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Wrocławskie
Ulice we Wrocławiu są dziwne. Kończy się 

okres urlopowy, do miasta zjadą się tysiące 
studentów wrocławskich uczelni, którzy także 
mają własne samochody. Po czym będziemy 
jeździć?

Powodem moich przemyśleń stał się kolejny 
etap remontu ulicy Bora-Komorowskiego. Jest 
to przecież niewielka droga, prowadząca wzdłuż 
zakładów Whirlpool, dawniej Polar. Remont 
tej drogi rozpoczął się jeszcze w zeszłym roku. 
Posuwa się bardzo powoli. Służby prowadzące 
remont potrafią jedynie szybko drogę zamknąć,
rozkopać i… czekają chyba na cud, który sprawi, 
że ulica zostanie naprawiona. Podczas remontu, 
przez wiele dni, a nawet tygodni, nie było widać 
żadnego pracownika związanego z remontem 
drogi. Dla kierowców został przygotowany ob-
jazd przez parking Whirlpoolu, dzięki któremu 
mogliśmy zużyć więcej paliwa i niszczyć zawie-
szenie własnego samochodu. Co roku właścicie-
le pojazdów płacą podatki, rachunki za paliwo,  
z czego część pieniędzy idzie do budżetu państwa 
na utrzymanie dróg, a w zamian dostają dodat-
kowe zużycie samochodu, dodatkowe spalanie 
paliwa i stratę czasu, stojąc w korkach ulicz-
nych, zamiast poświęcić ten czas rodzinie czy na 
własny wypoczynek. Polska jest chyba jedynym 
krajem w Europie, gdzie ludzie są dla dróg, a nie 
drogi dla ludzi. Powracając do wspomnianej uli-
cy Bora-Komorowskiego, na kolejnym odcinku 
ulicy naniesiono nowe pasy – za nasze pieniądze,  
w końcu jesteśmy podatnikami. Na następ-
ny dzień zamknięto ten fragment i zdarto na-
wierzchnię. Tak więc nasze pieniądze, które mo-
gły być wydane na dobry cel, zostały wyrzucone 
w błoto. Kwestia remontu wrocławskich dróg, 
budowy nowych i kierunki rozwoju komunikacji 
budzą we mnie wielkie wątpliwości.

Komunikacja przez miasto w innych krajach 
bywa diametralnie różna. Przykładem może 

ulice być Londyn – miasto, po którym się porusza 
ok. 6 milionów mieszkańców. W tym histo-
rycznym mieście ludzie bogatsi niż w Polsce 
nie posiadają własnych samochodów ze wzglę-
du na konieczność dodatkowych opłat za po-
ruszanie się na terenie miasta. Cały transport 
publiczny jest obsługiwany przez metro. W go-
dzinach porannych, gdy ludzie jadą do pracy, 
cena biletu jest większa, więc osoby wybiera-
jące się na zakupy nie korzystają w tym czasie 
z komunikacji publicznej. Można w ten sposób 
uniknąć zatłoczonych wagonów i poprawić 
warunki transportu. Po transporcie pracow-
ników metro jest dla osób robiących zakupy 
czy turystów zwiedzających miasto. Z moich 
obserwacji wynika, że pomimo małych ulic w 
jednym z największych miast Europy nie ma 
korków samochodowych, które są we Wrocła-
wiu przez cały dzień.

We Wrocławiu wystarczyłoby rozwinąć ko-
munikację miejską np. przez autobusy, których 
może być pod dostatkiem, oraz kolej, dla której 
mamy kilka dworców. Gdyby na przystanek 
podjeżdżały co 10-15 minut (przez cały dzień) 
i stosowane byłyby możliwie tanie karty tygo-
dniowe czy miesięczne, wówczas wiele osób 
przesiadłoby się z samochodu na autobus.

Powracając do remontu dróg, zapytałem 
jednego człowieka, jak to wygląda w jego 
mieście. Osoba mieszkająca po drugiej stronie 
oceanu opowiedziała mi o historii remontu kil-
ku kilometrów drogi w Nowym Jorku, będącej 
głównym szlakiem komunikacyjnym. Na dro-
dze miała być wymieniona nawierzchnia. Pra-
cę rozpoczęto pod wieczór, gdy ruch zanikał. 
Wjechały maszyny zdzierające asfat, za nimi 
podążały maszyny kładące nową nawierzch-
nię. Cały proces wyglądał jak zabawa klockami 
lego. Rano, gdy dzień się obudził, ludzie ruszy-
li do pracy nową drogą. Dla wrocławian takie 
zdarzenie byłoby cudem. Dla nowojorczyków 
to normalna rzecz. Miasto służy ludziom a nie 
ludzie są sługami miasta.

We Wrocławiu jest inaczej. Miasto, ze wzglę-
du ma małą ilość pieniędzy, postanawia remon-
ty dróg wykonywać w normalnych godzinach. 
Wieczorem płaca robotników jest większa, dla-
tego prawdopodobnie do remontu nie przystę-
puje się w godzinach wieczornych, gdy miesz-
kańcy kładą się spać (dot. szybkich zadań) czy 
nie korzysta się z pracy na 3 zmiany, by roboty 
posuwały się możliwie jak najszybciej (stosują 
to nasi sąsiedzi – Niemcy, którzy w niedługim 
czasie wykonali tysiące kilometrów autostrad). 
Tak więc miasto oszczędza, a płacą za to miesz-
kańcy, którzy tracą mnóstwo wolnego czasu na 
przejazdy, niszczą samochody na licznych dziu-
rach, a szpitalne karetki nie mogą dojechać na 
wezwanie. Mam nadzieję, że takie spóźnienia 
nie kończą się śmiercią. Sprawy dróg są dobrym 
interesem dla wykonawców, a dla korzystają-
cych z nich są piekłem.

Przed wjazdem na Pawłowice zerwano świe-
żo pomalowany asfalt. Malowanie pasów chy-
ba nie jest za darmo, płaci za nie miasto, czyli 
mieszkańcy. Za te pieniądze lepiej by chyba 
było zrobić kawałek chodnika czy połatać dziu-
ry w jezdniach, które niszczą nasze samochody.

