
wisiorka, co umożliwia podopiecznemu noszenie 
go cały czas przy sobie i momentalne skorzystanie 
z niego w razie potrzeby. W grę wchodzą różne 
sytuacje – złe samopoczucie, obawa przed włama-
niem, upadek czy konieczność wezwania bliskich 
lub sąsiadów. Nadajnik może także przypominać o 
konieczności np. wzięcia leku lub wykonania ćwi-
czeń rehabilitacyjnych.

Fundacja Pro Bono obejmuje opieką również 
tych Seniorów, którzy czują się samotni,  nikomu 
niepotrzebni i potrzebują kontaktu z drugim czło-
wiekiem. Pamięta, że starość jest bardzo zróżnico-
wana, a pomoc, zainteresowanie i współdziałanie 
jest wtedy szczególnie potrzebne. Fundacja propo-
nuje Seniorom zróżnicowane formy pomocy lub 
aktywności takie jak: kursy komputerowe, warsz-
taty teatralne, aqua aerobic, nauka i doskonalenie 
pływania oraz nauka języka angielskiego lub in-
nych języków obcych.

Aby uzyskać więcej informacji o Fundacji Pro 
Bono i Teleopiece zapraszamy do odwiedzenia 
stron internetowych http://www.fwsprobono.pl 
oraz http://www.najlepiejwdomu.pl

W celu zapisania się na oferowane formy opie-
ki lub aktywności należy skontaktować się bez-
pośrednio pod numerem telefonu 693 362 080  
lub 71 723 78 52 lub wypełnić formularz kontakto-
wy na podanej stronie internetowej.                    

PISMO OSIEDLOWE      czasopismo dostępne na stronie www.psiepole.com.pl NR 74październik 2012
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Pod koniec września we Wrocławiu odbyła się 
kolejna edycja „Dni Seniora”. Na pięć dni  Senio-
rom zostały przekazane klucze do naszego miasta. 
Był to szczególny czas dla osób starszych, czas 
radości i wspaniałych doświadczeń. Był to rów-
nież czas pokazania młodemu pokoleniu, aby nie 
przechodziło koło nich obojętnie. „Dni Seniora” 
powinny uwrażliwiać młodych ludzi na proble-
my osób starszych, często zostawionych samym 
sobie.

 Taką misję ma działająca we Wrocławiu Fun-
dacja Wspierania Seniorów Pro Bono. Jej celem 
jest niesienie pomocy osobom starszym i niepeł-
nosprawnym, jak i podniesienie poczucia bez-
pieczeństwa osobom przebywającym stale bądź 
tymczasowo w domu. Fundacja zapewnia usługi 
opiekuńcze dostosowane do indywidualnych po-
trzeb ludzi starszych lub niepełnosprawnych. Ofe-
ruje również, potrzebującym osobom, specjalnie 
przystosowany aparat telefoniczny.

W trosce o te osoby Fundacja Pro Bono powoła-
ła do życia projekt o nazwie „Najlepiej w domu”, 
wykorzystujący innowacyjny i już dostępny w Pol-
sce system Teleopieki. Teleopieka jest uważana za 
najbardziej przyjazny i ekonomiczny sposób opieki 
nad ludźmi starszymi. Głównym zadaniem Tele-
opieki jest całodobowe czuwanie nad starszą oso-
bą. Służą do tego nadajnik w kształcie zegarka lub 

Elżbieta Durkiewicz

Wrześniowe dni seniora

Pawłowickie aktualności 
Rady Osiedla

WPO ALBA informuje, że wywóz śmieci 
z osiedla Pawłowice od 27 września będzie 
realizowany w nocy z czwartku na piątek.

W miesiącu październiku zostaną do-
starczone pojemniki na odpady wielko 
gabarytowe. Dokładny termin i lokalizacje 
ustawienia kontenerów zostaną przekazane 
na tablicach informacyjnych. Zapraszamy 
do sprzątnięcia przed okresem zimowym 
niepotrzebnych rzeczy.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu 
Inwestycji Miejskich z informacją o za-
akceptowaniu złożonych przez radnych 
uwag do opiniowanych projektów bu-
dowlanych dróg i chodników na os. Paw-
łowice. Między innymi został uwzględniony 
wniosek o wybudowanie chodnika wzdłuż 
ulicy Starodębowej od ul. Przedwiośnie do 
końca zabudowy – posesja nr 54, oraz wy-
budowanie chodnika wzdłuż ul. Złocienio-
wej na wysokości posesji nr 25-27. Z cało-
ścią pisma można zapoznać się na stronie:  
www.pawlowice.info 

13.10.2012 godz. 10:00-13:00
Zapraszamy! wst�p wolny

Przedszkole Mali Odkrywcy
ul. Azaliowa 20

www.MaliOdkrywcy.com.pl

MALI ODKRYWCY BAWI� SI� JESIENI�!

23 września 2012 r.  fundacja Opieka i Troska 
zorganizowała kolejny festyn  z okazji „Świa-
towego Dnia Solidarności z osobami Chorymi 
Psychicznie- Schizofrenia „Otwórzcie Drzwi”. 
Głównym celem imprezy to przeciwdziałanie 
napiętnowania i dyskryminacji osób chorych na 
schizofrenie oraz poprawa społecznego odbioru tej 
choroby i pogłębienie tolerancji w naszym kraju w 
stosunku do osób chorych psychicznie.

Podczas festynu dorośli mogli znaleźć na sto-
isku z rękodziełem drobiazgi do dekoracji domu 
lub szykowną biżuterię, wykonaną przez uczestni-
ków Środowiskowego Domu Samopomocy  typu 
A przy fundacji Opieka i Troska. Większość z nich 
to  osoby  dotknięte chorobą schizofrenii. Organi-
zatorzy  przygotowali program, w którym każdy 
znalazł coś dla siebie, rodziny mogły wziąć udział 
w konkurencjach sportowych, milusińscy ciekawie 
spędzili czas w Kąciku Plastycznym oraz w Kąci-
ku Ciekawskich a chętni zagrali w gry planszowe. 
Dla najmłodszych było malowanie twarzy i zaba-
wy na dmuchanym zamku. Niewątpliwą atrakcją 
była przejażdżka na koniach Wrocławskiej Straży 

Jerzy Szachnowski

Fiesta na festynie w fundacji
Miejskiej oraz pokaz breakdance’a przygotowany 
przez dzieciaki z Klubu na Psiaku. Wszyscy zgłod-
niali mogli posilić się smakowitymi kiełbaskami z 
grilla oraz kawą i ciastem (ciasto upiekły uczest-
niczki Klubu Seniora) a tych, którzy, poza strawą 
cielesną cenią sobie strawę duchową i kontakt ze 
sztuką, mogli  zrobić sobie zdjęcia portretowe, 
którego autorem był profesjonalny fotograf Dzię-
kujemy sponsorom festynu: Selgros Cash&Carry 
Długołęka, Polbank EFG, Fitness Club „Altra”, 
Cofee Heaven, Restauracja Mc Donald, Księ-
garnia Matras, Rodzinne Centrum Rozrywki 
Loopy’s World, Cinema City, Pizza Hut, Bra-
ma Michalaka, Dr Kardaś. Dziękujemy również 
sierż. Mateuszowi Błaszczakowi oraz Marcinowi 
Piętce z Komisariatu Policji Osiedle za znako-
wanie rowerów podczas trwania festynu a funk-
cjonariuszom patro-
lu konnego Straży 
Miejskiej Wrocławia 
za przybycie i pokaz 
jazdy konnej.         

POSZUKUJĘ  SPRAWNEJ  OSOBY

DO CODZIENNEJ 
POMOCY  

PRZY  CHORYM  Z  PAWŁOWIC
Zainteresowana osoba powinna mieszkać 

na Pawłowicach lub w najbliższej okolicy.

tel. 795 11 93 07
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Krzysztof Bauer

Ksiądz Piotr Skarga-Powęski
Przypomnijmy tę świetlaną postać, bo ze 

wszech miar na to zasługuje. A jego „Kazania 
sejmowe”, mimo upływu wieków od ich napisa-
nia, nadal są aktualne.

Związany z wieloma miastami, głównie z Kra-
kowem, gdzie ukończył studia wyższe na Akade-
mii Krakowskiej, gdzie zmarł i jest pochowany (w 
kościele pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła). 
Przez 23 lata pełnił funkcję nadwornego kazno-
dziei króla Zygmunta III Wazy. Zapisał się na stałe 
w dziejach polskiego Kościoła oraz w historii kul-
tury i literatury narodowej. Zasłynął jako obrońca 
wiary katolickiej w okresie reformacji i rzecznik 
jedności religii i społeczeństwa polskiego. Wielką 
poczytność zyskały jego „Żywoty Świętych Stare-
go i Nowego Zakonu” (1579), zawierające blisko 
400 życiorysów. A także kazania w liczbie około 
200 (dogmatyczne, komentujące Ewangelię i oko-
licznościowe).

