaniec Pawłowic

poszukuje pracy

położony na terenie parku szkolnego
przy ulicy Przedwiośnie 47.
Warunki umowy do uzgodnienia.

jako kierowca.

Tel. (071)3304327; e-mail: sp39sekretariat@poczta.fm

Proszę o kontakt:
tel. 512 141 861

Nauka przez zabawę – część V
Zaprzyjaźnijmy się z bryłami
Pierwszy kontakt z bryłami maluch ma jako
niemowlę, kiedy bawi się sorterem – kolorową kulą z otworami, przez które wrzuca klocki. Dzieci lubią doświadczenia i często próbują
włożyć coś do czegoś, choć my, widząc przedmiot, domyślamy się, że taka sztuczka nie musi
się udać. Wiemy, że bryły z różnych stron wyglądają inaczej. Starszaki umieją już nazywać
niektóre ﬁgury przestrzenne, widzą różnice i
podobieństwa w przedmiotach o kształcie tych
brył, nawet jeśli mają różne wymiary czy kolory.
Żeby pomóc dziecku zaprzyjaźnić się z bryłami,
proponujemy kilka zabaw, dzięki którym rozwija się wyobraźnia przestrzenna, a dziecko łatwiej odróżni kształty brył wzrokiem, dotykiem,
utrwali wiedzę o ich właściwościach i prawidłowych nazwach.
Zanim zaczniemy zabawę, warto na konkretnych przykładach pokazać dziecku, czym
charakteryzują się dane bryły: kula – piłka; sześcian – kostka do gry; walec – puszka z farbą;
stożek – wafelek do lodów; prostopadłościan
– tekturowe pudełko. Rozmawiamy z dzieckiem
o tym, czym charakteryzują się dane bryły, ile
mają ścian i w jakim kształcie (sześcian ma sześć
kwadratowych ścian, czym różni się od prostopadłościanu?), ile krawędzi (a kula?) itp.
Jaka to ﬁgura: zawiązujemy dziecku oczy
i dajemy do ręki pudełko zapałek, piłeczkę
pingpongową, rolkę po ręczniku papierowym
i ono zgaduje, co to za ﬁgura. Dla urozmaicenia można dać też bryły o nieregularnych
kształtach i zapytać z czym się dziecku kojarzą.
Zaklęte miasto: Potrzebny będzie arkusz brystolu, co najmniej w formacie A3 lub większy,
plastikowe nakrętki od butelek, rolki po papierze i ręcznikach, pudełka po zapałkach, herbacie,
pingpongi w całości i przecięte na pół, nożyczki,
klej, farby i/lub lakier w spraju, kasza, ryż, siemię lniane, papier kolorowy i blok techniczny,

i wzrok, zapamiętuje prawidłowe nazwy, może
porównać ﬁgury płaskie i przestrzenne (kwadrat-sześcian, koło-kula, trójkąt-czworościan),
folia aluminiowa. Wraz z dzieckiem, przy użyciu poznaje podobieństwa i różnice między nimi,
zgromadzonych przedmiotów i wyciętych z blo- ćwiczy pamięć i wyobraźnię, uczy się, jak z ﬁgur
ku technicznego ﬁgur (stożki, sześciany, „harmo- dwuwymiarowych zrobić trójwymiarowe.
nijki” z szerokich pasków papieru itp.) budujemy
miasto, a w nim budynki, pociąg z pudełek od
Agnieszka Gil
zapałek, schodki. Z niebieskiego papieru wycinamy staw – okrągły albo owalny – można do niego
przylepić fale z wąskich pasków papieru. Z folii
aluminiowej toczymy kulki lub formujemy inne
kształty, z pudełka odcinamy rożki i przyklejamy
do czego nam się podoba. Potem całość należy w w w . s w i a t m a t e m a t y k i . p l
pomalować i/lub pokryć lakierem, a potem po„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa
sypać ryżem, sezamem czy kulkami styropianu.
Gdy miasto jest gotowe, sprawdzamy, jakie ﬁguLiczby znajdujące się w szarych polach są
ry zostały zaklęte w jego budowle, liczymy kulki,
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać
prostopadłościany, półkule, koła itd.
Zapraszam do walca: przygotowany przez w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez
rodzica prostokąt i dwa koła z brystolu, wraz strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola
z dzieckiem sklejamy tak, by otrzymać walec. lub do brzegu diagramu.
W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się
Prostszą i bardzo ciekawą ﬁgurą, którą dziecko
samo będzie mogło zrobić, jest wstęga Möbiusa. ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład:
Z kartki A4 odcinamy dwa paski papieru 16=4+3+6+3.
szer. 4 cm. Dziecko skleja końce jednego paska,
uzyskując obręcz. Drugi pasek również skleja
ale przekręcając jeden z jego końców o 180°.