Co nastąpi w przyszłości – zobaczymy. Na ra-
zie ogłoszono sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Łącznika Pawłowickiego. Łącznik ten, na styku 
naszego osiedla, zniszczy piękno „Miasta Ogro-
du” i da pieniądze ludziom, którzy kupili ziemię 
„Malowniczych Pawłowic”, pola na zachód od 
zachodniej granicy osiedla, ale o tym postaram 
się napisać następnym razem.

PS. Kilka dni temu, przed ogłoszeniem 
uchwały nr X/208/07, rozpoczęto remont ul. Bo-
ra-Komorowskiego, drogi dojazdowej do Paw-
łowic. Połączenie tych dwóch zdarzeń można 
rozumieć jako presję na mieszkańców osiedla, 
by przekonać ich, że nowe drogi są potrzebne i 
aby nie składali protestów w sprawie obecnego 
planu położenia Łącznika Pawłowickiego.

(JO)

Po wakacjach do szkoły
Kiedyś była to lektura szkolna, nawet lubia-

na przez uczniów i czytana.  Może dlatego, że 
mówiła o szkole, uczniach, wakacyjnej przy-
godzie, trochę o młodzieńczej miłości i napi-
sana została jako powieść detektywistyczna. 
No i przez Kornela Makuszyńskiego, którego 
utwory pisane dla młodzieży i o młodzieży cie-
szyły się ogromnym powodzeniem i uznaniem 
młodocianych czytelników w 20-leciu mię-
dzywojennym i w PRL-u. Właściwie wszyst-
kie, bo napisane dowcipnie, z wartką akcją, o 
ciekawych i nieszablonowych młodych, ich 
sprawach, kłopotach, buntach i frapujących 
przygodach. Dziś Kornel Makuszyński należy 
do szacownej klasyki literatury dziecięco-mło-

dzieżowej, której praktycznie nikt nie czyta, tak 
się zestarzała i zdezawuowała. Gdzie jej tam do 
„Harry’ego Pottera” czy „Władcy Pierścieni”, 
żeby wymienić te najchętniej czytane przez mi-
liony czytelników na całym świecie. Za dużo u 
Makuszyńskiego dydaktyzmu, czasem i mora-
listyki, które nudzą i odstraszają czytelników 
w wieku szkolnym. Wszystko się zmienia, to 
nieuniknione. Świat i serwowana mu literatura 
także. Musi ona wychodzić naprzeciw gustom 
i potrzebom czytelników, nadążać za narzuco-
ną modą na tematy i formę, w jakiej ma być 
tworzona. W dobie telewizji, filmu, wideo,
DVD, Internetu musi z nimi konkurować, aby 
w ogóle mogła istnieć. Czerpie z osiągnięć tych 

dziedzin sztuki (film), przekształca się czasem
na ich obraz i podobieństwo. I tak musi być, 
na to nie ma rady. Kiedyś zapomniany dziś, 
a wówczas (II połowa XIX wieku i później) 
kochany poeta, idol kilku pokoleń Polaków, 
Adam Asnyk, pisał w swoim wierszu „Darem-
ne żale”:

Trzeba z żywymi naprzód iść
Po życie sięgać nowe,
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę (...)
Daremne żale, próżny płacz
Świat pójdzie swoją drogą!

  Adam Asnyk

Odpłynął więc ze swoim „Szatanem z siód-
mej klasy” (właśnie ową lekturą szkolną, o 
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Internetowa choroba
Rozwój technologiczny, którego jesteśmy  

świadkami, jaki nigdy wcześniej w historii 
nie miał miejsca, a zwłaszcza niezwykle gwał-
towny rozwój telewizji i powszechność dostę-
pu do komputerów i Internetu, spowodował 
wielkie zmiany cywilizacyjne i diametralnie 
odmienił nasze codzienne życie. Nikogo nie 
trzeba przekonywać, że obecnie żyjemy cał-
kowicie inaczej niż nasi dziadkowie czy pra-
babki. W tej zmienionej rzeczywistości wyra-
sta i wychowuje się nowe pokolenie młodych 
ludzi. Jacy będą w przyszłości?

Na takie pytanie nie są chyba w stanie odpo-
wiedzieć nawet najwybitniejsi pedagodzy na 
świecie. Dlaczego? Otóż pedagogika jest nauką, 
która gromadzi i przechowuje wiedzę na temat 
metod wychowawczych, jakie były stosowane 
na przestrzeni wielu wieków w różnych spo-
łeczeństwach tworzących i stykających się z 
różnymi kulturami i religiami. Na podstawie tej 
wiedzy stara się udzielać obecnie aktualnych 
wskazówek co do najbardziej optymalnego 
postępowania wychowawczego w stosunku do 
dzieci, nastolatków czy osób dorosłych. Dorośli, 
a nawet osoby w wieku podeszłym także są w 
zakresie zainteresowań pedagogiki. Teorią wy-
chowania ludzi dorosłych zajmuje się dział pe-
dagogiki zwany andragogiką. Jednak za sprawą 
wielkiego skoku technologicznego, jaki dokonał 
się w ostatnim dwudziestoleciu, i związanych z 
nim ogromnych przemian, jakie spowodował on 
w naszym codziennym życiu, znaczna część do-
tychczasowej wiedzy pedagogicznej stała się po 
prostu bezużyteczna. Dzisiejsza młodzież żyje 
bowiem i wychowuje się w całkowicie innych 
realiach niż ich rówieśnicy sprzed trzydziestu 
lat. Szczególne znaczenie ma tu pojawienie się 