Najdonioślejsze jednak znaczenie mają „Kaza-
nia sejmowe” (1597), będące wezwaniem, apelem 
do narodu. Skarga uczestniczył w 18 sejmach, 
rozpoczynających się mszą św. o Duchu Świętym, 
podczas których wygłaszał stosowne nauki. Przy-
puszcza się, że zbiór „Kazań sejmowych” został 
napisany przez autora jednorazowo, jako prze-
myślany cykl, będący syntezą jego wieloletniej 
działalności politycznej, kapłańskiej i oratorskiej. 
Konsekwentna i przejrzysta jest bowiem linia my-
ślowa oraz konstrukcja całości. Jest to ułożony w 
logiczny sposób traktat polityczny, ujęty w formę 
kazań. Pierwsze z nich „O mądrości potrzebnej 

ga udowadnia, że bez uczciwego prawodawstwa 
niemożliwa jest niepodległość państwa. Żąda też 
wolności osobistej chłopa i zniesienia sądów pa-
trymonialnych (stara forma sądu, wywodząca się 
z systemu feudalnego, przyznającego panu lub du-
chownym prawo do sądzenia poddanych w przy-
należnych im dobrach ziemskich). Oburza się na 
nietykalność szlachty i bezkarne łamanie przez 
nią prawa.

W ósmym, ostatnim kazaniu „O niekarności 
grzechów jawnych”, czyli o szóstej chorobie Rze-
czypospolitej, Skarga ukazuje takie grzechy Pola-
ków jak: ubliżanie wierze świętej, odwlekanie 
wymiaru sprawiedliwości, tolerowanie przemocy 
i zbrodni, kradzież dobra publicznego, krzywdę 
chłopa („jako ziarna pod młyńskim kamieniem, tak 
ci kmiotkowie pod pany swymi”), wyzyskiwanie 
sierot, deprawację młodzieży, marnotrawienie pie-
niędzy na zbytkowne szaty czy kosztowne przyję-
cia, bogacenie się ze szkodą Rzeczypospolitej.

Na koniec, wspominając biblijnych proroków 
– Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Jonasza – ka-
znodzieja przepowiada Ojczyźnie tragedię upadku: 
„Nierządem stoi Polska! Lecz gdy się nie spodzie-
jecie, upadnie i was wszystkich potłucze! Jedni 
z was zginą z głodu, drudzy od miecza, a trzeci 
po świecie rozproszą się... Tak się z wami stanie; 
żadne was zamki i twierdze nie obronią; wszystkie 
nieprzyjaciel wywróci i was pogubi”.

Kazanie to kończy się jednak słowami nadziei, 
co nadaje całemu cyklowi pozytywną  wymowę, 
że Polska zawróci z drogi upadku, odrodzi się 
przez modlitwę i pokutę, bowiem „umie Pan Bóg 
odmienić wyroki swoje, jeśli my odmienimy złości 
nasze”.

Znamienny jest fakt, że rozbiory i upadek Pol-
ski, które nastąpiły 200 lat później, przewidział 
ksiądz Piotr Skarga już w XVI wieku, kiedy nasza 
Ojczyzna była u szczytu potęgi politycznej i teryto-
rialnej, a niewielu podzielało poglądy kaznodziei. 
Czy i dzisiaj nie warto znów się wczytać w słowa 
dawnego profety i wyciągnąć z nich odpowiednie 
wnioski dla współczesnych Polaków?                 

Pod koniec września, jak co roku, byłem na zjeź-
dzie klasowym. Tym razem odbył się w domu Nie-
toperz obok Międzyrzecza z okazji 30-rocznicy 
rozpoczęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcą-
cym. Były oczywiście tańce przy nuzyce z tam-
tych lat. Stara grupa rokowa T.Love szczególnie 
przypadła mi do gustu. Tekst piosenki „Karuzela” 
z 1982 r. pasuje do obecnych czasów.

Karuzella, karuzella 
Świat się kręci i umiera 
Słońce świeci, słońce gaśnie 
Będzie ciemniej albo jaśniej 

Polityka, polityka 
Tu wojenna gra muzyka 
Jest rakieta, ruch lotnika 
Polityka, polityka 

Ambasada, ambasada 
Tutaj bombę się podkłada 
Czarną chustę się zakłada 
Ambasada, ambasada 

Telewizja, telewizja 
Superwizja, schizowizja 
Otumania i ogłupia 
Telewizja, telewizja
[…]

Jacek Orzechowski

Jesteśmy razem

do rady” stanowi wstęp. Jego myślą przewodnią 
jest pogląd, że ludzie rządzący sami muszą być 
moralni, ponieważ moralność narodu to naj-
silniejsza podstawa szczęścia i potęgi państwa. 
Potrzeba im też mądrości Bożej, aby nie byli zbyt 
wysokiego mniemania o sobie, nie przejawiali złe-
go uporu, nie szukali jedynie sławy, nie grzeszyli 
okrucieństwem i podejrzliwością, brakiem miło-
sierdzia, złością i zdradą.

Kazanie drugie „O miłości ku Ojczyźnie” wyli-
cza sześć chorób niszczących kraj. Są to: „nieżycz-
liwość ludzka ku Rzeczypospolitej i chciwość do-
mowego łakomstwa, niezgody i spory sąsiedzkie, 
naruszenie religii katolickiej, dostojności królew-
skiej i władzy osłabienie, prawa niesprawiedliwe, 
grzechy i złości jawne”. Ojczyznę należy kochać 
jako pierwszą i najbardziej zasłużoną matkę, 
która wszystkie dobra w nadmiarze dała swoim 
dzieciom. Miłość ta winna być bezinteresowna, 
ofiarna i gorąca, żywiona nie dla korzyści i za-
szczytów, co przystoi tylko „sercom złodziejskim” 
i niegodnym.

Trzecie kazanie „O zgodzie domowej” omawia 
drugą chorobę Rzeczypospolitej – niezgody i spo-
ry wewnętrzne. Kłótnie na sejmach mogą się prze-
rodzić w wojny domowe, te zaś zostaną niechybnie 
wykorzystane przez nieprzyjaciół Polski.

Kazanie czwarte mówi „O trzeciej chorobie 
Rzeczypospolitej, którą jest naruszenie religii ka-
tolickiej przez zarazę heretycką”.

Kazanie piąte poświęcone jest również sprawom 
reformacji, z powodu której nie tylko cierpi roz-
darcie Kościół, ale także sama Ojczyzna. Walki i 
spory różnowierców pogrążają kraj w niezgodzie i 
wzajemnej wrogości.

W kazaniu szóstym „O monarchii i królestwie” 
autor ubolewa nad osłabieniem władzy królew-
skiej, krytykuje złotą wolność szlachecką, nazywa-
jąc ją piekielną i prowadzącą do upadku państwa. 
Wolność ta zresztą jest pozorna, ponieważ szlachta 
pozostaje w niewoli „u królików” (czyli magna-
tów), uprawiających egoistyczną politykę rodową.

Kazanie siódme „O prawach niesprawiedli-
wych”, które stanowią piątą chorobę Polski Skar-

Jerzy Szachnowski

Piknik rodzinny
Był to już czwarty Piknik Rodzinny organizowa-

ny przez Radę Osiedla Pawłowice wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Klubem 
Seniora. 15 września, od godzin przedpołudnio-
wych, trwały przygotowania. Pomimo deszczowej 
pogody impreza odbyła się. Prowadzenie części 
zabaw sportowych i zręcznościowych powierzono 
tradycyjnie P. Andrzejowi, który w sposób profe-
sjonalny przeprowadził wszystkie konkurencje 
z programu imprezy. Najmłodsi mogli próbować 
robienia ogromnych baniek mydlanych, niektórym 
udała się ta sztuka. Pod opieką Pań z MOPS prze-
prowadzono konkurs rysunkowy „Rysujemy Waka-
cyjne Obrazy”. Wszystkie dzieci, biorące udział w 
poszczególnych konkurencjach, otrzymały nagro-

dy i słodycze. Inni mogli pokrzepić się kiełbaskami 
z grilla lub kawą i ciastem przygotowanym przez 
pawłowickie seniorki. Na zakończenie można było 
oddać się tańcom przy muzyce mechanicznej. Z 
powodu niesprzyjających warunków pogodowych 
przewidziane w programie puszczanie gorących 
balonów nie odbyło się. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy pracownikom socjalnym MOPS za pomoc 
w przeprowadzeniu pikniku, seniorkom za pyszne 
ciasta a Panu Pawłowi za grillowanie. Szczególne 
podziękowania składamy Jednostce Ratownictwa 
Gaśniczego, zmiana I, za przybycie i zademonstro-
wanie możliwości gaśniczych swojego sprzętu.  

fot. Jerzy Szachnowski
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Jacek Orzechowski

Pawłowice zdobyły Amsterdam
Ze względu na nałóg żeglowania w tym roku 

postanowiłem znów popłynąć na rejs, tym ra-
zem na zachód Europy – zwykle pływam na pół-
noc, a czasami nawet na wschód (Rosja, Kanał 
Białomorski). Chęć żeglugi zgłosił również ks. 
Michał, proboszcz Pawłowic.