Powstaje charakterystyczny kształt, mający
jedną powierzchnię – pisakiem można narysować na nim drogę biedronki, która rozpocznie
i skończy swą wędrówkę w tym samym miejscu – inaczej niż na obręczy. A co się stanie,
jeśli drugi pasek przetniemy wzdłuż na dwa
dwucentymetrowe? A potem jeszcze raz na pół
każdy z nich?
Dzięki tym zabawom dziecko nabiera doświadczenia w rozróżnianiu brył poprzez dotyk

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego
poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres należy
przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Siostrzana miłość
Słońce dawno schowało się w pierzynie
chmur, niebo powoli przykrywało się granatowym kocem, a szum fal kołysał mieszkańców
głębin do snu. Na powierzchni wody tańczyły
dwie rybki. To król ryb Morza Tęczowego Płetwa i jego najmłodsza córka Neonka wypłynęli
na powierzchnię, aby dostrzec błysk pierwszej
gwiazdy.
– Tato, tato jest! – krzyknęła pełnym radości
głosem Neonka.
– Faktycznie, jest, w takim razie płyniemy w
dół, aby rozpocząć bal – odpowiedział król.

Podczas wspaniałego balu w Tęczowym
Morzu siostra Neonki miała zaręczyć się z
królem Morza Świetlistego. Neonka była zachwycona balem, a przede wszystkim szczęściem siostry Tęczówki, która wkrótce miała
opuścić dom, aby zamieszkać ze swoim ukochanym.
– Trębacze i głośnym sygnałem oznajmili
wejście pary narzeczonych. Tęczówka lśniła
szczęściem, każda jej łuska błyszczała wszystkimi radosnymi kolorami głębin, wyglądała
przepięknie. Obok niej płynął dumnie Błękitek,
król Świetlistego Morza. Znany był z tego, że
mądrze rządzi swoim królestwem, dba o podwładnych, którzy są szczęśliwi.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

A

B

C

D

– Dobrze wybrała sobie męża szepnął król
do ucha żony.
– Pewnie – uśmiechnęła się królowa. – Tak
jak i ja dobrze wybrałam przed laty dodała,
mrugając oczkiem w kierunku króla.
Bal trwał, wszyscy wspaniale się bawili,
Neonka stała na balkonie i obserwowała jak
Tęczówka pląsa w ramionach swego ukochanego i zastanawiała się czy i ona kiedyś się zakocha? Rozmarzona wyszła, aby ciemną nocą
jeszcze raz spojrzeć w niebo, które tak bardzo
kochała.
Nagle morze pociemniało, wysoko zawył
wiatr, a wszystkich przeszedł niemiły dreszcz.
Okna z hukiem się otworzyły, a na tanecznym
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parkiecie, nie wiadomo skąd, pojawił się król
Wir. To król, który za złe i niesprawiedliwe
traktowanie swoich podwładnych z pomocą
króla Płetwy został przegnany z Tęczowego
Morza. Nikt do tej pory nie wiedział, co stało
się ze złym królem Wirem, ale tego wieczora
wszystko stało się jasne.
– Nikt się mnie tutaj nie spodziewał, a jednak
przybyłem! grzmiał król Wir. Kiedyś wygoniłeś mnie, królu Płetwo, z mojego królestwa.
Schronienie znalazłem w Mrocznym Morzu.
Tam z pomocą czarnoksiężnika rosłem w siłę
i teraz wróciłem, aby się zemścić.
Błękitek chciał się przeciwstawić królowi
Wirowi, ale niestety zauważył, że nie może się
ruszyć. Wir rzucił na mieszkańców i gości Morza Tęczowego czar, nikt nie mógł się ruszyć
ze swojego miejsca, wszyscy byli przerażeni!
Tylko Neonka nic nie wiedziała, wpatrywała
się nadal w niebo i rozmawiała ze swoją ulubioną gwiazdą.
– Kochana gwiazdeczko, wracam na bal, nagle zrobiło się chłodno, a morze złowrogo szumi... Muszę sprawdzić czy wszystko w porządku – machnęła gwiazdce płetwą na pożegnanie
i zanurkowała.
Wpływając do ogrodu, zauważyła, że coś
jest nie tak, nie słyszała muzyki ani śmiechów,
wszędzie panował mrok i cisza. W salonie zastała rodziców, Błękitka i gości nieruchomych i
śpiących. Pośpiesznie wypłynęła z pałacu szukając pomocy. Mijając bramę królestwa, ujrzała starą ośmiornicę, dobrą znajomą rodziców.
– Neonko kochana, nieszczęście spotkało
ciebie i mieszkańców królestwa, albowiem zły
król Wir porwał twoją siostrę i chce pojąć ją za
żonę, a na wszystkich rzucił czar odrętwienia.