której napisałem na początku), „Szaleństwami 
panny Ewy”, „Awanturami arabskimi” i „Pan-
ną z mokrą głową” Kornel Makuszyński, jak 
powoli odpływa ze swoimi „Tomkami” Alfred 
Szklarski, nie mówiąc już o Zbigniewie Meis-
snerze, Juliuszu Verne i wielu innych. Część 
(nieduża) pisarzy „uklasyczniła” się, jak wła-
śnie Makuszyński czy Verne, większość odeszła 
w niepamięć. Tak samo w literaturze dla dzieci 
i młodzieży się dzieje, jak w literaturze dla do-
rosłych. Gusta, zainteresowania, potrzeby się 
zmieniają. Odbiorców, czyli czytelników. Dziś 
młodzi z trudem czytają „W pustyni i w pusz-
czy” Sienkiewicza, bo tak się już od stu lat nie 
pisze powieści awanturniczo-przygodowych. 
I mimo że to jest klasyka, jest na ogół nudna, 
nie mówiąc już o tzw. arcydziełach (tak jak je 
nazwali znawcy literatury), co wcale nie zna-
czy, że czytelnicy je za takie uważają i sięgają 
po nie, aby się „upajać” ich „cudownościami” 
– jest wręcz przeciwnie. Arcydzieła czyta się 
w szkole jako lektury, bo taki jest przymus. W 
efekcie jest ich niewiele do przeczytania (tzw. 
kanon obowiązkowy), a i tak bardzo duży pro-
cent uczniów nie czyta ich, ale streszczenia i 
opracowania. Procent ten ciągle wzrasta, mimo 
że nauczyciele poloniści, oczywiście nie wszy-
scy, różnymi sposobami chcą zmusić uczniów 
do ich przeczytania. Poloniści-sadyści robią 
sprawdziany z treści lektur, formułując pytania 
tak szczegółowe, że tylko w ściągach-stresz-
czeniach można znaleźć na nie odpowiedzi 
(choć też nie zawsze). Co to ma wspólnego z 
czytaniem ze zrozumieniem czy tylko emocjo-
nalnym odbiorem – tego nikt nie wie, nawet 
owi poloniści-sadyści. 

Zabija się lekturę, ukatrupia już u progu spo-
tkania się z nią i jej autorem. Potem, po serii 
jedynek i zaliczeniach „z treści”, włóczy się 
owego trupa, czyli „przerabia” na lekcjach (nie 
omawia, tylko „przerabia” jak maliny na sok, 
ziemniaki na placki, mięso na kiełbasę itp.). 
To znamienne, że nawet słowa: omawiać, in-
terpretować, analizować ruguje się ze słownic-
twa uczniowskiego na rzecz „przerabiać”. Tak 
mówią uczniowie, bo tak nauczyli ich mówić 
nauczyciele poloniści. Oczywiście przerabiać 
można bardzo wiele rzeczy. Także wartości, 
ideologię, filozofię, światopogląd – na swój 
własny, nauczycielski, jedyny, niepodważal-
ny, bezdyskusyjny. Iluż to nauczycieli uprawia 
owo „przerabianie”, każąc jak za panią matką 
powtarzać, co się powiedziało, podyktowało do 
zeszytów. Inaczej nie można, nie wolno, bo bę-
dzie jedynka. Polemika, dyskusja – o nie! Nig-
dy, bo co jakiś tam przemądrzałek, siedemna-
stolatek czy osiemnastolatek może wiedzieć. 

Szkoła dzisiejsza (nie tylko na polskim) to 
instytucja przymusu, zakuwania, bezmyślności 
i oduczania logicznego myślenia. Piszę o tym 
na fali dyskusji o lekturach szkolnych, które 
podobno minister edukacji wyrzucił z kanonu. 
Tyle przekłamań, nieprawdy i zwyczajnego 
opluwania ministra Giertycha już od dawna nie 
było. Choć co jakiś czas napady na tego wła-
śnie ministra są najbardziej napastliwe. Akurat 
Gombrowicz najmniej się do tego nadawał, bo 
„Ferdydurke” to powieść do czytania we wska-
zanych fragmentach, a nie w całości, a „Trans-
-Atlantyk” jest lekturą w programie rozszerzo-

nym. Kto zresztą w całości realizuje program 
poszerzony (gdzie znajduje się także „Proces” 
Kafki i „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa) przy 
czterech godzinach tygodniowo języka polskie-
go. To trzeba zmienić, bo dla mnie od początku 
hańbą było uczenie języka ojczystego w liceum 
(czteroletnim także) w tym wymiarze godzin. 

Chyba w żadnym europejskim kraju nie ma 
tak źle potraktowanego języka macierzyste-
go w szkole, jak w Polsce. Można sprawdzić, 
nic nie stoi na przeszkodzie, panie i panowie 
dziennikarze. I o tym pisać, a nie kłamać na 
temat wyrzucania czy wprowadzania nowych 
lektur przez pana ministra Giertycha. Ten cały 
rwetes i medialna piana nie były obroną lektur 
i uczniów, którzy stracą tak wiele (Witkacy jest 
w programie rozszerzonym, a nie podstawo-
wym, więc tylko nieliczni o nim usłyszą, po co 
więc te kłamstwa o „Szewcach” Witkiewicza). 
Mam złą opinię o dziennikarzach i dziennikar-
stwie polskim. Znów się popisali niedoinfor-
mowaniem, przekręcaniem faktów, przeinacze-
niem, byle dopiec nielubianemu ministrowi. A 
przecież wszyscy (lub prawie wszyscy) wie-
dzą, że dziennikarz powinien być bezstronny, 
obiektywny, pisać prawdę opartą na faktach. 
To, co się dzieje w naszych mediach z dzien-
nikarstwem, jest czymś hańbiącym dla tego za-
wodu. Zresztą to tzw. dziennikarze, bo nie mają 

najczęściej skończonych studiów dziennikar-
skich i nie mają pojęcia o etyce tego zawodu. 
[...] Wystarczy sięgnąć po znakomicie napisaną 
książkę „Michnikowszczyzna. Zapis choroby”, 
aby zrozumieć, ile złego pan Michnik i jego ga-
zeta uczyniła Polsce i Polakom. Nie tylko cho-
dzi o zamęt w ocenie najnowszej historii Polski 
i próbę zakłamywania faktów, ale może przede 
wszystkim o relatywizm moralny i zacieranie 
granic między złem a dobrem, oprawcą i ofia-
rą, cynizm i zaprzaństwo. Bardzo polecam ową 
książkę Rafała Ziemkiewicza. Może otworzą 
się nam oczy na realia, z którymi mamy do 
czynienia na co dzień, gdy otworzymy gazetę, 
włączymy radio czy telewizor. Warto wiedzieć, 
dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje w naszej 
ojczyźnie.