Wyprawę rozpoczął lot samolotem z Wrocła-
wia do Dublina. Zabraliśmy się nim tylko w pięć 
osób, na dziesięciu członków załogi. Lecieliśmy 
w grupie: Jurek, Paweł, Michał, Piotrek, kapitan 
Adam i ja – Jacek. Tam mieliśmy przejąć jacht od 
poprzedniej załogi płynącej z Grenlandii. Rejs roz-
poczynał się na morzu Irlandzkim. Po dwóch tygo-
dniach morskiej podróży, z postojami w marinach, 
mieliśmy dotrzeć do Amsterdamu. Plany jednak od 
samego początku uległy zmianie.

Po wylądowaniu w Dublinie okazało się, że 
załoga płynąca z Grenlandii przedłużyła postój z 
powodu sztormu, na Wyspach Owczych i właśnie 
dopływa do Irlandii, ale niestety trochę bardziej 
na północ – dwie godziny samochodem z Du-
blina. Czekały zatem na nas dwa wypożyczone 
samochody. Niestety, nie były duże. Pierwszy to 
był niewielki citroen, do którego weszło nawet 
pięć osób z bagażami – na szczęście wyłącznie na 
krótki przejazd. Niemożliwe stało się możliwym. 
Pojechaliśmy do drugiej wypożyczalni, która za-
oferowała forda ka – nie został on jednak przez nas 
przyjęty. Czekały nas przecież jeszcze zakupy pro-
wiantu, więc jak go zapakować! Wzięliśmy zatem 

forda mondeo – miał właściwy rozmiar. Przemek 
dołączył do nas w Dublinie, gdzie przyjechał dwa 
dni wcześniej. Po szybkim zwiedzeniu Dublina 
poczekaliśmy jeszcze na Joasię i Hanię – śliczne 
załogantki – i o 19.00 ruszyliśmy do Glenarm, 
gdzie czekał na nas S/Y Stary z poprzednią zało-
gą. Dotarliśmy tam wieczorem. Przejęliśmy jacht 
i poprzednia załoga, po wymianie załadunku sa-
mochodów, ruszyła w drogę powrotną na lotnisko 
w Dublinie. My musieliśmy jeszcze poczekać w 
marinie na Piotra, który przyleciał innym samolo-
tem do Dublina późną nocą. Do mariny dotarł au-
tobusem. Rano, po przebudzeniu, na jachcie było 
już dziewięć osób. Brakujący Marat miał spotkać 
się z nami w Belfaście. Zatem po śniadaniu i mszy 
przeprowadzonej na jachcie w kajucie oficerskiej

przez ks. Michała, ruszyliśmy jachtem na Belfast, 
a konkretnie do mariny w Bangor. Marat dotarł 
tam bez problemu. Po naszej krótkiej wycieczce i 
przy korzystnych warunkach pływowych – na mo-
rzu Irlandzkim, jak na oceanie, mamy do czynie-
nia z pływami, czyli zmianą poziomu wody (tutaj  
około 5 m) i występującymi prądami o różnej sile 
i kierunku – ruszyliśmy na wyspę Man, do mariny 
pływowej Peel. 

Wejście do mariny było zagrodzone wrotami, 
otwieranymi dwie godziny przed i zamykane 
dwie godziny po wysokiej wodzie. W przeciw-
nym razie, podczas odpływu, woda z mariny by 
się wylała – byłby to problem dla stojących tam 

jachtów! Po spacerze przez miasto, odwiedzeniu 
ruin zamku i pieszej wycieczce po górach, dzień 
zakończyliśmy kolacją w pobliskiej restauracji 
– jedzenie było super.

Następnego dnia, po zakupie świeżych ryb na 
obiad, ruszyliśmy na Wyspy Scilly – niesamo-
wite miejsce rzeczy niemożliwych. Ze względu 
na większą odległość, podróż zajęła nam ponad 
dwa dni. Morze nie zamęczało nas falami, a wiatr 
wiał marnie i w dodatku nie zawsze z dobrego 
kierunku. Ze względu na czas podróży, od czasu 
do czasu, wspomagaliśmy się silnikiem. Niektó-
rych męczyła choroba morska, pomimo pyszne-
go obiadu ze smażonej ryby i szpinaku. Kolejny 
dzień był jednak pełen apetytu dla wszystkich. 
Przez morze prowadziły nas stada delfinów w
dzień, a nocą światło księżyca skrzące się w wo-
dzie po horyzont wokół naszej małej jednostki.

Stado delfinów przy jachcie, fot. Adam Dacko

Podróż na Scilly trwała prawie do wieczora. 
Zatrzymaliśmy się w Hugh Town na wyspie Sa-
int Mary’s (Wyspa Świętej Marii). Ze względu na 
brak pływowych kei przy brzegu, stanęliśmy w 
zatoce na bojce. Dzięki pontonowi z silnikiem, 
używanemu przez żeglarzy „Grenlandczyków”, 
mogliśmy zrobić szybki przerzut załogi na brzeg 
w celu… kąpieli. Na jachcie nie było prysznica z 
ciepłą(!) wodą. Krótki spacer po wyspie rozświe-
tlonej latarniami wśród drzew figowych i ciepły
wiatr przeniosły nas w egzotyczne kraje – byli-
śmy przecież na terytorium zimnej i deszczowej 
Anglii. Było to możliwe dzięki ciepłemu prądowi 
oceanicznemu, który płynie przez ocean z Ame-
ryki Południowej. 

Typowy widok przy ulicy na Scilly, fot. Adam Dacko

Następnego dnia, mając czas do południa, 
wybraliśmy się na wycieczkę po wyspie. Nadal 
królowały egzotyczne krajobrazy, mnóstwo moż-
liwych do wynajęcia domków, przy których rosły 
prawdziwe palmy – nie w doniczkach, lecz w zie-
mi(!) w ogrodzie. Piękny piach plaży z mnóstwem 
muszli przypominał tureckie wybrzeża. 
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Marina w Hugh Town, Scilly, fot. Jerzy Woźniacki

Niestety, w południe musieliśmy ruszyć do 
Falmouth. Dotarliśmy tam z samego rana. Marat 
musiał wrócić niestety do pracy – pociągiem do 
Londynu, a potem samolotem do Warszawy. Na 
jachcie zostało więc dziewięć osób. 

Z Falmouth rozpoczęliśmy już rejs w kierunku 
powrotnym, do Amsterdamu. Pogoda była kiep-
ska. Wiał słaby wiatr i w dodatku ze złego kierun-
ku. Podróż na silniku, z niewielkimi przerwami na 
żaglach, do wyspy Wight trwała prawie dwie doby. 
Choroba morska minęła już u wszystkich. Nasze 
zapasy w kambuzie zmalały znacznie. Ze względu 
na podróż, niedzielna msza święta była odprawi-
na na jachcie oczywiście przez ks. Michała – tym 
razem podczas drogi. Po południu dotarliśmy na 
wyspę. Niedzielny obiad spędziliśmy w jednej z 
małych restauracji miasta Coves. Była oczywiście 
ryba, świeża sałata i oczywiście białe wino. Wie-
czorem jeszcze urodziny ks. Michała, śpiewanie 
szant, dla chętnych tawerny i plany na kolejny ty-
dzień, który właśnie się rozpoczął – rejsu pozosta-
ło pięć dni. Pozostaliśmy na wyspie Wight do rana. 
Jeszcze mały spacer po śniadaniu i znowu ruszamy 
w morze. 

Jacek i ks. Michał (przy sterze), fot. Jerzy Woźniacki

Kierunek naszej żeglugi nie uległ zmianie. Na 
ocean wyszliśmy po przeciwnej, wschodniej stronie 
między wyspą a lądem Wielkiej Brytanii. Wąskim 
przejściem szliśmy na silniku. Potem postawiliśmy 
żagle i przy wietrze o sile 3 (w skali Beauforta) z 
kierunku południowo-wschodniego podążyliśmy 
do Amsterdamu. Pogoda nadal była niezmienna. 
Brak opadów, niewielkie zachmurzenie, tempera-
tura przypominająca lato. W miarę upływu czasu 
warunki żeglowania stały się coraz lepsze. Wiatr 
skręcił na południe, a nawet południowy zachód. 
Siła wiatru wzrosła nawet do 5. Wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie wzrastający tłok na trasie. Mia-
łem nadzieję, że nie spotkają nas korki na oceanie 
– to miał być dowcip. Żegluga po zatłoczonym pa-
sie drogi morskiej i rosnąca fala zwiększała mor-
skie przeżycia. Niektórych nawet ogarniał strach. 
Wieczorem, na całe szczęście, się rozjaśnia  – stat-

ki zapalają światła i łatwiej określić ich pozycję i 
kierunek – żegluga staje się łatwiejsza.

