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Już trwa głosowanie na Wrocławski Bu-
dżet Obywatelski. Projekty do budżetu mogli 
składać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Wrocła-
wia. W terminie 15-29 września trwa głosowa-
nie na przyjęte projekty. O realizacji przez mia-
sto projektu decyduje liczba głosów oddanych 
przez mieszkańców Wrocławia. Dwa lata temu 
projekty z Pawłowic były bliskie zwycięstwa. 
Niestety niewiele przegrały z innymi, które prze-
kazano do realizacji.

Warto więc namówić rodzinę, znajomych, pra-
cowników – dosłownie każdą znaną osobę – do za-
głosowania na projekt przez siebie wybrany. Moż-
na głosować na maksymalnie trzy projekty. W tym 
roku przez mieszkańców Pawłowic zostały złożo-
ne cztery projekty. Przy głosowaniu należy podać 
wybrane maksymalnie trzy przez siebie numery 
projektów (bez podawania ich nazw) oraz podać 
we właściwych polach: swoje imię i nazwisko, nr 
PESEL. Realizacja projektu zależy od liczby od-
danych głosów. Zapraszam więc do głosowania. 
Przedstawiamy również informacje dostępne na 

stronie http://www.wroclaw.pl/budzet-obywatel-
ski-wroclaw-jak-glosowac

Jak głosować

• Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Wrocła-
wia posiadający numer PESEL (nie jest konieczne 
zameldowanie we Wrocławiu).
• Głosować można raz, wybierając maksymalnie 

trzy projekty.

Głosowanie online (przez internet)

Trwa od 15. do 29. września 2014 włącznie.
• Jeśli głosujesz online możesz wyszukać projek-

ty na ich liście. Następnie korzystając z przycisku 
„Dodaj do wybranych projektów” wybierz mak-
symalnie 3 z nich. Przejdź do formularza przyci-
skiem „Formularz głosowania”.
• Jeśłi znasz numery projektów, na które chcesz 

głosować, możesz je wpisać bezpośrednio na for-
mularzu głosowania (ich nazwy podpowiedzą się 
automatycznie obok pola z wpisanym numerem).
• Gdy ostatecznie dokonasz wyboru uzupełnij 

formularz głosowania swoim imieniem, nazwi-
skiem oraz nr PESEL. Potwierdź oświadczenie, że 
jesteś mieszkańcem Wrocławia. Na koniec naciśnij 
przycisk „Wyślij”.

Pawłowickie aktualności 
Na Osiedlu Pawłowice trwają prace budowy 

sieci wodno-kanalizacyjnej. Prace związane są 
wykopami w gruncie różnego typu, zależnie 
od miejsca prac. Teren ulic, podczas wykopów 
nie jest przejezdny. Po ułożeniu instalacji i za-
sypaniu powinien być doprowadzony do stanu 
używalności.

W sierpniu i wrześniu, po kilkudniowych 
opadach, cierpliwość mieszkańców się skoń-
czyła. Do inwestora i wykonawcy wpłynęło 
wiele listów, ze zdjęciami, odnośnie zaistniałej 
sytuacji. Przedstawię kilka fragmentów tych 
pism: Oczywiście zdaję sobie sprawę z utrud-
nień, z jakimi musimy się wszyscy liczyć, ale 
obecny stan mojej ulicy uniemożliwia normal-
ne funkcjonowanie. [...] 

Proszę o podjęcie natychmiastowych działań 
zmierzających do poprawy stanu nawierzchni 
ulicy [...]. W sytuacji braku działań z Państwa 
strony zaistniałą sytuację zgłoszę do ZDiK-u 
oraz ZDiUM-u. [...]

Dodatkowo przy pracach ziemnych, na ulicy 
Jeziorowej i Sasankowej zostały zlikwidowane 
metalowe słupki ogrodzenia parku na Paw-
łowicach. Maszyny budowlane wjeżdżały na 
trawę podczas pracy oraz składowano tam ele-
menty budowy. Z powodu likwidacji słupków 
ogrodzenia i braku możliwości przejazdu w/w 
ulicami, po terenie parku jeździły pojazdy wy-
konawcy oraz prywatne.

W przypadku konieczności likwidacji ogro-
dzenia parku, powinno być ono natychmiast 
odtwarzane – wystarczy przecież z powrotem 
wbić w ziemię rury; nie jest to chyba proble-
mem dla wykonawcy! Szkody wykonane pod-
czas budowy, przed jej odbiorem, należy zni-
welować przywrócić park do stanu, w jaki był 
przed rozpoczęciem budowy.

Po wysłaniu protestów sytuacja tylko na 
chwilę, wróciła do normy. Rada Osiedla otrzy-
mała również pismo od MPWiK. Fragmenty 
pisma są następujące: W odpowiedzi na Pań-
stwa pismo z dnia 05.09.2014r. informuję, że 
umożliwienie komunikacji pieszej w okresie 
tymczasowym pomiędzy budową kanalizacji 
a odtworzeniem nawierzchni drogowej jest 
monitorowana przez wykonawcę. W okresie 
letnim były podejmowane działania minimali-
zujące rozprzestrzenianie kurzu i wyznaczone 
zostały przejścia na ul. Pawłowickiej. 

Niemniej jednak, celem zmniejszenia uciąż-
liwości dla mieszkańców podczas nadcho-
dzącego okresu jesienno-zimowego kwestia 
pasów dla pieszych zostanie przeanalizowana 
z Wykonawca robót. O sposobach zabezpiecze-
nia przejść dla pieszych zostaną Państwo nie-
zwłocznie powiadomieni. 

Sprawa wymontowanych słupków zostanie 
przekazana do Wykonawcy celem wyjaśnienia.

– przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów 
– pierwsze uruchomienia

– naprawa, konserwacja kotłów grzewczych, 
 pomp ciepła oraz instalacji solarnych

Zadzwoń i umów się na serwis

tel. 603 295 350

AUTORYZOWANY
SERWIS

Tomasz Ślusarczyk
www.as-servis.pl

Długołęka  u l .  Robotn icza  51 
www.ekogroszekcentrum.com.pl tel. (71) 315-21-22

Jacek Orzechowski

Budżet obywatelski
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Wrzesień nieodparcie kojarzy się każde-
mu z nas z początkiem roku szkolnego (zwykle 
1 września). Ale i z wybuchem w 1939 roku  
II wojny światowej, kiedy to Niemcy (III Rze-
sza) napadła na Rzeczpospolitą. A na zawarty 
ze Związkiem Sowieckim traktat Ribentrop-
-Mołotow (sierpień 1939) odpowiedziały IV roz-
biorem Polski. 17 września 1939 roku bez wy-
powiedzenia wojny wkroczyła Armia Czerwona 
na ziemie polskie, aby „wziąć pod ochronę braci 
Ukraińców i Białorusinów zamieszkałych na te-
rytorium II Rzeczpospolitej”.

Uzasadnienie agresji zajętych ziem należą-
cych do Polski to typowy i do dzisiaj stosowany 
chwyt przez Rosję carską, Związek Sowiecki, a 
obecnie przez Federację Rosyjską rządzoną przez 
Włodzimierza Putina. Wystarczy popatrzeć, co 
dzieje się na wschodzie Ukrainy (Donieck i Łu-
gańsk), aby wiedzieć, jak i pod jakim pretekstem 
chce się te tereny włączyć do Rosji (bo zamiesz-
kują je Rosjanie i Ukraińcy mówiący po rosyjsku, 
których chce się na siłę zukrainizować, dlatego 
należy się im ochrona i obrona ze strony Wielkiej 
i Świętej Rusi, ich ojczyzny). 17 września 1939 
roku, a potem na mocy układów w Jałcie mie-
dzy koalicjantami w 1945 roku oderwano juz na 
stałe od Macierzy Kresy Południowo-Wschodnie  
i wysiedlono z nich Polaków na Zachód, na tzw. 
Ziemie Odzyskane, czyli tereny należące przed 
wojną do Niemiec. Bez pytania Polaków o zda-
nie czy zgodę. Dzisiaj na dawnych Kresach Pol-
ski zamieszkują Polacy, którzy tam pozostali i nie 
dali się wysiedlić ze swoich stron ojczystych.