Zacząłem od „Szatana z siódmej klasy” Kor-
nela Makuszyńskiego, skończyłem na książce 
„Michnikowszczyzna. Zapis choroby” Rafała 
Ziemkiewicza.

Czytanie zawsze uczy, obojętnie czy to bę-
dzie Sienkiewicz, Dobraczyński, Ziemkiewicz, 
Mackiewicz czy właśnie optymistyczny i mą-
dry Makuszyński. Nie zapomnijmy po waka-
cjach o czytaniu. To dobry czas na relaks, ale i 
na dobrą, wartościową książkę.

Krzysztof Bauer

Internetu i związane z nim możliwości w zakre-
sie bezpośredniego komunikowania się, dzięki 
specjalnym programom zwanym komunikato-
rami. Niektóre możliwości, jakie one stwarzają, 
są oczywiście bardzo pożyteczne, ale niosą ze 
sobą też pewne niebezpieczeństwa. Nie będę tu 
się rozwodził nad zagrożeniami, jakie niesie ze 
sobą zawieranie nowych znajomości poprzez 
Internet, bo to jest chyba oczywiste. Warto na-
tomiast zwrócić uwagę na katastrofalne skutki, 
jakie może to mieć dla niedojrzałej i nie w pełni 
jeszcze ukształtowanej psychiki nastolatków. 
Niektórzy psychologowie twierdzą, że ogrom-
na łatwość nawiązywania znajomości za pomo-
cą Internetu skutkuje jednocześnie znacznym 
spłyceniem tych relacji. Może to spowodować, 
że w przyszłości taka osoba będzie miała po-
ważne trudności w nawiązywaniu głębszych, 
a zarazem trwałych związków emocjonalnych, 
co może źle wróżyć dla trwałości przyszłego 
związku małżeńskiego. Ta konkluzja w więk-
szym stopniu dotyczy dziewcząt, chłopcy nato-
miast w większym stopniu zagrożeni są skutka-
mi gier komputerowych. Prof. Bruce Bartholow 
z University of Missouri podczas badań dzieci 
mających do czynienia z grami komputerowymi 
przedstawiającymi ciągłą walkę i przemoc za-
uważył, że słabiej reagują one na akty przemo-
cy i wręcz uważają je za normalne. Co więcej, 
okazało się, że dzieci przechowują gwałtowne 
sceny w pamięci długotrwałej i obrazy te mogą 
nieoczekiwanie dawać o sobie znać, budząc na-
głe i nieuzasadnione lęki.

To, co napisałem, nie jest chyba jednak żad-
nym odkryciem dla bardziej światłych rodziców 
– mogą się oni sami tego domyślić. Wolałbym 
więc zatrzymać się nieco nad ciąg dalszy s. 5
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Wrocław nie zrezygnował jeszcze z pro-
wadzenia Łącznika Pawłowickiego, przykle-
jonego do naszego osiedla pomimo wielkiej, 
pustej przestrzeni na zachód za Pawłowicami. 
Łącznik przecież może przebiegać oddalony 
o kilkaset metrów od osiedla, przez teren opi-
sany przez projektantów „Malownicze Paw-
łowice” – puste pola, bez drzew i uzbrojenia 
terenu. Jak widać „puste pola” mają być waż-
niejsze od historycznego „Miasta Ogrodu” 
(Gartenstadt Pawelwitz) sprzed wojny.

Poniżej przedstawiamy uchwałę Rady 
Miejskiej, plan terenu, który ma być wyko-
rzystany do budowy łącznika, oraz teksty 
ogłoszenia Rady Miasta wskazujące miejsce, 
do którego można kierować uwagi na temat 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania terenu. Trzeba się spieszyć, bo 
wyznaczono czas do 3 września. Informacje 
dotyczące uchwały X/208/07 można znaleźć 
w Internecie pod adresem:
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.
aspx?numer=X/208/07
Życzę powodzenia w protestach.

(JO)

Ratujmy
Pawłowice

ogłoszenie opublikowane w gazecie
„Sowo Polskie - Gazeta Wrocławska”

ogłoszenie opublikowane w gazecie
„Sowo Polskie - Gazeta Wrocławska”

UCHWAŁA Nr X/208/07
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Jeziorowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.1)) w związku z art. 14 ust. 1, 2

i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Jeziorowej, zwanego dalej planem.
§ 2

Granice obszaru objętego planem określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3

Zakres ustaleń planu będzie zgodny z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Wiceprzewodniczący
     Rady Miejskiej Wrocławia
     Jacek Ossowski

tekst uchwały, źródło http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=X/208/07

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635
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rys. Mikołaj Szurlej

Kort tenisowy w Pawłowicach
Dowiedzieliśmy się, że w sierpniu na przy-

szkolnym terenie został oddany do użytku 
kort tenisowy w Pawłowicach. Poprosiliśmy 
nowego dzierżawcę kortu o krótkie przedsta-
wienie swojej osoby i planów na przyszłość.

Jurek Szachnowski: Proszę się przedstawić 
i opowiedzieć, co skłoniło Pana do zaintereso-
wania się ww. kortem tenisowym?

Maciej Kwaśnica: Nazywam się Maciej 
Kwaśnica, a z kortami jestem związany od 25 
lat. Usłyszałem o przetargu, jaki szkoła i Urząd 
Miasta rozpisały na dzierżawę  kortu, i udało mi 
się go wygrać. Bardzo mnie to ucieszyło, ponie-
waż wkrótce  będę mieszkańcem Pawłowic. 