Ogarnął mnie wtedy żal. Byliśmy tylko niecałe 
80 mil od Londynu, a kapitan postanowił go omi-
nąć. Proponuje tam lot samolotem. Ja bym wolał 
podróż do mariny Catarin Docks w Londynie jach-
tem. Trudno, nikt nie otrzymuje tego co chce.

Podróż nocna przy umiarkowanym wietrze wie-
jącym z baksztagu przebiegła bez zarzutów, poza 
niewielkim deszczem z błyskawicami. Mieliśmy 
także „bliskie spotkania” ze stalowym olbrzy-
mem morza – na całe szczęście stał na kotwicy. Po 
dwóch dniach żeglugi, z samego rana, dotarliśmy 
do Ijmuiden w Holandii. Postój tam był krótki. 
Tylko kąpiel, obiad i w drogę kanałami przez Ho-
landię do Harlemu.

 
 
 
 

Śluza z podnoszonym mostem, fot. Jerzy Woźniacki

Na trasie były śluzy, jeziora, wiele zwodzonych 
mostów – dla jachtu z 15-metrowym masztem 
mosty były za niskie. Kanał posiadał wał ziemi po 
dwóch stronach, a tuż za wałami był płaski teren 
położony poniżej poziomu wody(!) – w przypad-
ku przerwania wału duża część terenu Holandii 
zostałaby zalana. We Wrocławiu przez „dziurawe” 
wały na Odrze, co kilka lat, woda zalewa tylko 
kilkadziesiąt domów. Przy aktualnym zagospo-
darowaniu Wrocław położony na depresji szybko 
stałby się Atlantydą. Pod koniec drogi do Harlemu 
podnoszony most na autostradzie A1 stał się naj-
większym problemem. Był otwierany tylko cztery 
razy dziennie. Dopiero o ósmej wieczorem droga 
do Harlemu stała otworem. Jeszcze tylko śluza i 
kilka ruchomych mostów, by o dziewiątej wieczo-
rem dotrzeć do „mariny” przy ulicy w Harlemie. 
Ze względu na deszcz podróż po mieście zostawi-
łem na następny dzień.

Rano – bez śniadania – razem z Michałem ru-
szyliśmy na miasto, które wyglądało zupełnie ina-
czej niż polskie. Zabudowa była niska. Jedna ulica 
asfaltowa wzdłuż kanału, a między domami wą-
skie uliczki wyłożone wypalaną kostką, po których 
poruszały się tylko rowery. Były oczywiście zatło-
czone parkingi rowerowe. W rynku, we włoskiej 
restauracji, zjedliśmy śniadanie i potem spacer po 
wąskich uliczkach miasta. Nie obyło się oczywi-
ście bez przerwy na herbatę w restauracji obsłu-
giwanej również przez Włoszkę mówiącą po… 
polsku. Pochodziła z Lublina, wyszła za Włocha, 
a teraz mieszkają w Harlemie. 

O jednastej ruszyliśmy wreszcie na Amsterdam. 
Droga wydawała się łatwa. Znów przechodzimy 
pod kolejnymi zwodzonymi mostami, śluza i... 
niestety, most autostrady był nieczynny – nastą-
piła awaria i nie został otwarty w południe. Na-
stępne otwarcie miało być o ósmej wieczorem. 

Tak więc do wieczora czekaliśmy na magiczne 
podniesienie mostu, które na całe szczęście na-
stąpiło. Jeszcze był kolejny most, w którego 
otwarcie zwątpiliśmy. Jednak po pewnym czasie 
się podniósł i przed nami jeszcze ostatnia śluza,  
a potem nocna jazda do Amsterdamu. Na całe 
szczęście na wałach stały oświetlone znaki poka-
zujące drogę kanałem. Do Amsterdamu dotarliśmy 
w nocy. Marina była prawie zapełniona. Po kąpieli 
zapadliśmy głęboki sen po tej skomplikowanej po-
dróży kanałami Holandii.

Kolejny dzień, piątek, to czas na zwiedzania 
miasta – Wenecji północy. Podróż statkiem po 
kanałach z opisem Amsterdamu po polsku przez 
lektora. Miasto, jak to Holandia, pełne rowerów. 
Do piętrowych parkingów dla nich musieliśmy 
przywyknąć. Pomimo dużego zatłoczenia kierow-
cy „dwukółek” jeździli bezpiecznie. Miasto było 
wypełnione młodzieżą. Wyglądało prawie jak aka-
demicka wioska. Spotykani ludzie mówili chyba 
we wszystkich językach świata – do kontaktów 
używaliśmy jednak wyłącznie niemieckiego i an-
gielskiego. 

Następnego dnia czekaliśmy na dotarcie do ma-
riny kolejnej załogi. Przyjechała przed południem 
i okazało się, że… w kolejnej załodze była osoba z 
„Pawłowic” – Grzegorz. 

Jacek, Grzesiek i ks. Michał zdobyli Amsterdam

Po przekazaniu jachtu i załadowaniu bagaży do 
busa powrotnego, poszedłem na mszę podzięko-
wać Bogu za czas, który spędziliśmy na morzu. W 
kościele katolickim w Amsterdamie mszę świętą 
odprawiał... ks. Michał, razem z tutejszym pro-
boszczem. Potem jeszcze tylko ostatnie spacery 
po Amsterdamie i powrót do domu, który na nas 
czekał od dwóch tygodni. Musieliśmy wrócić do 
zwykłego, ziemskiego życia. W drodze powrotnej, 
po przekroczeniu granicy z Polską, zabrakło nam 
jeszcze paliwa 1,5 km od stacji. Po dowiezieniu 
paliwa kierowca spalił rozrusznik. W takim razie, 
po nocnej podróży, poszedłem z ks. Michałem na 
kawę do stacji benzynowej. Po kilku minutach 
spaceru zatrzymał się polski bus i kierowca za-
pytał gdzie nas podwieźć. Okazało się, że był to 
mieszkaniec Pruszowic, jadący z Niemiec, więc po 
przeładunku bagażu, po około dwóch godzinach 
czterech członków załogi było w domu. Po rejsie 
cuda nadal nas nie opuszczały.                           
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Przemek

Machinacje i manipulacje
Telewizja polska, zawłaszczona i kierowana 

przez liberałów z PO, pseudoludowców z PSL 
i lewicowców z SLD, nie może być obiektywna, 
bo nie służy publiczności, czyli społeczeństwu 
(zróżnicowanemu światopoglądowo i ideologicz-
nie). Służy interesom partii, które ich „wysłały”, 
aby głosili na przykład antykościelne poglądy i 
zniechęcali do hierarchii kościelnej, albo mani-
pulowali tym, co powiedzieli w wywiadach czy 
wypowiedziach na tematy polityczne, a nawet 
religijne. Tak było w sprawach in vitro, aborcji 
czy eutanazji, o których Kościół mówi jednym 
głosem – bo to sprawy doktrynalne.

Zostawmy jednak te inne telewizje, życząc 
Telewizji Trwam zwycięstwa, które nastąpi nie-
bawem, bo zbyt duża siła stanęła w jej obronie. 
Władza, wywodząca się, o zgrozo, w większości 
z „Solidarności”, próbuje ograniczać jej działa-
nia poprzez swoją tubę, czyli telewizję, atakując 
i pomawiając związek za polityczną działalność i 
pomawiając Prawo i Sprawiedliwość za inspirowa-
nie do „rozróby”. A były przewodniczący (i zało-
życiel) „Solidarności” i najgorszy z dotychczaso-
wych prezydentów, czyli Lech Wałęsa, nawołuje 
do „pałowania” protestujących związkowców. To 
już zupełna i absolutna kompromitacja laureata 
pokojowej nagrody Nobla. Cóż, machinacje i 
manipulacje dokonywane przez ludzi opisanych 
przez Rafała Ziemkiewicza w jego znakomitych 
książkach – „Polactwie” i „Michnikowszczyźnie”, 
dotyczą także Lecha Wałęsy (któremu się wydaje, 
że dzięki swojemu sprytowi „wykoleguje” każde-
go), a nade wszystko pierwszego manipulanta w 
III Rzeczpospolitej Adama Michnika, naczelnego 
redaktora „Gazety Wyborczej” i jego „cyngli”, 
którzy zasiadają jako dziennikarze w regional-
nych dodatkach do tej gazety. Wielu dziennikarzy 
niezależnych nazywa tę gazetę „Wybiórczą”, bo 
tematy pojawiające się w niej, są wybierane pod 
określonym kątem, a to, co jest istotne dla sceny 
politycznej – pomijane i przemilczane. To opinie 
na temat „Wyborczej”, czyli „Wybiórczej” Ziem-
kiewicza, Sakowicza, Semki, Świetlika, Lisickie-
go i innych dziennikarzy z „Naszego Dziennika”, 
„Uważam, Rze”, „Gazety Polskiej Codziennie” i 
kilku innych. Bo krąg dziennikarzy i pism nieza-
leżnych jest niezbyt duży. Dodać tu należy „Gazetę 
Polską”, „Nowe Państwo”, „Niedzielę” i „Gościa 
Niedzielnego”. Ale krąg ten powoli się rozszerza. 