Tak więc wrzesień kojarzy się nam historycz-
nie jako klęska II Rzeczpospolitej i utrata naszej 
państwowości na czas pięcioletniej okupacji hitle-
rowskiej i sowieckiej. 1 września 1939 roku dzieci 
i młodzież polska nie poszła do szkół, rozpoczęcia 
roku szkolnego nie było. Wybuchła się II wojna 
światowa, najokrutniejsza wojna w dziejach ludz-
kości. Ślady po jej zniszczeniach trwają do dzisiaj, 
szczególnie w psychice tych, którzy ją przeżyli i 

Krzysztof Bauer

Wrześniowe impresje
przetrwali. Ale przede wszystkim w pamięci młod-
szych pokoleń. które uczą się o niej na lekcjach 
historii w szkole, a także oglądając widome znaki 
w postaci pomników, tablic, nazw ulic upamiętnia-
jących jej bohaterów, cmentarzy i mogił rozrzuco-
nych po całym kraju.

Kto przebywając w Gdańsku nie odwiedzi We-
sterplatte, gdzie stoi piękny monument poświęcony 
bohaterskiej obronie tego przyczółka Polski przez 
oddział 210 żołnierzy, pod dowództwem majora 
Henryka Sucharskiego, a także kapitana Francisz-
ka Dąbrowskiego (7 dni walki z naporem wojska, 
lotnictwa i ostrzeliwania z pancernika „Schleswig-
-Holstein”, zacumowanego w kanale portowym. 
Straty polskie wyniosły 15 zabitych, a po stronie 
niemieckiej 400 zabitych.

Mniej znanym epizodem wrześniowej walki 
z Niemcami w 1939 roku była obrona Poczty Pol-
skiej w Gdańsku. Wszyscy pracownicy (i zarazem 
obrońcy) tej polskiej placówki na terenie Wolnego 
Miasta Gdańska, jeśli nie polegli, zostali rozstrzela-
ni na Zaspie w Gdańsku, gdzie dziś stoi dość skrom-
ny pomnik ku ich czci. Opór Poczty Polskiej trwał 
13 godzin, poległo 6 obrońców, 6 zmarło od ponie-
sionych ran i poparzeń (Niemcy użyli dział polo-
wych, samochodów pancernych i miotaczy ognia), 
38 zostało rozstrzelanych (5. X. 1939r). Wybrzeże 
polskie (zaledwie 150 km razem z Helem) wsławi-
ło się we wrześniu 1939 roku bohaterska obroną. 
Miała ona dla Polski duże znaczenie polityczne i 
moralne, z czego zdawali sobie sprawę Niemcy. 
Drugim ośrodkiem działań zbrojnych na Wybrzeżu 
było Oksywie. Od 10 września Niemcy rozpoczęli 
ataki lądowe na ten obszar, a dwunastego podjęli 
szturm generalny. Ich ataki wspomagało lotnictwo, 
artyleria lądowa i okrętowa. 14 września, po zaję-
ciu Gdyni, Niemcy całkowicie okrążyli rejon Kępy 
Oksywskiej od strony lądu i zablokowali od strony 
morza. Niekorzystne ukształtowanie terenu (płaski 
pozbawiony lasów obszar), kończąca się amunicja 
i wyczerpanie fizyczne żołnierzy uniemożliwiło
dłuższą obronę. 17 września nastąpił kolejny szturm 

generalny Niemców. Obrońcy zostali zepchnięci 
na skraj Kępy. W ostatniej grupie stanowiących 
opór w Babim Dole był pułkownik Dąbek. Przed 
samą kapitulacją odebrał sobie życie. W walkach o 
Oksywie poległo 1,5-2 tyś żołnierzy, rany odniosło 
3,5 tyś. na około 15 tysięcy obrońców.

Trzecią grupę (po Westerplatte i Oksywiu) 
polskich wojsk na Wybrzeżu stanowił Hel. Licząca 
ponad 3 tyś. żołnierzy załoga Helu została odcię-
ta od połączeń lądowych z resztą kraju. Niemcy 
nękali ją głównie atakami lotniczymi, a następnie 
intensywnym ostrzałem artyleryjskim (głównie z 
pancerników „Schleswig_Holstein” i „ Schlesien”) 
i walki piechotą. Wobec przewagi wroga główno-
dowodzący Helem kontradmirał Urung podjął de-
cyzję o kapitulacji.

2 października na Wybrzeżu obrońcy strącili 
53 samoloty wroga. Na Oksywiu niemieckie bom-
bowce zatopiły kilka okrętów pomocniczych oraz 
torpedowiec „Mazur”, tracąc 5 samolotów. Na 
morzu lotnictwo niemieckie uszkodziło stawiacz 
min „Gryf” i trałowiec „Mewa”, a w rejonie Helu 
zatopili niszczyciel „Wicher”.

Wrzesień 1939 roku to, oczywiście, nie tylko 
walki na Wybrzeżu i w Gdańsku, ale i inna bo-
haterska obrona różnych rejonów kraju. Trzeba 
wspomnieć słynną bitwę nad Bzurą (okolice Kut-
na, Łowicza i Sochaczewa). Była ona największym 
starciem walczących sił armii „Poznań” i „Pomo-
rze” pod dowództwem generała Tadeusza Ku-
trzeby. W trakcie dwudniowych walk obie armie 
polskie zostały rozbite, a zdecydowana większość 
armii „Pomorze” dostała się do niewoli. Bitwa nad 
Bzurą była do końca 1941 roku jedynym przepro-
wadzonym w wielkim stylu działaniem zaczepnym 
przeciwko Wehrmachtowi. Zaangażowała ona po-
łowę sił niemieckich użytych przeciwko Polsce.

Wrzesień 1939 roku kojarzy się nam z klęską 
państwa polskiego, ale i z bohaterską obroną żoł-
nierzy Wojska Polskiego naszego kraju. Dlatego 
pochylmy czoła przed nimi i pamiętajmy o nich, 
bo na to ze wszech miar zasługują.

W Polsce praktycznie zrezygnowano w szko-
łach z nauki historii. Owszem, jest jeszcze taki 
przedmiot, ale w niewielkim zakresie godzin 
lekcyjnych i nie jest już prowadzony w tych 
klasach co poprzednio. Na temat konieczności 
znajomości historii mówił już Józef Piłsudski 
– Naczelnik Państwa Polskiego (urząd głowy 
państwa w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1918–1922). Mówił on między innymi Naród, 
który traci pamięć przestaje być Narodem – sta-
je się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmują-
cych dane terytorium. Podobną sytuację mamy 
również dzisiaj. Będziemy przedstawiać zatem 
jego cytaty.

Rozpoczniemy od rozmowy hrabiego Skrzyń-
skiego z Piłsudskim na temat możliwości zało-
żenia przez Piłsudskiego partii politycznej.
– Panie marszałku, a jaki program tej partii?
– Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, 

mości hrabio. 
Inne cytaty dostępne są w internecie na stro-

nie http://pl.wikiquote.org/wiki/ wpisując w wy-
szukiwarce „Józef Piłsudski”.