JS: Jak przebiegały prace renowacyjne na 
korcie?

MK: W związku z tym, że jego wygląd nie 
przedstawiał się najlepiej, zdecydowałem się 
zatrudnić profesjonalną firmę zajmującą się
budowaniem kortów. Została wymieniona na-
wierzchnia, położono plastikowe linie, wymie-
niono  słupki oraz siatkę. Niebawem planuję 
pomalować ogrodzenie.

JS: Jakie są koszty wynajęcia kortu?
MK: W tym sezonie w ramach promocji 

koszt wynajęcia wynosi 10 zł (godzina gry). 
Istnieje możliwość wykupienia karnetu na 16 
godzin za 130 zł.

JS: Co z nauką gry w tenisa? Czy znajdzie 
się osoba, która może nam dać lekcję tenisa. 
Przecież żeby wygrać, trzeba dobrze grać, a 
tej umiejętniści nie otrzymujemy przy uro-
dzeniu.

MK: W przyszłym roku planuję utworzyć 
szkółkę tenisową, obecnie udzielam  indywidu-
alnych lekcji.

JS: Czy przewiduje Pan jakieś atrakcje 
związane z grą w tenisa dla mieszkańców  na-
szego osiedla?

MK: Myślę o turniejach tenisowych organi-
zowanych przy okazji festynów osiedlowych.  
Wszystkich zainteresowanych serdecznie za-
praszam. Kontakt – tel. 607 71 69 96

JS: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zoba-
czenia na korcie. Zobaczę, czy gra w tenisa to 
rzecz łatwa czy trudna.

faktami, z których – jestem tego pewien – ro-
dzice kompletnie nie zdają sobie sprawy. Gene-
rowane przez urządzenia elektroniczne promie-
niowanie elektromagnetyczne może zaburzać 
rozwój młodych komórek nerwowych, wywoły-
wać zmiany w DNA i zakłócać działanie układu 
odpornościowego. Mało tego, impulsy płynące z 
telewizorów i komputerów nie tylko bardzo ne-
gatywnie oddziałują na układ nerwowy dziecka, 
ale na dodatek znaczna część przekazywanych 
tą drogą informacji wpływa na jego podświado-
mość. Efekt ten jest tym silniejszy, im dziecko 
jest młodsze, ponieważ w pierwszych latach ży-
cia mózg rozwija się najintensywniej. Biorąc te 
wszystkie fakty pod uwagę, neurolodzy zalecają 
przedszkolakom oglądanie telewizji czy korzy-
stanie z komputera nie dłużej niż pół godziny 
dziennie, dzieciom w wieku szkolnym około 
jednej godziny, a młodzieży do dwóch godzin. 
Z raportu „Archives of Pedriatrcs & Adolescent 
Medicine” wynika, że dzieci przed ukończe-
niem drugiego roku życia w ogóle nie powinny 
oglądać telewizji. Ilość impulsów wzrokowych 
i słuchowych, które docierają do dziecka, prze-
kracza bowiem w tym wieku jego możliwości 
percepcji. Zdaniem neurologów w wielu baj-
kach emitowanych w telewizji akcja toczy się 
zbyt wartko, tym samym narażając dziecko na 
nadmiar bodźców, co z kolei zaburza rozwój 
intelektualny małego dziecka. Zresztą nadmiar 
impulsów wizualnych czy dźwiękowych szko-
dliwy jest nie tylko dla małych dzieci, lecz dla 
dzieci w każdym wieku, gdyż zbyt duża liczba 
bodźców docierających do mózgu dziecka zabu-

rza działanie niedojrzałego układu nerwowego i 
zamiast zwiększać potencjał intelektualny dziec-
ka, utrudnia uczenie się i może doprowadzić do 
zaburzeń zachowania. Jest tu też pewna pułap-
ka, w którą wpada wielu uczonych zajmujących 
się rozwojem intelektualnym dzieci i młodzieży. 
Otóż na podstawie zbyt powierzchownie prowa-
dzonych badań naukowych oraz zbyt pochopnie 
wyciąganych na tej podstawie wniosków stwier-
dzają oni, że nowoczesne technologie korzystnie 
wpływają na umysł dziecka, ponieważ dzięki 
nim dzieci uczą się selekcji informacji i stra-
tegicznego myślenia. To, jak można było dojść 
do tak kuriozalnych konkluzji, wyjaśniają z ko-
lei inne badania naukowe prowadzone, bardzo 
drobiazgowo, na przestrzeni wielu lat – dzięki 
czemu można było uzyskać wyniki dotyczące 
odległych w czasie skutków zbyt intensywnego 
„bombardowania” mózgu nadmiarem bodźców. 
Mianowicie okazało się, że wirtualne bodźce, 
które początkowo działają na umysł stymulu-
jąco, po pewnym czasie utrudniają zapamięty-
wanie. Wyjaśnia to, dlaczego wnioski różnych 
uczonych z przeprowadzonych przez siebie ba-
dań mogą być całkowicie odmienne. Po prostu 
jest to rezultatem tego, że obserwowane skutki 
nadmiaru bodźców są inne w krótkim czasie, a 
inne po dłuższym okresie.

Reasumując: nadmiar bodźców płynących z 
ekranu telewizora czy komputera powoduje, że 
dzieci i młodzież stają się rozkojarzone i mogą 
mieć później kłopoty z nauką – to znaczy mogą 
słabiej czytać, nie będą potrafiły się płynnie
wypowiadać, mogą gorzej liczyć i będą miały 
trudności z koncentracją.