Od niedawna wydawany tygodnik ilustrowany 
„Uważam, Rze” „bije na głowę” pozostałe, prorzą-
dowe i salonowe pisma ( „Wprost”, „Newsweek” 
czy „Politykę”, nie mówiąc już o „Przekroju”, „Po-
glądach” czy „Tygodniku Powszechnym” – daw-
niej na wskroś katolickim, dziś opanowanym przez 
liberałów i lewaków). Nie warto po nie sięgać, bo 
najczęściej zajmują się walką z Kościołem i reli-
gią, gdyż według panów redaktorów, to Kościół 
ponosi winę za ograniczoność i reakcyjność tzw. 
moherowców (utożsamianych też z „pisowcami”). 
Podobno ich nietolerancyjność i obrona konserwa-
tyzmu, tradycyjnych miar i wzorców szkodzą pań-
stwu polskiemu i jego „światłej wizji” w Europie 

(czyli Eurolandzie, do którego Polska należy) i na 
świecie. Według prorządowych pism Kościół jest 
ostoją reakcji, która odciąga od oświeceniowego 
rozumu i stawiania człowieka na piedestale, ogra-
nicza „wolnościowe” myślenie, które tak prostacko 
nazywa jeden z salonowych (i Michnikowych) pu-
pilów i celebrytów, Jerzy Owsiak: „róbta, co chce-
ta”. Podobną „politykę” uprawia Adam Michnik 
i jego „wyznawcy” w „Gazecie Wyborczej”. Ata-
kowanie i ośmieszanie Kościoła, udowadnianie na 
siłę jego „zgubnego oddziaływania”, a szczególnie 
niewybredne ataki na Radio Maryja i Telewizję 
Trwam oraz ich twórcę i dyrektora, ojca Tade-
usza Rydzyka. To – według nich – jakoby głów-
ne ośrodki głoszące antysemityzm, nietolerancję, 
obłudę moralną i egoizm. Przy czym to właśnie 
„Wyborcza” dopatruje się obsesyjnie antysemity-
zmu we wszystkim, co dotyczy tematyki związa-
nej z przeszłością Żydów (Holokaust i antyżydow-
skie postawy Polaków), choćby wydarzeniami w 
Jedwabnem, o czym bardzo mądry i obiektywny 
artykuł ukazał się ostatnio w „Uważam, Rze” (Ma-
rek Klecel, „Po 17 września, przed Jedwabnem”, 
nr 85, 17–23 września 2012, s. 71).

Do jednego z ostatnich numerów „Gazety Wy-
borczej” dołączony został bezpłatny zeszyt pt. „Ży-
woty Świętych. Opowieści o największych bohate-
rach wiary”. A w nim sylwetki czterech świętych: 
ojca Pio, św. Franciszka, św. Klary i św. Stanisława 
Kostki, przy czym mają one bardzo kolokwialne 
podtytuły: „kręta droga na ołtarze” (ojciec Pio), 
„od hulaki do żebraka” (św. Franciszek), „ducho-
wa kochanka św. Franciszka” (św. Klara), „chło-
pak, który uciekł z domu” (św. Stanisław Kostka). 
Zapowiedź drugiego zeszytu utrzymana jest w po-
dobnym tonie: „Św. Faustyna – popychlę wielką 
mistyczką” (w ogóle, co to za słowo „popychlę”, w 
języku polskim istnieje rzeczownik odczasowniko-
wy „popychadło”, a nie „popychlę”), „Św. Dominik 

– pies Pański”, „Św. Mikołaj – biskup, a nie żaden 
krasnal”. Czy określenia pies, popychlę, krasnal w 
ogóle przystają do tematyki religijnej i do świętych 
to sprawa kontrowersyjna i raczej zakrawająca na 
groteskę i ośmieszanie. Jeśli już „Wyborcza” chce 
publikować żywoty świętych, aby poddać rewizji 
ich hagiograficzne portrety w prasie czy książkach
katolickich – to nie tędy droga. 

Jaki cel przyświeca tym publikacjom (i dlacze-
go właśnie teraz się ukazały), łatwo zrozumieć i 
ocenić. Aby (znów) spostponować i ośmieszyć to, 
co w Kościele rzymskokatolickim jest doktryną 
wiary, a sprowadza się do określenia „Świętych 
obcowanie”, czyli wiary we wstawiennictwo świę-
tych patronów. Niechże laicka i raczej ateizująca 
gazeta, jaką jest „Wyborcza”, zajmie się propago-
waniem świeckich „świętych”: Dzierżyńskiego, 
Marchlewskiego, Sawickiej, Nowotki, Bieruta, 
Luksemburg i wielu innych. Odkłamywaniem ich 
życiorysów (w co bardzo wątpię), a będzie to z po-
żytkiem dla czytelników i remedium na topniejące 
coraz bardziej nakłady tego pisma. Nie dajmy sobą 
manipulować „Wyborczej” i jej dodatkom, bo nie 
służą one prawdzie, także tej historycznej. Niech 
sobie feministyczny dodatek „Wysokie Obcasy” 
czytają zatwardziałe feministki, których wcale nie 
przybywa w naszym kraju (Polki wiedzą, co dla 
nich jest dobre). Traktowanie „Wyborczej” jako 
gazety „najmądrzejszej” (swoistego „pisma świę-
tego” dla laików) i obecnej telewizji jako „jedy-
nej wiarygodnej” jest czymś nieprzystającym do 
krytycznego i inteligentnego czytelnika i widza. 
Otwórzmy oczy na machinacje i manipulacje, ja-
kim się poddajemy na co dzień – aby wróciła nor-
malność. To potrzeba czasu i wytyczne na przy-
szłość myślącego, a nie manipulowanego Polaka.

    
Ojczyznę kochać trzeba i szanować 
Nie deptać flagi i nie pluć na godło
Należy też w coś wierzyć i ufać
Ojczyznę kochać i nie pluć na godło

Refren piosenki „Wychowanie” –T.Love, 1982

Pod takim właśnie hasłem 29 września od-
był się WIELKI MARSZ Polaków w obronie 
Telewizji TRWAM i przeciw popychającym 
nasz kraj na skraj przepaści rządom koalicji 
PO-PSL. W marszu uczestniczyli zwolennicy 
Radia Maryja i Telewizji Trwam na czele z ojcem 
Tadeuszem Rydzykiem, który wygłosił płomien-
ne przemówienie do zgromadzonych. Także dzia-
łacze Związku Zawodowego „Solidarność” z jego 
przewodniczącym Piotrem Dudą, który w swoim 
„bojowym” wystąpieniu poparł J. Kaczyńskiego 
i Prawo i Sprawiedliwość w walce o nową Pol-
skę. Marsz był ogromny, bo wzięło w nim udział 
prawie ćwierć miliona osób. Od 1989 roku nie 
było tak masowej manifestacji, w której brałoby 
udział tak wielu zbuntowanych Polaków, którzy 
nie akceptują braku działań rządu w kluczowych 
sprawach politycznych, społecznych i ekono-
micznych. Ten protest wyraził się w hasłach 

K.B.

Obudź się, Polsko!
niesionych przez manifestujących na głównych 
ulicach Warszawy. Wielotysięczny pochód miał 
barwy biało-czerwone, czyli narodowe, niebie-
skie – kościelne oraz związkowe. Ojciec Rydzyk 
powiedział: Obudź się, Polsko! Budźmy jeden dru-
giego. Od człowieka do człowieka mówmy prawdę, 
mówmy ludziom – wyłącz te media mętnego, włącz 
rozum, włącz serce, nie daj się manipulować, ani 
na umyśle, ani na emocjach” (wypowiedź o. T. Ry-
dzyka w Radiu Maryja po marszu 29 IX). Można 
tych słów nie komentować, bo mówią WSZYST-
KO same za siebie.

Manifestacja była przepiękna, bo zorganizowa-
na została w obronie demokracji i wolności sło-
wa. Przebiegała sprawnie i spokojnie, okraszona 
patriotycznymi wierszami i pieśniami w wyko-
naniu naszych wybitnych aktorów. Wyrażały one 
miłość manifestantów do Polski. Prezes Prawa i 
Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu powie-
dział: Potrzebujemy odnowy, przede wszystkim 
odnowy moralnej, praw katolików, Kościoła, 
dobrych nauczycieli, praw wszystkich ludzi, dla 
których Polska znaczy wiele […].
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Krzysztof Bauer

Czym jest baśń dla dziecka?
W nauce języka uczuć pomagają rodzicom 

baśnie, które popularnie nazywamy bajkami. 
Jeden ze znanych współczesnych pedagogów, 
Wincenty Okoń (1914–2011), podaje taką defi-
nicję baśni: „to opowiadanie osnute na fanta-
zji, zmyśleniu, podaniu lub legendzie. Jest bądź 
produktem twórczości ludowej albo produktem 
pióra pisarza”.