– Nie mam takiego zamiaru – powiedziała
odważnie Neonka.
– Jak więc zamierzasz mnie pokonać? – zaśmiał się król.
Mam nadzieję, że miłością – w głosie Neonki zabrzmiała pewność, zaśpiewała...
I w tej chwili mroczny pałac, mroczne królestwo przepełnił jasny blask, który zesłała w
głębię morza gwiazdka. Barwne łuski Neonki
oślepiły króla. Im więcej i głośniej Neonka
śpiewała o miłości do swojej siostry, tym mocniejsze było światło. W pewnym momencie
król Wir nie był w stanie wytrzymać tej jasności ciepła, czystości i miłości, które biły od małej rybki. I tak się też stało, światłość i miłość
pokonały zło, król Wir znikł na zawsze. Morze
Mroku pojaśniało i wreszcie lekko zafalowało.
– Neonko! Neonko! To ty? - krzyczała, nie
dowierzając szczęściu, Tęczówka.
– To ja, siostrzyczko!
Siostry wróciły do domu, gdzie na nie czekał
cały dwór, szczęśliwi rodzice i król Błękitek.
Wszyscy byli pod wrażeniem ogromnej odwagi Neonki. Wkrótce odbyło się wesele Tęczówki i Błękitka, a szczęśliwa Neonka znowu
miała czas na rozmowy ze swoją przyjaciółką
gwiazdką.
– Kochana gwiazdko, przyszłam ci podzięŚpią i nikt ani nic nie może ich obudzić.
kować, bez ciebie nie dałabym sobie rady. Mi– To nieprawda! zapłakana Neonka nie mołość i przyjaźń, są w życiu niezwykle ważne!
gła uwierzyć. Musi, musi być jakiś sposób jak
– mrugnęła w stronę gwiazdki i dała nura w
pomóc Tęczówce i mieszkańcom królestwa!
głębiny.
Neonka nie wiedziała co robić, jak i gdzie ma
szukać ukochanej siostry. Jak ona, mała rybka,
Edyta Czeczkova
ma wszystkich uratować? W tym momencie
poczuła na grzbiecie delikatne łaskotanie. Zerknęła w górę to światło jej przyjaciółki gwiazdki. Pośpiesznie wypłynęła na powierzchnię
POMÓŻMY SIOSTROM!
wody.
– Gwiazdko, gwiazdeczko kochana, czy moŻyjemy w czasach, w których
żesz mi pomóc? A ta mocno zaświeciła i wskadobra tego świata są niejednokrotnie na
zała Neonce drogę.
pierwszym miejscu, człowiek dopiero
– Dziękuję! – rybka pośpiesznie podążyła za
na drugim. Dostrzeganie problemów
strumieniem światła.
bliźniego i niesienie mu pomocy winno
Droga do Mrocznego Morza była bardzo
być potrzebą każdego z nas. Na naszym
trudna. Wir wiedział, że Neonka chce uwolnić
osiedlu mieszkają Siostry Benedyktynkiz jego sideł siostrę i cały dwór, dlatego postano-Sakramentki, których codzienne życie to
wił ją zniszczyć - Neonka musiała między inprzede wszystkim modlitwa, ale też i pranymi uciekać przed groźnymi piratami, których
ca. Tak jak dla każdej rodziny, problemy
nasłał na nią zły król. Udało się, bo gwiazdka
dnia codziennego nie omijają mieszkanek
oślepiła ich swoją jasnością. Innym razem rybklasztoru. W okresie zimowym są to
ka uciekła wściekłym konikom morskim, które
głównie koszty związane z ogrzewaniem,
chciały ją staranować - udało jej się uspokoić
a w ciągu całego roku opłaty związane z
je łagodnym śpiewem. Koniki nigdy wcześniej
mediami i wyżywieniem.
nie czuły się tak dopieszczone, doceniły więc
Prosimy o wsparcie dla mieszkanek
starania Neonki i pozwoliły jej spokojnie płypawłowickiego klasztoru. Jeżeli są osoby
nąć dalej. W końcu dzielna rybka stanęła przed
lub ﬁrmy chcące wesprzeć
bramą zamku groźnego króla Wira.
ﬁnansowo, podaję konto bankowe:
– Witam cię, Neonko. Myślałem, że nie uda
Ci się tu dotrzeć, jestem więc pod wrażeniem.
Klasztor SS Benedyktynek-Sakramentek
– Witaj królu, jak się domyślasz przybyłam tu
BANK PEKAO S.A.
po moją siostrę i proszę cię, abyś uwolnił miesznr 96124019941111001001629133
kańców naszego morza z okrutnego czaru.
– Nie mam zamiaru rzekł okrutnik. Ty zaś
j.sz.
zostaniesz moją służącą!
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