Znacznie bardziej niebezpieczne jest co in-
nego. Otóż mózg od pierwszych chwil życia 
uczy się, jak przyjmować informacje, i tworzy 

w tym celu rodzaj matrycy. Jeśli ktoś od dzie-
ciństwa zdobywa wiedzę z ekranu komputera 
lub telewizji, to przyzwyczaja się do nauki bez 
zaangażowania. Dlatego dzieciom i młodzieży 
wychowywanym w nieustannym towarzystwie 
mediów elektronicznych w przyszłości trudno 
jest zdobywać wiedzę z książek. Co prawda 
posiadają oni dużą wiedzę encyklopedyczną, 
ale jest ona dla nich bezużyteczna, ponieważ 
nie umieją logicznie łączyć ze sobą przyswaja-
nych informacji ani odróżniać rzeczy istotnych 
od mało ważnych. Dowiedziono ponad wszel-
ką wątpliwość, że IQ dzieci i młodzieży prze-
siadujących godzinami przed komputerem czy 
telewizorem może spaść o 10 procent, a nawet 
więcej. Mają one kłopoty z posługiwaniem się 
językiem. Choć rozumieją sens zdarzenia, nie 
potrafią o nim zrozumiale opowiedzieć – opo-
wiadają chaotycznie.

Niektórzy rodzice ograniczają dzieciom  
i młodzieży dostęp do telewizji i komputera. 
Zdarza się to najczęściej jednak dopiero wtedy, 
gdy pojawiają się poważne kłopoty w nauce lub 
zaburzenia zachowania – często jest to już za 
późno, by je szybko zniwelować.

Eugeniusz

Internetowa choroba
dokończenie artykułu ze strony 2



6

Siedlimowice - król papieru i Wandale
1 kwietnia 1886 roku na wrocławskim osie-

dlu Zakrzów w dzielnicy Psie Pole, wówczas 
jeszcze wsi, trzech robotników wydobywało 
piasek. Wszyscy byli zatrudnieni w koncer-
nie papierniczym Korn und Bock. Nagle je-
den z mężczyzn uderzył łopatą w coś twarde-
go. Po chwili okazało się, że trafił na potężne
grobowce. Były wypełnione wspaniałymi 
przedmiotami...

Do dziś zagadką pozostaje, dlaczego rajca 
miejski Heinrich von Korn, właściciel ziemi, 
na której dokonano odkrycia, przez całe dwa 
dni nie wstrzymywał prac. Znał się przecież 
na sztuce, sam kolekcjonował obrazy, był 
rownież współzalożycielem Towarzystwa i 
Muzeum Starożytności Śląskich. O znalezisku 
na Zakrzowie powiadomił dopiero 3 kwietnia. 
Dyrektor Muzeum Starożytności śląskich na-
tychmiast wydelegował do dalszych prac dr. 
Wilhelma Gremplera. Zaczęła się systematycz-
na eksploracja. Rok później, 23 czerwca, w tej 
samej piaskowni ponownie natrafiono na praw-
dziwe skarby. Dziś znane są wszystkim arche-
ologom w Europie. 

– To były trzy groby, duże komory o po-
wierzchni 6 mkw. wykopane w piasku i wzmoc-
nione kamieniami. Drewniane legary zawaliły 
się pod ciężarem ziemi – mówi dr Artur Błaże-
jewski, archeolog. – Dziś wiemy, że pochodzi-
ły z przełomu III i IV wieku n.e. Udało się to 
ustalić dzięki niezwykle bogatemu wyposaże-
niu zmarłych – kobiety i dwóch mężczyzn.

Niemieccy naukowcy, którzy pracowali w 
komorach grobowych, nie mogli się nadziwić. 
Przez zupełny przypadek natrafili na nieprze-
brane cudowności. Podzielili je na dwie grupy: 
miejscowe wyroby, a także te pochodzące z 
Imperium Rzymskiego.

– Było tam wszystko, głównie gliniane na-
czynia toczone na kole, a także mnóstwo biżu-
terii i ozdób ze złota i srebra – opowiada Artur 
Błażejewski. – Piękne zapinki służące do spi-
nania płaszcza, złote zawieszki w formie sty-

lizowanego półksiężyca, tzw. lunule. Zarówno 
zawieszki, jak i zapinki ozdobiono filigranem i
granulacją, co nadało im bardzo przestrzenne 
formy. Od momentu odkrycia tych zabytków 
zapinki i lunule o zbliżonej formie w arche-
ologii światowej okresu rzymskiego określa 
się mianem typów zakrzowskich. Archeolodzy 
natrafili również na sprzączki i okucia pasów,
srebrne okucia drewnianych szkatułek oraz 
drewniane wiadro i czerpak z cisowego drew-
na. Równie ciekawe były przedmioty z czasów 
Imperium Rzymskiego, a także szklane, kolo-
rowe pionki do gry, rzymskie srebrne łyżeczki, 
nóż, nożyce i złote bransolety z przetopionych 
monet rzymskich.

Wielka kradzież na małej budowie

Nie wszystkie skarby trafiały jednak do ar-
cheologów. Jak to zwykle bywa, robotnicy pra-
cujący w piaskarni szybko zorientowali się, że 
mają do czynienia z bezcennymi przedmiotami. 
Zaczęli na nich zarabiać, sprzedając kosztow-
ności wyspecjalizowanym handlarzom. Policja 
wszczęła dochodzenie, w domach robotników 
zaczęły się rewizje. Korn się wściekał. Na nic. 
Odzyskano jedynie srebrne łyżeczki. Ile skar-
bów zginęło bezpowrotnie? Dziś trudno to 
ustalić.

– A przecież to znalezisko było bezcenne 
– tłumaczy dr Błażejewski. – Groby takie jak 
te zakrzowskie w literaturze specjalistycznej 
nazywa się ,,książęcymi”. Są charakterystycz-
ne dla całej Europy barbarzyńskiej. Budowa-
no je na wzór grobów wodzów i kapłanów z 
kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej, jak np. 
mauzoleum Augusta w Rzymie. Bogactwo ich 
wyposażenia oraz liczne przedmioty pocho-
dzące z terenu Imperium świadczą, iż pocho-
wano w nich osoby podtrzymujące intensywne 

kontakty z państwem rzymskim. Zapewne byli 
to władcy lokalnych plemion barbarzyńskich, 
prawdopodobnie Wandalów.