Baśń interesuje szczególnie dzieci w wieku 3–5 
lat, sprzyjając rozwojowi ich wyobraźni, ich życia 
uczuciowego, ale i kształtuje poczucie sprawie-
dliwości i ułatwia poznanie świata. Dzięki bajce 
dzieci umacniają się w swoich przekonaniach o 
rzeczywistych cechach świata realnego. Młodzi 
słuchacze bajek mogą się utożsamić z bohaterami 
i przeżyć z nimi daną historię, pozostając w bez-
piecznym miejscu, nierzadko w ramionach mamy 
lub taty albo opiekunki czy nauczycielki w przed-
szkolu. Bajka powinna wspierać wychowanie, bo 
pomaga dzieciom zrozumieć, że: bać się, smucić, 
wstydzić – to jest normalne. Inni także przeżywają 
takie uczucia. Bajki więc dają duże poczucie bez-
pieczeństwa i często uwalniają od poczucia winy. 
Ale zawierają też wiele wskazówek, co można zro-
bić, by poradzić sobie z problemem.

Bajki wspierają dzieci w ćwiczeniu uczuć. 
Mówi się w nich dużo o emocjach, szczególnie 
tych trudnych, jak złość czy strach, przed który-
mi rodzice z reguły pragną chronić swoje dzieci. 
Bo przecież powinny one znać i rozumieć całą 
gamę uczuć, żeby potem móc radzić sobie z nimi 
w życiu. 

Baśń jest jednym z ważnych czynników w 
rozwoju moralnym dzieci. Odpowiada bowiem 
potrzebom psychicznym i możliwościom percep-
cyjnym dziecka. Ma cechy zbliżone do zabawy te-
matycznej. Baśń nie była kiedyś utworem przezna-
czonym dla dzieci. Nosi ślady dawnych obrzędów 
i wierzeń. Przekazywana drogą ustną (słowną), 
musiała być łatwa do zapamiętania, co wpłynęło 
na jej zwartą, przejrzystą budowę i wyrazistość. 
Postacie z baśni kierują się w swym działaniu mo-
tywami emocjonalnymi i odznaczają się cechami 
istotnymi dla charakteru pozytywnego człowieka: 
pracowitością, prawdomównością, odwagą, po-
czuciem obowiązku, dobrocią lub – odwrotnie (w 
przypadku typu negatywnego): chciwością, okru-

cieństwem, egoizmem. Baśń obfituje w dramatycz-
ne napięcia, ale jej zakończenie jest z reguły szczę-
śliwe. Szlachetny bohater wygrywa, dobro góruje 
nad złem. Występują w niej ciekawe, fantastyczne 
istoty, działają siły nadprzyrodzone i magiczne za-
klęcia. Bohaterowie mają możliwości nieistnieją-
ce w świecie realnym. Przyroda: słońce, gwiazdy, 
lasy, góry, morza odgrywają w zdarzeniach ważną 
rolę. Podobnie zwierzęta, które są przyjazne lub 
wrogie człowiekowi. 

Baśnie mocno oddziałują na wyobraźnię dziec-
ka, pozwalają mu wczuwać się w motywy postępo-
wania ludzi, w ich przeżycia. Baśń kształtuje sto-
sunek dziecka do wartości moralnych, dobra i zła, 
uczy cenić szlachetne cechy charakteru. W czasie 
słuchania bajek można zauważyć u dzieci bardzo 
żywe reakcje, przejawy napięcia, odprężenia, falo-
wania uczuć. Ale i szybkie zmiany wyrazu uczucio-
wego twarzy, pojawianie się uśmiechu, niepokoju, 
płaczu, trwogi, zakłopotania, smutku, rozpaczy, ra-
dości. Dziecko bardzo mocno przejmuje się losami 
bohaterów bajki, a ulegając sugestii, wytęża wzrok 
i skupia uwagę, aby np. razem z młodym rycerzem 
odnaleźć córkę królewską wśród trzydziestu jedna-
kowo ubranych dziewcząt. Jednak nie każda baśń 
przynosi dziecku pożądane przeżycia. Są i takie 
bajki, które oddziałują na dzieci przygnębiająco, 
wywołują lęk. Częste słuchanie baśni z elementami 
horroru wywołuje u dzieci uczucie strachu i mocno 
pobudza sferę emocjonalną, co przynosi dziecku 
szkodę. Baśń (bajka) jest najbliższa dziecku, bo 
miesza się w niej świat realny z fantastycznym i 
razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. Dziecko 
zapoznaje się w niej z sytuacjami wzbudzający-
mi niepokój oraz znajduje cudowne rozwiąza-
nie problemów. W świecie bajek można spotkać 
przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody, a przede 
wszystkim pozbyć się lęku. Rozwiązanie trudnych 
emocjonalnie sytuacji może się okazać, dzięki baj-
kom, przyjemne, a nawet radosne. Bajki pozwalają 
bez lęku spojrzeć na swoje problemy i uczą, jak 
pomagać sobie samemu i innym w trudnych sytu-
acjach. Cudowny świat bajek pozwala odmienić 
zdarzenia, odczarować je. Zdarzenia tajemnicze, 
mroczne, a niekiedy i przerażające w bajkach tracą 
swą moc, gdy dziecko pozna ich prawdziwe przy-
czyny. Bajki uczą dziecko pozytywnego myślenia 
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Ten marsz miał za zadanie między innymi otwo-
rzyć oczy tym, którzy w swej bezwolności akcep-
tują rzeczywistość naszego kraju albo nie chcą się 
„wychylać” i protestować przeciw złu dziejące-
mu się dookoła. Słowa „obudź się, Polsko” ape-
lują przecież do tych, którzy patrzą, a nie widzą, 
są bierni i zbyt wygodni, by spojrzeć władzy w 
oczy i powiedzieć jej prawdę. Bo przecież każdy, 
kto nie sprzeciwia się złu i nie walczy z nim, daje 
przyzwolenie na jego istnienie. Myślę, że wszyscy 
ci, którzy oglądali ten WSPANIAŁY MARSZ w 
telewizji (nawet we fragmentach) starli z oczu łu-
ski, żeby zobaczyć PRAWDĘ, w imię której się 
on odbywał. Bo to przecież obraz Polaków, któ-
rzy chcą „żeby Polska była Polską”, jak śpiewał w 
okresie pierwszej „Solidarności” Jan Pietrzak. A i 
wśród manifestującego tłumu słychać było słowa 
tej pięknej i przejmującej pieśni.

Rosła we mnie duma, gdy patrzyłem na te ma-
szerujące tłumy, manifestujące swój sprzeciw wo-
bec polityki rządzącej władzy. Bo jestem z nich, 
utożsamiam się z nimi, ich myśleniem i wyzna-
wanymi ideałami. Rośnie serce, gdy patrzy się na 
tysiące idących w patriotycznym marszu, słusz-
nym i zapowiadającym przyszłe zwycięstwo tych 
wszystkich, którzy wierzą w Polskę praworządną 
i sprawiedliwą.

Adam Mickiewicz w „Dziadach części III” usta-
mi Piotra Wysockiego ocenił ówczesne społeczeń-
stwo polskie, a słowa te brzmią przecież i dzisiaj 
tak bardzo aktualnie:

Nasz naród jak lawa
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.

Tę właśnie ognistą lawę widzieliśmy w sobot-
nim marszu pod hasłem „Obudź się, Polsko”. I 
jest to symptom odradzania się naszego społe-
czeństwa. I zapowiedź tego, co tak pięknie na-
zwał w swoim wierszu Wacaw Potocki „Zetrzy 
sen z oczu […], cny Lachu” pod tytułem „Czuj, 
stary pies szczeka”.

Fotoreportaż Józefa Wieczorka jest dostępny 
na stronach: http://wkrakowie2012cd.wordpress.
com/2012/09/30/solidarni-2010-budza-tvp-cz-1/
, http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/
10/01/solidarni-2010-budza-polske-pikieta-przed-
-tvp-cz-2/, http://wkrakowie2012cd.wordpress.
com/2012/10/01/solidarni-2010-budza-polske-pi-
kieta-przed-tvp-cz-3/                                          
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W dniach 7-15.09 br. w Łomiankach pod War-
szawą odbył się pierwszy etap szkolenia instruk-
torów i lekarzy NaProTechnologów, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele w większości z 
Polski, a także z Niemiec, Francji, Chorwacji, 
Czech, Słowacji, Ukrainy, a nawet trzy osoby z 
Nigerii. Szkolenie jest prowadzone po raz pierw-
szy na taką skalę w Polsce przez zespół ze Sta-
nów Zjednoczonych. 