Historia kołem się toczy

Egzekucja 22 Żydów – obywateli miasta Końskie w odwecie za zabicie 4 żołnierzy niemieckich przez niezna-
nych sprawców. Ofiary były przymuszane do kopania sobie grobu. Egzekucję fotografowała ekipa filmowa
Leni Riefenstahl. http://ipn.gov.pl/archiwalia/napasc-na-polske-wrzesien-1939-roku
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Budżet obywatelski (cd.)  218 Oświetlenie boiska i bieżnia dla uczniów przy SP 39  
       na Pawłowicach

Projekt nr 218; Lider Projektu: Jacek Orzechowski; Osiedle Pawłowice; 
Kategoria edukacja; Budżet zgłoszony 50600 zł; Budżet zweryfikowany
350000 zł; Lokalizacja Obręb Pawłowice, działka nr 9/2, SP nr 39, Przed-
wiośnie 47

Uzasadnienie: Przy Szkole Podstawowej nr 39, na Osiedlu Pawłowice, 
zostało otwarte nowe boisko przygotowane dla uczniów oraz mieszkańców 
Pawłowic. Boisko jest częściowo ogrodzone, lecz brak przy nim oświetle-
nia. Teren szkoły jest często (wieczorami) odwiedzany przez nieodpowie-
dzialne osoby, czasami spożywającymi napoje alkoholowe, zaśmiecające 
boisko pozostawianiem butelek w miejscu spożycia, jak również dopusz-
czających się aktów wandalizmu. Z informacji mieszkańców wynika, że na 
powierzchni boiska były ślady samochodów i innych pojazdów.

W obecnej sytuacji, jak również w przyszłości, wymagana jest insta-
lacja punktów świetlnych przy nowym boisku w celu ochrony mienia ko-
munalnego oraz stworzenia możliwości korzystania z niego w przypadku 
słabszego oświetlenia.

Oświetlenie boiska może być wykorzystane na dwa sposoby:

1. oświetlenie słabszym światłem w celu ochrony przed wandalizmem 
(na każdym słupie 11m, w połowie wysokości, oprawa ze źródłem 
LED),

2. silniejsze światło do prowadzenia wieczornych rozgrywek, monto-
wane na tych samych słupach. (na każdym słupie po 4 szt. projektor 
400W, metalohalogen, montowane do poprzeczki po cztery projekto-
ry na słupie)

W przypadku ograniczonych środków na inwestycję, w pierwszej ko-
lejności należy wykonać oświetlenie w celu ochrony przed niszczeniem. 
Oświetlenie słabsze powinno być opłacane przez miasto – ograniczone 
środki ze szkoły. W celu rozgrywek będzie używane oświetlenie silniej-
sze, które mogłoby być opłacane przez organizatora rozgrywek.

Miasto wydało duże środki na budowę boiska – dodatkowe oświe-
tlenie uchroni je przed niszczeniem. Dodatkowo, dla uczniów i miesz-
kańców, można wykonać boisko do siatkówki plażowej z ogrodzonym 
terenem wokół, przygotować chodnik do komunikacji oraz ławki i kubły 
na odpadki. Do projektu, dyrektor szkoły, dodaje: bieżnię dla uczniów.

Komentarz UMW: Szczegóły zakresu projektu zostaną ustalone na 
etapie jego realizacji. Dyrekcja zobowiązała się do udostępnienia terenu 
mieszkańcom poza godzinami funkcjonowania placówki. 

Głosowanie formularzem papierowym

Trwa od 15 do 29 września w godzinach funkcjonowania Centrów 
Obsługi Mieszkańca
• Formularz papierowy można wydrukować samodzielnie (pobrać z tej 

strony) lub uzyskać go w jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca.
• Na formularzu należy wpisać wybrane przez siebie numery projektów 

(bez podawania ich nazw), podać we właściwych polach: swoje imię i 
nazwisko, nr PESEL. Tak wypełniony formularz należy wrzucić do urny 
w jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca.

Dalej przedstawiam opis projektów przyjętych pod głosowanie, w ko-
lejności nadanych numerów.

 83 Utwardzenie drogi gruntowej gminnej wraz z budową oświetlenia

Projekt nr 83; Osiedle Pawłowice; Kategoria droga; Budżet zgłoszony 
150000 zł; Budżet zweryfikowany 310000 zł; Lokalizacja Pawłowicka
AR_9, Nr działki 52/1

Uzasadnienie. Utwardzenie drogi gminnej wraz z budowa oświetle-
nia ulicznego na osiedlu Pawłowice (ul Pawłowicka obręb arkusza mapy 
9 numer działki 52/1). Droga wiosną i jesienią lub przy dużych opadach 
deszczu jest nieprzechodnia, tworzy się dużo błota i ogromne kałuże. Be-
neficjentami są mieszkańcy osiedla. Bardzo dużo osób korzysta z tej drogi
jako dojścia do terenów zielonych i przejażdżek na rowerach, w tej chwili 
wózkiem się nie przejedzie. Droga prowadzi wśród krzaków i nocą jest 
tam bardzo niebezpiecznie. 

Komentarz UMW. W trakcie konsultacji z liderem ustalono, że 
projekt dotyczy utwardzenia bocznego sięgacza do ul. Pawłowickiej, na 
długości ok. 250 m wraz z budową oświetlenia. Budżet przedsięwzięcia 
został zweryfikowany.

 98 Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci, 
      młodzieży i osób starszych na Pawłowicach

Projekt nr 98; Lider projektu: Jacek Jonasz Łaskawiec; Osiedle Pawłowi-
ce; Kategoria rekreacja; Budżet zgłoszony 460000 zł; Budżet zweryfiko-
wany 480000 zł; Lokalizacja Pawłowice – park przy ulicy Starodębowej i 
Przedwiośnie, AM-19 działka 9/2
Uzasadnienie: Park rekreacji, sportu i wypoczynku powstałby na bazie 
istniejącego parku, w którym znajduje się mały plac zabaw dla dzieci oraz 
stół do tenisa stołowego i małe boisko do piłki nożnej, a obok na sąsied-
niej działce istnieje się kort tenisowy oraz większe boisko do piłki nożnej. 
W parku chcielibyśmy zainstalować i rozbudować:

1. Siłownię zewnętrzną składającą się z kilku przyrządów gim-
nastycznych

2. Ścieżkę z oświetleniem, stolikami do gry w szachy oraz ław-
kami parkowymi 

3. Rozbudować plac zabaw dla dzieci + oświetlenie
4. Wybudować boisko do siatkówki.

Jeśli chcemy aby Pawłowice były przyjaznym miejscem dla jego miesz-
kańców, musimy zadbać o stworzenie im miejsca (zarówno dla dzieci, 
młodzieży i osób starszych), gdzie mogą się spotykać i wspólnie spędzać 
czas. Obecnie na całe osiedle mamy jedynie mały plac zabaw. Pawłowice 
to piękne miejsce, lecz brak w nim obiektu, na którym całe rodziny mogą 
wspólnie spędzać czas. Nie ma tutaj domu kultury czy świetlicy, w której 
można by było organizować spotkania z mieszkańcami czy oferować im 
kreatywne spędzanie czasu wolnego. „Park rekreacji sportu i wypoczyn-
ku” w Pawłowicach zapełniłby tę lukę i jednocześnie sprzyjałby tworze-
niu zintegrowanej społeczności osiedlowej. Ponadto wypełnianie czasu 
wolnego zajęciami sportowymi (siłownia, boisko do siatkówki) sprzy-
jałoby rozwijaniu postaw prozdrowotnych, co w obecnych czasach jest 
niezwykle ważne. 
Beneficjentami parku byli by wszyscy mieszkańcy Pawłowic oraz miesz-
kańcy osiedli sąsiednich.
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 292 Rewitalizacja parku na osiedlu Pawłowice