Rajca miejski Heinrich Korn, na którego 
terenie znaleziono skarby, podarował je Mu-
zeum Starożytności Śląskich. Wystawa była 
gotowa w 1937 roku, później zaś jej część zo-
stała wypożyczona do Berlina. Tam też skar-
by znajdowały się w 1945 roku, kiedy to Ar-
mia Radziecka zniszczyła berlińskie muzeum. 

Również część zabytków, które znajdowały się 
we Wrocławiu, przepadła. Bardzo możliwe, 
że niektóre z zakrzowskich skarbów trafiły do
Moskwy. W posiadaniu dzisiejszego Muzeum 
Archeologicznego we Wrocławiu znajduje się 
zaledwie ok. 15% całości kolekcji...

Dlaczego jednak piszę o tym w rozdziale o 
pałacu w Siedlimowicach? Bo Heinrich Korn 
był jego właścicielem. Siedlimowice kupił w 
1867 roku i wkrótce gruntownie je przebudo-
wał. Panem zakrzowskich skarbów miał zostać 
dopiero za kilkanaście lat.

Biblioteki prosto z Paryża

Heinrich Korn był człowiekiem bogatym 
i wpływowym. Wkrótce miał uzyskać tytuł 
szlachecki, więc musiał mieć zaplecze w po-
staci wspaniałej rezydencji. Jego wzrok padł na 

Siedlimowice, starą  rycerską siedzibę. Stał tu 
już pałac, w którym w 1633 roku Szwedzi urzą-
dzili sobie polowy szpital i przy okazji spalili 
folwark. Korn postanowił gruntownie zmienć 
wygląd budynku. Od tej pory tutejszy pałac 
nabrał cech neorenesansowych, nad wejściem 
zaś pojawiła się wyryta w piaskowcu dewiza 
rodziny: „Candide et caute” – „zacnie i prze-
zornie” oraz niemiecka inskrypcja: „Niechaj 
Pan strzeże tego domu i wszystkich, którzy do 
niego wchodzą i z niego wychodzą”. Wkrótce 
Korn kupił kolejną rezydencję, tym razem skąd 
miał na to środki?

Jego dziadek, Johann Gottlieb, był znanym 
księgarzem i wydawcą. Pod koniec XVIII wie-
ku często jeździł do Paryża, gdzie skupował 
całe biblioteki i dzieła sztuki od francuskiej 
arystokracji. W 1795 roku otworzył we Wro-
cławiu gabinet sztuki, którego spisy zajmo-
wały 15 katalogów. Były tam wyroby z kości 
słoniowej i szylkretu, rogu, marmuru, alabastru 
i drogich kamieni, a także przedmioty z brązu, 
żelaza oraz złota. Zwiedzający podziwiali mie-
cze, puginały, czary, kielichy, zbroje, szyszaki, 
numizmaty, skrzynki, rękopisy i bezcenne ob-
razy. Konowie  mogli pochwalić się również 
oryginałami pędzla Cranacha, van Dycka,  
Rembrandta i Rubensa. Syn Johanna Gottlieba, 
Julius, ojciec Heinricha Korna, kontynuował 
rodzinną tradycję, choć z pewnym, nazwijmy 
to, luzem. Izabela Czartoryska, która odwiedzi-
ła Śląsk w 1816 roku, tak opisała jego wielki 
antykwariat: ,,Korn zupełnie nie wyznaje, co 
dzieje się w jego księgarni: ani nie zna autorów, 
ani edycji, ani dzieł. Kupuje na słowo, druku-
je, gdy mu płacą, reszta należy do subiektów. 
Korn zajmuje się również handlem antykami, 

Heinrich Korn – pan na Siedlimowicach

Bardzo rzadka miseczka „millefiori”

Tak pałac w Siedlimowicach wyglądał po prze-
budowie, którą zlecił Korn
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zamienia i kupuje, przy tym wszystko, co po-
siada, uważa za doskonałe. Słowo ,,superbe” 
nie schodzi z jego ust (...) Jego żona przyjęła 
nas z naturalną swobodą i uprzejmością. Gdy 
prowadziła nas do salonu, słowo superbe nie 
schodziło z ust jej męża. Dom, pokój, miesz-
kanie, obiad, owoce, żonę, krowy, masło – sło-
wem wszystko określał mianem superbe. Korn 
jest zadowolony z siebie, z tego, co posiada, i 
nie troszczy się o resztę. Stwierdziłam, że byli 
to najszczęśliwsi ludzie na świecie...”.

Czyż dorastając w takiej rodzinie, Heinrich 
Korn mógł nie odziedziczyć zamiłowania do 
piękna? Widać to chociażby po jego pałacach. 
Sam zresztą był chyba człowiekiem łagodnego 
charakteru. Pełnił wiele funkcji honorowych 
w Czerwonym Krzyżu, zakładach dla niewi-
domych, urzędach opieki społecznej. Podobno 
bardzo dbał o swoich pracowników, zapewnia-
jąc im wsparcie w trudnych chwilach. Zmarł w 
1907 roku, nie zostawiając męskiego potomka. 
Cały majątek odziedziczył wnuczek.

Park i pałac w Siedlimowicach należą do 
moich ulubionych. Szczególnie pięknie jest 
tu późnym latem. Przyznam wam się nawet, 
że kiedyś w chwili szaleństwa sama chciałam 
kupić to miejsce. Obecnie zrujnowany pałac 
ma już swojego właściciela. U stóp rezydencji 
leży zaniedbany staw, wzdłuż drogi ciągną się 
pozostałości zabudowań gospodarczych. Warto 
przejść się po parku, stoi w nim XVI-wieczny 

spichlerz, a domek, który widać koło ruin pała-
cu, to pozostałości renesansowego dworu.