Głównie dzięki wsparciu Fundacji Evangelium 
Vitae Sióstr Boromeuszek przy ul. Rydygiera 
grupa uczestników z Wrocławia była szczegól-
nie liczna: sześciu instruktorów i czterech leka-
rzy (Na zdjęciu wrocławska grupa uczestników 
pierwszego etapu szkolenia w Łomiankach z 
prof. dr. T. Hilgersem). 

Jednak co to jest dokładnie  
NaProTECHNOLOGIA?

NaProTechnologia jest stosowaną na świecie 
metodą leczenia problemów z płodnością, nawy-
kowych poronień oraz innych problemów pro-
kreacyjnych u kobiet i mężczyzn.

NaProTechnologia składa się z tzw. Mode-
lu Creightona, czyli karty obserwacji, która jest 
rozwinięciem metody owulacyjnej Billingsa oraz 
NaProTechnology – nowej dziedziny medycyny 
prokreacyjnej. Podejście medyczne w NaProTech-
nologii opiera się na rozpoznawaniu symptomów, 
jakie wysyła organizm ludzki i diagnozowaniu 
chorób, które leżą u podłoża zdrowia prokreacyj-
nego kobiety i mężczyzny. Badania jakie przepro-
wadził założyciel Instytutu Papieża Pawła VI w 
Omaha (Nebraska, USA), lekarz ginekolog i twór-
ca NaProTechnology Thomas Hilgers wskazują, 

Agnieszka Leibmann (FCPI)

NaProTechnologia we Wrocławiu
że informacje o istnieniu różnorodnych stanów 
chorobowych, można uzyskać tylko w taki sposób 
– tzn. obserwując symptomy (tzw. biomarkery), 
których dostarcza nasze ciało. 

W tej metodzie diagnostyka jest bardzo roz-
budowana, by dotrzeć do prawdziwego podłoża 
np. niepłodności małżeńskiej. W leczeniu ko-
rzysta się zarówno z farmakologii, jak i najnow-
szych osiągnięć z dziedziny mikrochirurgii (np. 
laparoskopia bliskiego kontaktu, selektywna hi-
sterosalfingografia). Celem samym w sobie nie
jest uzyskanie poczęcia za wszelką cenę, lecz 
w pierwszej kolejności przywrócenie zdrowia 
pacjenta. W NaProTechnologii pacjent jest trak-
towany podmiotowo, w sposób holistyczny, tzn. 
całościowy. Ponieważ leczenie nie zaburza natu-
ralnej fizjologii, nie niszczy zdrowia, a para mał-

żeńska jest do końca wolna w swoich wyborach, 
nie dochodzi tu do zaburzeń jedności i harmonii 
między małżonkami.

Chociaż ta metoda niesie szczególną nadzieję 
parom doświadczającym niepłodności, ma sze-
rokie zastosowanie w ciągu całego życia prokre-
acyjnego. A więc NaProTechnologia jest pomoc-
na m.in. w premenopauzie, karmieniu piersią, 
endometriozie, po odstawieniu pigułki antykon-
cepcyjnej, przy nieregularnych cyklach, proble-
mach hormonalnych, policystycznych jajnikach i 
w wielu innych sytuacjach do długoterminowego 
monitorowania zdrowia ginekologicznego i pro-
kreacyjnego kobiety. 

Zainteresowanych lub chcących skorzystać 
z metody zapraszamy na spotkanie wstępne, 
które odbędzie się w sobotę 20.10 br. o godz. 
12:30 w salce przy kościele parafialnym w
Pawłowicach (wstęp wolny). Proszę o zapisy 
pod nr tel. 668 753 255 ze względu na ograni-
czoną liczbę miejsc.                                           

Zakazy i nakazy stawiane dzieciom

Dzieciństwo dorosłych wyglądało zupełnie in-
aczej niż współczesnych dzieci. W sklepach było 
pusto, ale rodzice poświęcali im o wiele więcej 
czasu. W tej chwili rodzice potrzebują szybkiego 
szkolenia w wychowaniu dzieciaków. Na rynku 
ukazało się wiele książek na ten temat. Przedsta-
wię kilka ważnych spraw dotyczących naszych 
pociech:
1. Nadmiar zakazów nieuchronnie prowadzi do 
buntu.
2. Dziecko powinno się uczyć podejmować de-
cyzje, warto więc, by na poziomie dostosowa-
nym do wieku, mogło samodzielnie dokonywać 
wyborów.
3. Nie uchronimy dziecka przed popełnieniem 
błędu. Dobrze, by wiedziało, że ma prawo się 
mylić i że wtedy również jest kochane.

4. Warto, by dziecko uczyło się widzieć konse-
kwencje swoich działań, a także – w określonym 
zakresie – ich doświadczało.
5. Sens mają tylko takie zakazy czy nakazy, któ-
re jesteśmy w stanie wyegzekwować.
6. Fizyczne bezpieczeństwo wymaga, by dziec-
ko przestrzegało pewnych zasad, na przykład, że 
nie wybiega się na ulicę.
7. Dziecko potrzebuje jasnych reguł, również 
dla psychicznego poczucia bezpieczeństwa. Jeśli 
przyswoi je odpowiednio wcześnie, będą stano-
wić dla niego element porządkujący świat.
8. Przedszkolak nie jest w stanie pewnych de-
cyzji podjąć samodzielnie – są dla niego zbyt 
trudne.
9. Niektóre decyzje muszą podejmować rodzice, 
ponieważ w przeciwnym razie następuje zamiana 
ról. A to dla dziecka jest nie do zniesienia.
10. Lepiej utrwalimy w dziecku taką wiedzę  
o świecie, do której sami dochodzimy.  
               

(„Zakazy i nakazy...” opracowano na podstawie: 
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej 

dzieci i młodzieży. Poradnik dla wychowawców 
i nauczycieli, red. B. Dyrda, 
wyd. Impuls, Kraków 2004)

w sytuacjach lękotwórczych. Kreują niezwykły 
świat. Z ich pomocą dziecko uczy się reguł, ja-
kie rządzą rzeczywistością i wzorów zachowań. 
Głównie jednak baśnie rozbudzają dziecko we-
wnętrznie i dostarczają mu wielu radości. Umożli-
wiają utożsamienie się z bohaterami, przeżywanie 
coraz to nowych przygód i emocji. W bajkowym 
świecie rządzą reguły dobra i ono zawsze zwycię-
ża. Szczęśliwe zakończenie daje dziecku, które już 
poczuło się bohaterem albo uczestnikiem zdarzeń, 
przyjemne uczucie sukcesu. 

Wszystkie bajki mają pewne cechy wspólne. Są 
nimi: magiczna rzeczywistość, widziana oczyma 
dziecka oraz umowność zdarzeń. Świat kreowany 
w bajkach jest zgodny z myśleniem życzeniowym 
jej głównego bohatera. Magia rządzi rozwią-
zywaniem trudnych problemów, co umożliwia 
np. nagłą zmianę rzeczywistości. Bo tak właśnie 
myśli dziecko: magicznie, przypisując przed-
miotom martwym atrybuty życia, doszukując się 
cech ludzkich u zwierząt. Ten bajkowy świat jest 
umowny, nierealny, o czym wiedzą mali słuchacze 
baśni. Ważną rolę odgrywa w nich magia, która 
służy „zaczarowaniu” świata, a także wyposaże-
niu go w narzędzia umożliwiające nagłą zmianę 
sytuacji, ułatwiające zrozumienie rzeczywistości 
odpowiednio do fazy rozwoju dziecka. Głównym 
zadaniem i przeznaczeniem bajek jest wyjaśnie-

nie i zrozumienie reguł, jakie rządzą światem oraz 
zmniejszenie lęków. [...]

O tym właśnie powinniśmy (jako rodzice) pa-
miętać i nigdy nie zapominać o opowiadaniu lub 
czytaniu dziecku baśni i bajek. Bo tak wiele dają 
dziecku, także na przyszłość, co starałem się rodzi-
com uświadamiać w moim artykule.
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Ropoczął się nowy rok szkolny. Nasze dzieci 
znowu są nękane nauką. Czy może ona być po-
trzebna podczas roku szkolnego i być przy tym 
sympatyczna oraz zachęcająca?