Projekt nr 292; Lider Projektu: Jacek Orzechowski; Osiedle Pawłowice; Kategoria zieleń miejska; Budżet zgłoszony 183000 zł; Budżet zweryfikowa-
ny 700000 zł; Lokalizacja Wrocław, obręb Pawłowice, działki nr 74 (Park Pawłowice), nr 75 („Rybaczówka”)

Uzasadnienie: a) Sytuacja ogólna: Park na osiedlu Pawłowice, został założony przed II Wojną Światową, dla Miasta Ogrodu Pawelwitz. Wymaga 
on inwestycji w celu poprawy jakości korzystania z niego przez mieszkańców Pawłowic oraz przyjezdnych wrocławian. W tym roku na terenie Parku 
wykonano pierwsze nasadzenia drzew i krzewów. Następnym etapem powinna być modernizacja części infrastruktury parku.

b) Komunikacja na terenie parku i oświetlenie terenu: Park nie posiada chodników, trasy piesze prowadzą przez trawniki – wpływa to na pogorsze-
nie bezpieczeństwa użytkowników (nierówności nawierzchni). Oświetlenie tras pieszych pozwoli na ograniczenie wandalizmu (na terenie przy 
jeziorze widać tłuczone szkło, butelki po piwie i alkoholu etc).

c) Sport i rekreacja: Ulice wokół parku są regularnie wykorzystywane do biegów przez mieszkańców Wrocławia – brakuje wyznaczonej trasy bie-
gowej i rowerowej. Część parku można wykorzystać na dodatkowe miejsca ćwiczeń (zaznaczone na mapie). Wpłynie to na integrację lokalnej 
społeczności oraz promować będzie zdrowy tryb życia.

   Przy jeziorze istnieje wydzielona działka nr 75, która może ponownie zostać użyta jako miejsce spotkań mieszkańców – także na zajęcia szkol-
ne lub dla przedszkolaków. Obecnie na tym obszarze, w czasie letnim, są organizowane integracyjne koncerty dla mieszkańców. Teren wymaga 
wykonania utwardzonego placu (brukowany obszar) oraz odtworzenia boiska do badmingtona, które istniało po wojnie i było miejscem zdrowego 
odpoczynku. Istniejący na działce domek gospodarczy wymaga remontu (pokrycie dachu, wymiana okien, podłoga z izolacją). Może być on sie-
dzibą Rady Osiedla, która praktycznie takiej siedziby nie posiada.

d) Uwarunkowania przyrodnicze: Z powodu obniżenia poziomu wody jeziora powstało połączenie wyspy z brzegiem, co jest niekorzystne dla miejsc 
lęgowych kaczek i właściwej cyrkulacji wody w jeziorze. Teren wyspy jest penetrowany przez psy i lisy, co jest zjawiskiem niedopuszczalnym (w 
tym roku po raz pierwszy od paru lat jest tam jeszcze woda). 

Komentarz UMW: Po wykonaniu projektu teren będzie musiał być zarządzany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W wyniku weryfikacji urealniono
budżet przedsięwzięcia (w wyniku zarządzania przez ZZM odpadnie konieczność koszenia trawy oraz pielęgnacji drzew przez przedstawicieli Osiedla 
Pawłowice. Miasto nie przekazuje żadnych dodatkowych środków na tę działalność. Na podstawie umowy podpisanej przez K. Kilarskiego w dniu 
20.05.1998 r teren został przekazany do użytkowania Radzie Osiedla Pawłowice – Jednostce Pomocniczej Rady Miejskiej Wrocławia – ciągle jest  
i nadal będzie własnością Gminy Wrocław. Od dnia podpisania protokołu jednostka przejmująca zobowiązana jest do:zagospodarowania przekazane-
go terenu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania przez strony niniejszego protokółu, ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, 
utrzymania porządku na terenie przejętej nieruchomości, wykorzystywania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym wcześniej – do ko-
rzystania na cele rekreacyjno-sportowe. Gmina Wrocław, jako inwestor zgłoszonego zadania, musi wziąć w opiekę teren. Sposób korzystania z parku 
będzie zachowany. Protokół przekazania (kosztów) dostępny jest na stronie www.pawlowice.info w dziale „Aktualności”).
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Na problemy dnia codziennego przeciętne-
go wrocławianina możemy uzyskać odpowiedź 
czytając program wyborczy kandydatki na urząd 
prezydenta miasta Wrocławia, pani Mirosławy 
Stachowiak-Różeckiej. Kandydatka jest obecnie 
radną rady miejskiej Wrocławia z klubu Prawo 
i Sprawiedliwość. Jej program wyborczy oparty 
jest na analizach, z których wynika, że jednak 
możemy jako mieszkańcy wydawać mniej środ-
ków finansowych, np. na media (woda, śmieci),
komunikację. Dlatego zachęcam do zapoznania 
się z treścią wywiadu oraz zapraszam na spotka-
nia z kandydatką, które odbędą się na osiedlach 
Zawidawia ( więcej informacji będzie zamiesz-
czonych na plakatach)

Jerzy Szachnowski: Pani Mirko, proszę przed-
stawić swoją osobę mieszkańcom Zawidawia.

Mirosława Stachowiak-Różecka: Radna Miejska 
od dwóch kadencji, szefowa Klubu Prawa i Spra-
wiedliwości. Z PiS-em związana od momentu 
powstania partii. Inicjatorka takich wrocławskich 
projektów oświatowych jak: esemes w szkole, 
internetowy dzienniczek i książka w szkole, na 
trwałe wpisane zostały we wrocławski system 
oświatowy. Współzałożycielka fundacji „My ra-
zem”, która zajmuje się pomocą dla białoruskich 
opozycjonistów i ich rodzin. Ukończyła resocja-
lizację na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodo-
wo przez kilkanaście lat związana była z branżą 
filmową. Producentka i kierownik produkcji wie-
lu filmów historycznych i dokumentalnych. Suk-
cesem zakończyła dwuletnią pracę w Wytwórni 
Filmów Fabularnych we Wrocławiu (w latach 
2005-2007) doprowadzając do zawarcia układu 
z wierzycielami, co uchroniło tę zasłużoną dla 
Wrocławia instytucję przed likwidacją. Aktualnie 
broker, który pracuje w firmie specjalizującej się
obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie 
ubezpieczeń oraz zarządzającą ryzykiem. 

JSz: Dlaczego chce Pani kandydować na Prezy-
denta Wrocławia?

MS-R: Znalazłabym przynajmniej 10 powo-
dów, dla których warto odsunąć Rafała Dut-
kiewicza i Platformę od rządów, ale niech wy-
starczą 3. Po pierwsze, bo mogę. Przestańmy 
traktować stawanie do demokratycznych wy-
borów jako coś niestosownego, wstydliwego, 
jakby człowiek nieodpowiednio zachował się 
na przyjęciu w pięknym salonie. Otóż, ani ten 
salon taki piękny nie jest, ani gospodarz zbyt 
gościnny, a poza tym – warto o tym pamiętać 
– to przyjęcie jest składkowe i wszyscy za nie 
płacimy. Po drugie, czas Rafała Dutkiewicza  
i Platformy Obywatelskiej, z którą jest otwar-
cie związany, nareszcie dobiega końca i trzeba 
pokazać, że istnieje rozsądna i poważna alter-
natywa do ich rządów. Po trzecie, w końcu, po 
wielu latach pracy w samorządzie mam jasną  
i precyzyjną wizję, jak powinno wyglądać za-
rządzanie miastem dla dobra jego mieszkańców 
i, co najważniejsze, z ich udziałem. 

Szachnowski Jerzy

„Wspólne miasto Wrocław”
JSz: No właśnie, podkreśla Pani w programie  
wielokrotnie, że chce przywrócić Wrocław wro-
cławianom. Co to znaczy?