Jak zaczęła się moja przygoda

Przed wielu laty, gdy podrosły moje dzieci i 
zabawy w piaskownicy czy też klockami Duplo 
(produkt firmy Lego dla maluchów) stawały się
stopniowo coraz mniej atrakcyjne, zaczęliśmy z 
mężem poszukiwać pomysłu na nową, wspólną, 
rodzinną jakość, nowy, wspólny, rodzinny spo-
sób bycia razem. Oczywistymi pomysłami było 
głośne czytanie książek i wspólne oglądanie tele-
wizji, ale trochę mało w tych „wspólnych aktyw-
nościach” było miejsca na wzajemne interakcje i 
brakowało pola do popisu dla naszych pociech. 
Odgrzebaliśmy w pamięci gry z czasów nasze-
go dzieciństwa... karciane, planszowe, w kości... 
ubogi to był raczej repertuar. Jak długo można 
grać w chińczyka, warcaby, kości czy wojnę kar-
cianą? Szachy owszem, ale nasze dziewczynki nie 
zagustowały w nich specjalnie... Wiele z tych gier 
miało tę wadę, że było przeznaczonych dla dwóch 
osób. Więcej w nich też miejsca na myślenie, a 
mniej na rozmowy. Rozejrzeliśmy się uważnie 
wkoło (były to lata 90-te, ale Norwegia, a nie 
Polska) i nagle spostrzegliśmy kolorową ofertę 
gier wszelkiego typu i dla najróżniejszych grup 
wiekowych... Jak na raczej ubogich „ścisłowców” 
przystało podeszliśmy do zagadnienia bardzo me-
todycznie, tak aby uzyskać jak największy zysk 
jak najmniejszym kosztem. Zanim zakupiliśmy 
którąś z pozycji, długo studiowaliśmy reguły (a 
nie było to łatwe zarówno ze względu na barierę 
językową, jak i obcy nam wówczas „fachowy żar-
gon”). Dodatkową pomocą były dla nas wyróżnie-
nia przyznawane rokrocznie grom planszowym 
przez różne komisje1. Takie nagrodzone gry mają 
na swych pudełkach umieszczone odpowiednie 
symbole graficzne. Warto było się starać, niemal
wszystkie wybory okazały się trafne.

Minęły lata, gry planszowe wszelkich rodzajów, 
strategii i tematyki pojawiły się na polskim rynku. 
Wiele spośród tych najwyżej ocenianych w świe-

Monika Bolanowska

Nauka myślenia zamiast korepetycji
cie można kupić w polskiej wersji językowej, a 
jeśli nawet takiej wersji brak, to w Internecie bez 
trudu można znaleźć przetłumaczoną instrukcję 
oraz dokładne tłumaczenia obcojęzycznych ele-
mentów plansz, jeśli takie w niej występują. Moje 
dzieci podrosły jeszcze bardziej, a wraz z nimi 
urosła kolekcja naszych gier planszowych, w któ-
re grywamy często w gronie osób o imponującym 
spektrum wiekowym od 9 do 70 lat...

Przypadek Bartka M.

Niemal dwa lata temu koleżanka poprosiła 
mnie o korepetycje z matematyki dla swojego 
uczęszczającego wówczas do 4. klasy syna Bart-
ka. Pomyślałam, że to jakiś absurd... Cóż tak 
trudnego może dziać się na lekcjach matematyki 
w klasie czwartej, że rodzice (z wyższym wy-
kształceniem) decydują się na opłacanie dziecku 
indywidualnych lekcji? Okazało się, że problemy 
chłopca są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze są 
to, jakże typowe dla współczesnej rozkojarzonej, 
multimedialnej dziatwy, problemy z dojrzałością 
szkolną:

– nie słucha lub nie słyszy poleceń nauczyciela,
– zapomina, co było na lekcjach i co powinien 

przećwiczyć/odrobić w domu,
– nie przestrzega dyscypliny na lekcjach, kręci 

się, rozmawia z kolegami, rysuje obrazki,
– nie potrafi koncentrować się na wykonywanej

pracy (zwłaszcza w trakcie sprawdzianów),
– nie umie pogodzić się z najmniejszą choćby 

porażką,
– jest zupełnie nieodporny na sytuacje stresowe, 

czyli zestresowany przestaje myśleć,
– nie pracuje na lekcjach, tak więc coraz więcej 

zadań zostaje przesuniętych na popołudnia,
– paraliżuje go obawa przed publiczną kompro-

mitacją i wyśmianiem przez kolegów (zawsze 
chce być „cool”),

– nie rozumie istoty pracy w grupie.

Drugą grupę problemów stanowiły już proble-
my bardziej „matematyczne”:
– pochopnie i bezmyślnie udziela odpowiedzi,
– ma problemy z logicznym wnioskowaniem;
– kiepsko zapamiętuje,
– ma zaburzenia w rozumowaniu przyczynowo-

-skutkowym,
– słabo modeluje w przypadku zadań sformuło-

wanych opisowo,
– ma problemy z rachunkami w przypadku wy-

stąpienia presji braku czasu,
– nie posiada żadnych sposobów weryfikacji ja-

kości własnej pracy/decyzji,
– nie rozumie konieczności sprawdzenia po-

prawności wykonanej pracy i wyciągnięcia 
wniosków na przyszłość.
To, czego chłopcu na pewno nie brakowało, to 

inteligencja i spryt.
Jak się o tym wszystkim przekonałam, jak 

zdiagnozowałam problem? Pewnego dnia zasie-

dliśmy razem: ja i moi synowie, chłopak i jego 
mama oraz jeszcze jedna dorosła pasjonatka gier 
planszowych. Zagraliśmy kilka partii i wszystko 
stało się jasne. Wspólnie postawiłyśmy diagnozę 
i wspólnie rozpoczęłyśmy żmudną, ale jakże fa-
scynującą i pełną emocji kurację. Od tego czasu 
gramy systematycznie co sobotę i grać będziemy, 
bo rezultaty są namacalne, maluch wydoroślał i 
spoważniał, a nauka przestała być problemem.

Odpowiednio dobrane współczesne gry plan-
szowe dają okazje do ćwiczenia tych wszystkich 
zachowań i umiejętności, które były chłopcu nie-
zbędne. Piszę o tym przypadku Bartka M. i kore-
petycji, których nie było, ponieważ uświadomiłam 
sobie wówczas, że problemy, które miał dziesię-
ciolatek, są typowe nie tylko w jego wieku. Bo-
rykają się z nimi nasi uczniowie na co dzień, bez 
względu na rodzaj szkoły. Sądzę, że wielu z nich 
można pomóc tą samą metodą: wprowadzając w 
bogaty i różnorodny świat gier planszowych. A 
gdy już ktoś połknie bakcyla, to sam sobie, grając, 
będzie pomagał w dalszym rozwoju i to świetnie 
bawiąc się w gronie przyjaciół.

Moja wizja, do której gorąco zachęcam, to 
kółko zainteresowań lub też świetlica i zestaw 
odpowiednio dobranych gier. Ja sama nie jestem 
żadnym specjalistą w tej dziedzinie, mogę tylko 
podzielić się swoimi doświadczeniami i wynika-
mi amatorskich poszukiwań. […]

Jakie gry wybrać?

Z uczniami klas 4-6 można już grać niemal 
we wszystkie gry z kategorii familijne i niektó-
re strategiczne. Z gier, które dobrze poznałam, 
szczególnie polecam: Blue Moon City, Samuraj, 
Zooloretto i Aąuaretto, Osadnicy i Żeglarze z Ca-
tanu z dodatkami dla 5-6 graczy, Carcassonne z 
dodatkami tak dobranymi, aby więcej osób mo-
gło grać równocześnie, Ticket to Ride na różnych 
planszach, Cytadelę i dwuosobowe: Rój oraz Za-
ginione Miasta.

Ofertę dla licealistów można poszerzyć o gry 
czysto logiczne, licytacyjne kooperacyjne i eko-
nomiczne takie jak: Wysokie napięcie, Przez pu-
stynię, Książęta Florencji, Railroad Tycoon, Tical, 
Shadows over Camelot, Modem Art.

Pewien problem może stanowić sam zakup gier. 
Planszówki nie są tanie, cena dobrej gry wynosi 
od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych. 
Jednak raz zakupiona pozycja jest inwestycją na 
dłuższy czas. Wykonanie omawianych gier jest na 
ogół na tyle solidne, że przy założeniu spokojnej 
eksploatacji nie grozi im szybkie zużycie. […]   

nauczycielka VII LO we Wrocławiu
(artykuł ukazał się w czasopiśmie

Matematyka, nr 10/2009)

1) Niemiecka nagroda „Spiel des Jahres” przy-
znawana jest od 1979 roku, również niemiecka 
„Deutsche Spiele Preis” – od 1990 roku, znak 
„Mensa Select” jest co roku (od 1990 roku) 
przyznawany przez Amerykański oddział Men-
sy grom, które są „oryginalne, ambitne i do-
brze zaprojektowane”, „International Gamers 
Award” nagroda utworzona w roku 2000; jej ce-
lem jest rozpoznanie i wypromowanie dobrych 
gier, wybitnych projektantów oraz firm, które je
publikują, „Origins Awards” amerykańska na-
groda przyznawana najlepszym grom w różnych 
kategoriach od 1974 roku (od 1987 pod obecną 
nazwą). Polskie wyróżnienie „Gra Roku” przy-
znawane jest od roku 2004.

Czasopismo matematyczne
KONKURSY, ZAGADKI, ZADANIA
www.swiatmatematyki.pl