MS-R: To oznacza, że najważniejsze są dla mnie 
potrzeby mieszkańców. Europejskość Wrocła-
wia, na którą powołuje się Rafał Dutkiewicz to 
nie kolejne budowle, festiwale i imprezy które 
proponuje dotychczasowy Prezydent a popra-
wianie jakości życia codziennego. To porządna 
komunikacja publiczna, chodniki i drogi, żłobki 
i przedszkola… ale przede wszystkim wspiera-
nie i czerpanie z potencjału samych wrocławian. 
To ich będę wspierać: młodzież, twórców czy 
lokalnych przedsiębiorców. Będę stwarzać me-
chanizmy do tego by we Wrocławiu lepiej się 
żyło i pracowało, po prostu.

JSz: Czy porządna komunikacja publiczna  
to rzeczywiście jeden z głównych punktów  
Pani programu?

MS-R: Komunikacja miejska to nie jest trans-
port „dla ubogich”, lecz dla wszystkich. Dlatego 
trzeba inwestować w to, aby była szybka, pewna, 
sprawna i czysta. Bo dobrze działający transport 
publiczny to dobro wspólne, które wszystkim 
się opłaca – nawet kierowcom aut: korzystanie 
z komunikacji publicznej to przecież mniejsze 
korki. To także czystsze środowisko. Tramwaj 
pozostanie ważną częścią transportu publiczne-
go, dlatego będziemy inwestować w nowe linie 
tramwajowe i na nie w pierwszej kolejności po-
zyskiwać fundusze unijne. Tym bardziej, że to 
będzie ostatnia perspektywa finansowa, w której
Unia Europejska dopłaci nawet 85% środków 
na rozwój komunikacji tramwajowej. Komuni-
kacja publiczna musi być też sprawna i pewna: 
mieszkańcy Wrocławia – pasażerowie nie mogą 
czekać 30’ na najbliższy autobus, a do celu mu-
szą dojechać bez konieczności przesiadania się 
na każdym większym skrzyżowaniu. Wreszcie 
– wiarygodny rozkład jazdy, czyli kursy bez 
opóźnień. 

To wszystko jest naprawdę możliwe! Choć 
wiele trzeba zrobić, to naprawdę się da. 

JSz: Słyszałem, że proponuje Pani bezpłatną komu-
nikację już za rok, czy nas naprawdę na to stać?

MS-R: Tu nie chodzi o zrobienie prezentu dla 
mieszkańców, tylko o pieniądze właśnie. Bez-
płatna komunikacja będzie dla tych, którzy płacą 
we Wrocławiu podatki, jest mnóstwo zwłaszcza 
młodych ludzi, którzy składają PIT w miejscu 
zameldowania a to jest najczęściej „u mamy”. 
Chcę ich zachęcić do opłacania podatku w miej-
scu, gdzie rzeczywiście mieszkają, bo to nam 
wszystkim będzie się opłacać. 

JSz: Finanse miasta, no właśnie, czy to prawda, 
że mamy ogromne długi?

MS-R: Niestety to prawda, zadłużone jest samo 
miasto, ale niestety ogromna część naszych zo-
bowiązań jest ukryta w spółkach miejskich, bę-
dziemy je spłacać latami! Pora to przerwać i za-

przestać realizacji kolejnych imprez, z których 
dla mieszkańców naprawdę nic nie wynika, jak 
choćby Olimpiada Sportów Nieolimpijskich. 
Koszt organizacji tej imprezy to 160 mln zł.  
Ja jednak za te pieniądze wolę na przykład ukoń-
czyć budowę obwodnicy.

JSz: Chce Pani odejść od koncepcji trzech cen-
trów miasta na rzecz naturalnych historycznych 
ukształtowanych dzielnic i osiedli. Kolejny 
zwrot o 180 stopni w rozwoju miasta. Co to 
oznacza?

MS-R: Każdy mieszkaniec ma prawo współtwo-
rzyć swoje centrum. Narzucanie mieszkańcom 
sztucznego podziału przestrzeni, zmuszanie ich 
do akceptacji planów, których w zasadzie nie 
tworzą – jest to moim zdaniem bardzo nieoby-
watelskie działanie, niezgodne z nowoczesnym 
stylem współrządzenia. Problemem obecnych 
władz Wrocławia jest to, że władza ta uzurpuje 
sobie wiedzę, która nie jest dostępna mieszkań-
com, po prostu władza wie lepiej. To skandal. 
Nasze miasto to tkanka dzielnic i osiedli, które 
nie są miejscem do spania, tylko do mieszkania i 
wspólnego życia. a każde miejsce powinno mieć 
swoje własne naturalne centrum, swój rytm. To 
do tych miejsc musi wrócić życie, bo Wrocław 
to nie tylko Rynek. Wielka w tym rola rad osie-
dli, które powinny mieć zwiększone budżety,  
a ich aktywność musi być przez Magistrat silnie 
wspierana. Przywrócimy osiedlowe targowiska, 
które od zawsze integrowały lokalne społecz-
ności i uczynimy ze szkół (które są przecież 
na każdym osiedlu) instytucje czynne 7 dni  
w tygodniu. Nie ma powodu, by wielkie budyn-
ki stały puste po godzinie 16, gdy dzieci kończą 
naukę, a w weekendy były całkiem zamknięte. 
Te budynki mogą i powinny żyć, a w nich po-
winni się spotykać i działacze osiedlowi, dzieci 
i seniorzy.

JSz: Czego można życzyć kandydatce?

MS-R: Myślę, że nam wszystkim – wspólnego 
miasta, w którym najważniejsi są wrocławianie.

JSz: Powodzenia.

Cały program kandydatki 
znajduje się na stronie: www.rozecka.pl

Mirosława
Stachowiak-Różecka
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Jesień idzie 

Raz staruszek, spacerując w lesie,
Ujrzał listek przywiędły i blady
I pomyślał: – Znowu idzie jesień,
Jesień idzie, nie ma na to rady!

I podreptał do chaty po dróżce,
I oznajmił, stanąwszy przed chatą,
Swojej żonie, tak samo staruszce:
– Jesień idzie, nie ma rady na to!

A staruszka zmartwiła się szczerze,
Zamachnęła rękami obiema:
– Musisz zacząć chodzić w pulowerze.
Jesień idzie, rady na to nie ma!

Może zrobić się chłodno już jutro
Lub pojutrze, a może za tydzień
Trzeba będzie wyjąć z kufra futro,
Nie ma rady. Jesień, jesień idzie!

A był sierpień. Pogoda prześliczna.
Wszystko w złocie trwało i w zieleni,
Prócz staruszków nikt chyba nie myślał
O mającej nastąpić jesieni.

Ale cóż, oni żyli najdłużej.
Mieli swoje staruszkowie zasady
I wiedzieli, że prędzej czy później
Jesień przyjdzie. Nie ma na to rady. 

      Andrzej Waligórski

Andrzej Waligórski (ur. 20 października 
1926 w Nowym Targu, zm. 10 maja 1992 we 
Wrocławiu) – polski aktor, poeta, satyryk, dzien-
nikarz, długoletni współpracownik Polskiego 
Radia we Wrocławiu. Był kierownikiem progra-
mu telewizyjnego Studio 202, tworzył dla radia  
60 minut na godzinę. Współpracował z Ka-
baretem Elita założonym przez studentów  
Wydziałów Elektrycznego i Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej: Jana Kaczmarka, Ta-
deusza Drozdę i Jerzego Skoczylasa oraz (nie-
studenta) późniejszego piosenkarza Romana 
Gerczaka.

Są tematy związane z działalnością medios-
fery, których się celowo unika. Jednym z nich 
jest zatrucie informacyjne, manipulacja wi-
dzem. Jego funkcjonowanie sprzyja kamuflo-
waniu prawdy i ułatwia jej instrumentalne wy-
korzystywanie. Przy czym wciąż aktualna jest 
prawidłowość, że ten ma prawdziwą władzę, kto 
w pełni dysponuje informacją. Media formują 
człowieka i dają nad nim władzę.

Zatrucie informacyjne jest więc wyjątkowo 
ważnym wyzwaniem stojącym przed użytkow-
nikami mediów, które stały się główną platfor-
mą czerpania wiedzy przez człowieka. Pozna-
nie najważniejszych mechanizmów zatruwania 
informacji jest dziś nieodzownym warunkiem 
prawidłowego odbioru mediów i ochrony przed 
manipulacją. Pozwala też krytycznie ocenić opi-
nię publiczną i jej sondaże.

Zatruwanie informacji. Ujmując najprościej 
– zatrucie informacyjne w mediach polega na 
tym, że o sprawach najważniejszych mówi się 
w taki sposób, jakby one były mało ważne albo 
nic nie znaczyły, l odwrotnie – o sprawach nie-
istotnych i mało znaczących mówi się tak, jak o 
sprawach najwyższej wagi.

Ostatnio mechanizm ten można było zaob-
serwować w wielu mediach w związku z aferą 
podsłuchową. Punkt ciężkości w jej wyjaśnianiu 
przesuwano na sprawców podsłuchów, margina-
lizując samą treść i znaczenie podsłuchiwanych 
rozmów.

Wykluczanie. Specyficzną i dość wyrafi-
nowaną postacią zatrucia informacyjnego jest 
niedopuszczanie do zaistnienia w mediosferze 
pewnych osób lub instytucji, choć mają one wie-
le do powiedzenia, czego dowiedli swoją bogatą 
i oryginalną twórczością. Mimo to eliminuje się 
je z dostępu do mediów komercyjnych, a nawet 
do mediów publicznych.

Znanym przykładem takiego wykluczenia 
było skazanie na ciszę medialną mediów nazy-
wanych toruńskimi – tzn. Radia Maryja, Telewi-
zji Trwam i Naszego Dziennika. Przez wiele lat, 
jeżeli je wspominano, to wyłącznie w świetle 
negatywnym, tworząc wokół nich czarny PR.

Cenzura. Mechanizmem, który dość sku-
tecznie i skrycie prowadzi do zatrucia infosfe-
ry (środowiska informacji), jest różnych maści 
poprawność polityczna. Wtedy miarą oceny 
poszczególnych wydarzeń i zjawisk jest ich 
stosunek do norm obowiązujących aktualnie w 
obrębie poprawności politycznej. Praktyczne jej 
egzekwowanie jest wygodną formą cenzury.

Do publikacji w mediach kwalifikuje się to,
co jest zgodne z poprawnością, a odrzuca to, 
co się z nią nie zgadza. W skali infosfery pań-
stwa mechanizm poprawności politycznej może 
doprowadzić wręcz do spustoszenia w obrazie 
przekazywanych informacji. Widać to najwy-
raźniej w systemach totalitarnych, gdzie mecha-
nizmy dezinformacji pracują perfekcyjnie.

W krajach zachodnich wskazuje się na to za-
grożenie, stosując określenia dosadne, takie jak 

ks. bp. Adam Lepa

Debata o mediach
„jarmark informacyjny”, „informacja przedaw-
kowana”, „śmietnik informacji” czy „gangrena 
informacji”.

Szum informacyjny. Kolejnym sposobem 
zatruwania informacji jest szum informacyjny. 
Wskutek zastosowania odpowiednich technik do-
chodzi do znacznego zniekształcenia przekazywa-
nej informacji. Wtedy staje się ona wieloznaczna, 
niedokończona, wybiórcza i niezrozumiała [...].

Banalizowanie. Od pewnego czasu sięga się w 
mediach po technikę, która z wyszukaną przebie-
głością zatruwa informację w dziedzinie wartości. 
Jest nią banalizacja problemów, ważnych spraw  
i zjawisk. Technika ta szybko się upowszechnia. 
W publikacjach zachodnich mówi się już o „kul-
cie banału” (F. Jost).

Banalizować znaczy uznawać jakąś sprawę za 
coś mało wartościowego, zasługującego jedynie 
na zlekceważenie, a nawet na pogardę. W języku 
mówionym odbiciem tego zjawiska jest częste po-
sługiwanie się komunałami i pustymi frazesami.

Banalizacja wyraża się też w niekontrolowanym 
komizmie, który może się stać platformą płytkiej 
i prymitywnej wesołkowatości człowieka. Lu-
dzie tego typu tworzą społeczność wesołków, dla 
których zabawa i żart stają się główną wartością 
i sensem życia (F. L’Yvonnet). Sytuacja staje się 
poważna, gdy przedmiotem płytkich dowcipów i 
głupkowatych aluzji są wartości nadrzędne. [...]

Symptomy zatrucia informacyjnego.  
W świetle przywołanych przykładowo sposo-
bów zatruwania informacji można pojąć, dlacze-
go media w Polsce nie miały odwagi gremialnie 
stanąć w obronie zagrożonej kultury ducha, któ-
ra przecież jest duchem kultury. Bez niej kultura 
staje się wyjątkowo peryferyjna i nie oddziału-
je twórczo na losy jednostki i narodu. Myślę o 
spektaklu „Golgota Picnic”.

Wymienione wcześniej czynniki zatrucia in-
formacyjnego mają swoje odbicie w relacjach i 
komentarzach na ten temat w większości polskich 
mediów. Bełkot wpisany w tekst sztuki wyra-
żał się w bełkocie wypowiadanych argumentów 
i postulatów jej obrońców. Bo czy przejawem 
wolności jest buńczuczne podkreślanie prawa do 
bezkarnego obrażania chrześcijan? Albo infan-
tylne przekonywanie społeczeństwa, że teatr nie 
jest przestrzenią publiczną, a więc można w nim 
robić wszystko, można bluźnić Bogu i Go obra-
żać, drwić sobie z wartości, które dla milionów są 
święte i stanowią fundament kultury narodowej. 
Dla których Polacy oddawali życie.

A szastanie prawem do wolności w takiej sy-
tuacji nie tylko kompromituje jego rzeczników, 
ale przede wszystkim uderza w nich rykoszetem. 
We Francji, gdzie zrezygnowano z wystawienia 
„Golgoty Pienie”, od dawna funkcjonuje powie-
dzenie, którego tu nie można nie przytoczyć: Qui 
s’excuse s’accuse – Kto się usprawiedliwia, ten 
się oskarża. [...]

Zwiastuny nadziei. Podczas spotkania z przed-
stawicielami świata kultury w katedrze łódzkiej w 
1987 r. Papież Jan Paweł II otrzymał najdłuższe 
oklaski wtedy, gdy dziękował im za to, że dotąd 
byli i pozostali sobą –jako ludzie, chrześcijanie i 
twórcy kultury – w czasach niełatwych dla odpo-
wiedzialnych artystów i dla ludzi wierzących.

Tak do nich mówił Ojciec Święty, który sie-
dem lat wcześniej w paryskiej siedzibie UNESCO 
w przemówieniu do przedstawicieli wszystkich 
państw i narodów świata stwierdził: Kultura jest 
tym, przez co człowiek jako człowiek staje się 
bardziej człowiekiem, bardziej „jest”. Człowiek,  
i tylko człowiek, jest sprawcą i twórcą kultury; 
człowiek, i tylko człowiek, w niej się wyraża i w 
niej się potwierdza. Dlatego jako człowiek nie 
może się obejść bez kultury. Wypowiedź tę należy 
rozumieć również jako wyraźną przestrogę przed 
widmem pseudokultury z jej etycznym relatywi-
zmem oraz groźbą totalnej degradacji człowieka.

Niestety, to przesłanie Jana Pawła II, najwięk-
szego z Polaków, poety i aktora, a dziś świętego, 
skierowane do całego świata, zostało zlekceważo-
ne przez jego rodaków – akurat w roku tak bardzo 
oczekiwanej kanonizacji. [...]

tekst pochodzi z Gazety Obywatelskiej nr 70, 
www.gazetaobywatelska.info
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Przedstawiamy informacje dietetyka, na 
temat tego, co kupujemy i spożywamy – roz-
poczniemy od oleju.

Właściwie stosowane oleje roślinne mogą 
być bardzo cennym składnikiem naszej diety. 
Oleje roślinne są ważnym źródłem witaminy E 
oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłusz-
czowych (NNKT), których nasz organizm nie 
jest w stanie wytworzyć samodzielnie. Prawie 
wszyscy słyszeli o 2 typach NNKT, a mianowi-
cie o Omega 6 i Omega 3. 

Kwas tłuszczowy Omega 6 występuje w na-
szej diecie bardzo powszechnie (mięso, mleko, 
jaja) natomiast Omega 3 spożywamy raczej za 
mało. Dietetycy podają że stosunek Omega 3 do 
Omega 6 w naszym pożywieniu powinien wy-
nosić ok. 1:4 (szacuje się, że we współczesnej 
diecie europejskiej wynosi 1:20!). Jak w takim 
razie można to zmienić? 

Odpowiedzią jest większe spożycie takich 
olejów jak: olej lniany, olej rzepakowy oraz 
oliwa z oliwek.

Poniżej kilka informacji na co zwrócić uwa-
gę przy zakupie olejów roślinnych i dlaczego 
znakomita większość olejów marketowych jest 
pod względem zdrowotnym, praktycznie bezu-
żyteczna.

Proces produkcji olejów. 

A). Tłoczenie na zimno – najwartościowszy 
sposób uzyskiwania oleju. Proces przebiega 
powoli (by temperatura nie była wysoka) pod 
wzrastającym ciśnieniem. Wydajność tłoczenia 
niska, co ma bardzo istotny wpływ na cenę. Ole-

Elżbieta Durkiewicz

Wiesz, co kupujesz?

je tłoczone na zimno mają krótką datę ważności 
i powinny być przechowywane w lodówce.

B). Tłoczenie na ciepło – wyższa temperatura 
podnosi wydajność procesu tłoczenia, niestety 
kosztem wartości odżywczych. W stosunku do 
tłoczenia na zimno dodaje się do tłoczonej masy 
rozpuszczalnik lub inny niedrogi olej i wszystko 
razem podgrzewa. Wytworzony olej przypomi-
na ten tłoczony na zimno, jednak ma znacznie 
mniej korzystnych składników. 

C). Rafinacja – najbardziej zaawansowany
technologicznie proces, dający najwięsze zyski 
producentom. Wykorzystywane są środki che-
miczne by podnieść wydajność odzyskiwania 
oleju z nasion, na końcu destylacja oddzielająca 
olej od środków chemicznych. Uzyskany olej 
jest przejrzysty, pozbawiony zapachu i smaku. 
Wysoka wydajność procesu odbywa się kosz-
tem wartości odżywczych olejów.

Uwaażajcie na hasło marketingowe: „olej 
z pierwszego tłoczenia” – byłaby to zaleta, 
gdyby dotyczyło tłoczenia na zimno. Niestety 
marketowe oleje „z pierwszego tłoczenia” są w 
znakomitej większości olejami rafinowanymi
lub tłoczonymi na ciepło czyli o niskiej wartości 
odżywczej.

Oleje tłoczone na zimno wymagają prze-
chowywania w lodówce (niska temperatura, 
brak dostępu światła), pozostałe oleje są na tyle 
„oczyszczone” – pozbawione wartości, że mogą 

w sklepach stać na półkach w temperaturze po-
kojowej. 

Generalna uwaga co do zastosowań. Oleje 
tłoczone na zimno powinny znaleźć zastosowa-
nie przede wszystkim do sałatek i surówek. Ole-
je rafinowane bardziej nadają się do smażenia.

Oleje a sprawa smażenia 

A). Nie każdy olej nadaje się do smażenia. 
Olej do smażenia powinien się charakteryzować 
możliwie wysoką tzw. „temperaturą dymienia” 
(moment w którym podgrzewany olej zaczyna 
dymić i wydzielać niezdrowe substancje). 

Podam przykładowe oleje dobrze nadające 
się do smażenia:
 – olej rzepakowy rafinowany – temp. dymie-

nia 230 °C
 – olej ryżowy rafinowany – temp. dymienia

250 °C
 – olej kokosowy rafinowany – temp. dymienia

230 °C
 – olej z pestek winogron rafinowany – temp.

dymienia 230 °C

B). Jak smażyć?
 – smażyć jak najkrócej
 – tłuszcz powinien być rozgrzany przed sma-

żeniem
 – nie należy dodawać świeżego tłuszczu  

w trakcie smażenia
 c nie należy używać dwa razy tego samego 

tłuszczu
 – ale najlepiej smażyć jak najrzadziej.

 W kolejnych artykułach opiszę walory zdro-
wotne różnych olejów tłoczonych na zimno.

Aby kupić wartościowe oleje oraz inne 
zdrowe produkty zapraszam do sklepu  
„Kraina Zdrowia” przy ulicy Kasprowicza 9a,  
www.kraina-zdrowia.com

Tak zaczyna się jeden z najpiękniejszych 
wierszy Juliana Tuwima, a genialnie zaśpie-
wany przez Czesława Niemena. Jednak tylko 
częściowo dotyczy jesieni jako pory roku, jest 
tylko tłem dla zachodów miłosnych podmiotu 
lirycznego. 

Wiersz, wyznanie zakochanego mężczyzny do 
kobiety, która odeszła, ale pozostała na trwałe w 
jego wspomnieniach (taki jest z resztą tytuł wier-
sza). Jesień sprzyja przypływowi wspomnień  
i nostalgii, bo to czas przemijania, także wielkich 
uniesień i uczuć. Tak bowiem odczuwamy i prze-
żywamy tę porę roku. Odchodzi gorące i upalne 
lato, czas urlopów, wakacyjnych odpoczynków, 
kąpieli w morzu, jeziorach, rzekach, lenistwa  
i bezproblemowych wycieczek, pokonywania 
tras turystycznych. Powrotu do pracy i codzien-
nych obowiązków, do domowych pieleszy. Na 
dworze wybucha babie lato z pajęczynami i po-
wolnym kolorowieniem liści na drzewach. Świat 
dookoła staje się wielobarwny, a ulice, ogródki, 
place zaczynają pokrywać liście. Dzień staje się 
coraz krótszy, słońce słabiej grzeje i szybciej 
zachodzi. Pod koniec września staje się juz ka-

Krzysztof Bauer

Jesień się zaczyna
lendarzową porą roku. Kwitną jesienne kwiaty, 
astry i chryzantemy. Na leśnych polanach ścielą 
się liliowo kwitnące wrzosy. To od nich został na-
zwany ten miesiąc. „ Wrzosy, wrzosy, lila mgła”, 
jak śpiewała Regina Pisarek w jednej ze swoich 

żołnierskich piosenek. Ale to dawna piosenkarka 
o silnym mocnym głosie, bardziej znana starsze-
mu pokoleniu, a dzisiaj prawie zapomniana. Tak 
jak znakomity poeta okresu Młodej Polski – Ta-
deusz Miciński, który tak pisał o jesieni:

Na początku jesieni rozpoczyna kwitąć nawłoć – źródło pysznego i zdrowego miodu
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Jesienne lasy poczerwienione
goreją w cudnym słońca zachodzie.
Witam was, brzozy, graby złocone
i fantastyczne ruiny w wodzie.
Czemu się śmieją te jarzębiny?
czemu dumają jodły zielone?
czemu się krwawią klony — osiny?
płyną fiolety mgieł przez doliny
i jak motyle w barwnym ogrodzie
latają liście złoto-czerwone.

Kiedy zerkniemy do antologii wierszy o po-
rach roku, ku naszemu zdziwieniu prym w niej 
wiodą utwory poświęcone właśnie jesieni (a nie 
latu, wiośnie czy zimie). Coś w tym musi być, że 
ta właśnie pora roku tak mocno wzrusza poetów 
i daje asumpt do pisania o niej pięknych wierszy. 
Bo wtedy zakwitają najpiękniejsze w swej bar-
wie i przepychu jesienne róże. Te jesienne róże 
herbaciane, purpurowe, białe, różowe i o innych 
barwach, które kojarzą się nam z miłością, roz-
staniem, wspomnieniem, ale i przepysznym 
zapachem, tak często wykorzystywanym przez 
twórców perfum i kochanych przez kobiety.

Jesień to czas czerwienienia korali jarzębiny, 
które zwisają całymi pękami, skłaniając gałęzie 
ku ziemi, ciężkie i przepiękne. Aleja jarzębino-
wa to cud natury, coś niepowtarzalnego, przy-
ciągającego oczy i każdą cząstkę naszego ciała, 
aby podziwiać urodę przepysznych, czerwonych 
korali. Nic więc dziwnego, że nasz wspaniały 
poeta okresu romantyzmu Juliusz Słowacki, 
umieścił w jarzębinowej, jesiennej alei swoją 
ukochaną Ludwikę Śniadecką w dygresji do 
„Beniowskiego” mówiącej o jego młodzieńczej 
miłości do niej (niespełnionej, ale wyśnionej i w 
poetyckim marzeniu wskrzeszonej:

 Kłębami dymu niechaj się otoczę
niech o miłości pomarzę półsennej
padną kochanki warkocze.

To poeta, dla którego barwa i kolor były wy-
dobywane z przedstawianego świata w sposób 
niebywale plastyczny, jakby ożywały pod jego 
piórem, stawały się czymś niesamowitym w 
lirycznym opisie (warto przypomnieć sobie, 
wiersz pod tytułem „Rozłączenie”, w którym 
piękno górskiego, alpejskiego krajobrazu i je-
ziora w niego wkomponowanego żyje przed 
naszymi oczyma dzięki plastyce opisu, jego dy-
namizmowi i ruchowi). A tym, którzy kochają 
spacery po lesie, parku, lubią wieś, na jesieni w 
oczy się rzuca czerwień korali na krzewach ka-
liny. Tak pięknie opisanej w wierszu Teofila Le-
nartowicza „Rosła kalina” ( z liściem szerokim, 
nad modrym w gaju rosła potokiem). Przy niej 
Jasio siadywał i grał na fujarce smutne pieśni. 
A kiedy chłopiec umarł, kalina na znak rozpa-
czy zrzuciła czerwone korale do wody. Związki 
przyrody z człowiekiem znane są od dawna li-
teraturze, ale w dobie romantyzmu były szcze-
gólnie podkreślane. Po jarzębinie pozostała tak 
chętnie do dziś śpiewana rosyjska piosenka (kie-
dyś hit, a dzisiaj chóralnie śpiewana piosenka 
biesiadna) pod tytułem „Jarzębina czerwona”. 

Róże i Rozalie to imiona dziewczyn, tak samo 
(od niedawna) Kalina (na przykład Kalina Ję-
dusik, której głos i interpretacje piosenek są nie 
do pobicia). Jesień pełen kosz owoców niesie, 
głównie jabłek i gruszek, różnych i odmiennych, 
mieni się nam w oczach. Podobno jesteśmy mo-
carstwem w produkcji jabłek i sprzedawaliśmy 
ich krocie do Rosji. Ale towarzysz Putin wpro-
wadził na nie embargo i nie wiemy, co mamy 
zrobić z ich nadmiarem. Bo, jak kiedyś śpiewał 
Mieczysław Wojnicki: „jabłuszko, jabłuszko 
pełne snów, gdzie spojrzeć jabłuszka tam i tu” – 
tak dzisiaj widzimy jabłkowy chaos. Ale jabłko 
ma swoje bardzo dobre konotacje w literaturze, 
a przede wszystkim w poezji ludowej. Bo „czer-
wone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty 
dziewczyno krzywo na mnie patrzysz”, czyli 
związanie (często) jabłuszka z miłością. Tego 
wymawianego zdrobniale, bo to piękniej brzmi, 
a zdrobnienia (liczne) to domena poezji ludowej. 
Nie jakieś jabłko (wymawiane jako japko), ale 
właśnie jabłuszko, gdzie każda głoska jest wy-
raźnie wymawiana i słyszana. Bo znów w innej 
ludowej piosence pojawia się zdrobniale jabło-
neczka ( nie jabłonka): „Koło mego ogródeczka 
zakwitała jabłoneczka, czerwone jabłuszka mia-
ła, bieluteńko zakwitała”. W tak krótkim tekście 
aż trzy zdrobnienia (jabłoneczka, jabłuszka, 
bialuteńko). Tylko języki tzw. fleksyjne (gdzie
odmieniają się końcówki wyrazów), do których 
należy język polski, posługują się ( i do tego nie 
wszystkie) zdrobnieniami (także język rosyjski), 

które nadają mu koloryt barwno – plastyczny.  
I świadczący o bogactwie słownikowym. Taki 
język angielski, dziś powszechnie używany, wy-
daje się (i taki jest) prymitywny, bo pozbawiony 
jest możliwości używania zdrobnień. Także nie-
miecki, który ma chyba tylko trzy zdrobnienia.

Tak więc jesienne inspiracje i dywagacje do-
prowadziły nas do konstatacji językowych. Bo 
przecież język (ojczysty) powinien być giętki, 
„powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa”, jak 
napisał Juliusz Słowacki w jednej ze słynnych 
dygresji w poemacie „Beniowski”. Szanujmy 
więc, kochajmy i rozwijajmy polszczyznę, bo 
jest piękna i niepowtarzalna. Czyni nas Polaka-
mi z krwi i kości.
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21. września – niedziela, na sztucznym 
boisku przy szkole podstawowej na Pawło-
wicach odbył się mecz przyjaźni piłki nożnej 
pomiędzy oldbojami Pawłowic a zawodnika-
mi klubu Orzeł Pawłowice. I nie tylko. Przy-
czynkiem meczu było pytanie, kto jest lepszy, 
teść czy zięć.

Mecz był trudny zwłaszcza dla oldbojów, bo i 
wiek już słuszny i waga wyższa. Wynik końco-
wy 6:4 dla Orła, który to drużyna oldboi uznała 
za sukces. Najwięcej bramek dla oldboi strzelił 
Dariusz Kożuszek trzy, a dla Orła Dawid Świą-
tek i Michał Kucharczyk po trzy.

Zdzisław Wnęk

Ciekawy mecz piłkarski
Najlepszymi zawodnikami w oldbojach byli 

Tadeusz Kuźniewski, a w Orle Dawid Świątek 
i Michał Kucharczyk. Doping był gorący, pro-
wadzony przez wiernych kibiców – przeważały 
panie.

W atmosferze pikniku (kiełbaski, piwo) i do-
brego samopoczucia, mecz zakończono. Oglą-
dając mecz i dość dobrą formę oldbojów dru-
żyna C klasowa Orła rzuciła im wyzwanie do 
następnego spotkania. Rękawica została pod-
jęta i umówiono się na następny mecz w paź-
dzierniku. Zachęcamy wszystkich do treningu 
i do dopingowania. 