W pobliżu Siedlimowic, w drodze do Strze-
gomia miniecie pałac w Pyszczynie. Już w 

średniowieczu stał tu dwór obronny, a swój 
dzisiejszy wygląd pałac zawdzięcza rozbudo-
wie pod koniec XVIII wieku. W liczącym 64 
komnaty obiekcie mieścił się teatr, założony 
w latach 80. XIX wieku. Do 1945 roku pałac 
należał do hrabiów von Matuschka. W 1946 
roku wyjechali do Niemiec, w rezydencji zaś 
trzymano zboże, a komnaty zostały zamienio-
ne na mieszkania. Inny pałac w pobliżu Siedli-
mowic to Domanice (Domanze). To ogromny 
obiekt, do tego pięknie położony, nieudostęp-
niony jednak do zwiedzania. Historia wsi 
sięga XII wieku, około 1223 należała do wro-
cławskich augustianów, potem zaś jej wła-
ściciele zmieniali się jak w kalejdoskopie. W 
1832 roku Domanice kupił Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg, syn króla pruskiego Wil-
helma II. Już wtedy pałac miał za sobą liczne 
przebudowy, z czasem zamienił się w potężną 
i luksusową rezydencję. W 1821 roku stanął tu 
m.in. pawilon ogrodowy, którego parter pełnił 
funkcję łaźni.

fragment książki
„Niezwykłe miejsca wokół Wrocławia”

Joanna Lamparska

Trudne zmiany
Od kilku lat mieszkam za granicą, jednak we 

Wrocławiu ciągle mam dom, w którym mieszka 
na stałe moja matka. Ona też korzysta z telefo-
nu, który jednak formalnie jest zarejestrowany 
na moje nazwisko w Telekomunikacji Polskiej. 
Ponieważ moja mama odwiedza mnie za granicą 
stosunkowo często i pozostaje tam jednorazowo 
kilka miesięcy – uciążliwe stało się płacenie ra-
chunków za telefon, gdyż TP jest jedyną firmą
interesującą nas, dla której bank odmówił przy-
jęcia polecenia automatycznej zapłaty. Z tego 
więc powodu, jak również z powodu korzyst-
niejszych opłat moja mama od dawna już zamie-
rzała przepisać się do Tele 2, nie mogła jednak 

Pałac w Domanicach w 1920 roku. Kartka z kolekcji Horsta Hielschera ze Stuttgartu

Pyszczyn pod koniec XIX wieku, kiedy działał już pałacowy teatr

tego uczynić, gdyż jak wspomniałem – telefon 
jest zarejestrowany na mnie. 

W tym roku przyjechałem do Polski na długie 
wakacje i spędziłem tu w sumie dwa miesiące. 
Przypadkowo, na początku mojego pobytu w 
Polsce zadzwonił do nas pan z Tele 2, propo-
nując przepisanie się do ich firmy. Oczywiście
zgodziłem się na to, przeprowadziliśmy dość 
długą rozmowę telefoniczną, która została na-
grana przez pracownika Tele 2, i zawarłem tele-
fonicznie kontrakt oraz upoważniłem Tele 2 do 
wystąpienia w moim imieniu do Telekomunika-
cji Polskiej celem zainicjowania procesu zmia-
ny operatora. Pan z Tele 2 poinformował mnie, 
że dla potwierdzenia naszej rozmowy Tele 2 
przyśle do mnie pisemny kontrakt, a podpis po-

twierdzający odebranie przesyłki poleconej jest 
dowodem zawarcia tego kontraktu. 

Kontrakt rzeczywiście przyszedł po kilku 
dniach, a właściwie tylko awizo, dostarczane 
jeden jedyny raz. Ponieważ listonosz Pocztek-
su nie zastał mnie akurat w domu, musiałem 
się pofatygować osobiście, tracąc sporo czasu, 
na Pocztę Główną we Wrocławiu przy ul. Ma-
łachowskiego celem odebrania przesyłki. Posze-
dłem, odstałem się w kolejce, wszystko razem 
na poczcie, zanim moja przesyłka została zna-
leziona, trwało około 20 minut. Podpisałem się 
czytelnie, jak we wskazówce, i uznałem sprawę 
za załatwioną. To był błąd.

Po kilku czy kilkunastu dniach zadzwoni-
ła do mnie pani z Tele 2, informując mnie, że 
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Pawłowickie przepisy
Mieszkanka naszego osiedla dała się na-

mówić na przekazanie przepisów kulinar-
nych. Warto więc zobaczyć, jak przygoto-
wać wspaniałe jedzenie oparte o przeróżne 
składniki

Kilka słów o papryce
Papryka jest zaliczana do najcenniejszych 

warzyw pod względem wartości odżywczych. 
Jest ona przede wszystkim bogatym źródłem 
witaminy C, której zawartość zależy od wa-
runków klimatycznych, uprawowych i od od-
miany. Najwięcej witaminy C zawierają owoce 
przebarwiające się z koloru zielonego w czer-
wony czy też z żółtego w pomarańczowy, w 
paprykach przejrzałych zawartość witaminy 
C zmniejsza się. Papryka zawiera prowitami-
ny A, witaminy z grupy B, kwas nikotynowy i 
foliowy, znaczną ilość cukrów, białka i kwasów 
organicznych. Jest bogata w witaminę P, której 
niedobory powodują kruchość naczyń krwio-
nośnych. Prócz tego owoce papryki zawierają 
sole wapnia, żelaza, potasu, fosforu, magnezu 
oraz substancje działające bakteriobójczo. Od-
miany ostre zawierają większą ilość kapsaicy-
ny, która nadaje im specyficzny ostry smak i
korzystnie wpływa na trawienie. Spożywanie 
papryki szczególnie zalecane jest osobom z 
niedokrwistością i niedoborem witamin oraz 

przy zaburzeniach układu krążenia. Papryka 
jako jedno z niewielu warzyw zachowuje w 
postaci konserwowej 50-80% witamin. Zjada-
jąc jeden strąk dziennie, pokrywamy dzienne 
zapotrzebowanie na selen, witaminy C, E i P.

Papryka w kwaśnej zalewie
Blanszowane papryki pokroić na części i uło-

żyć w słojach. Ugotować zalewę, biorąc na:
1 litr wody 20 g soli (1 łyżka)
15 dag cukru (można więcej)
płaską łyżeczkę kwasku cytrynowego, czo-
snek, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, 
kawałek chrzanu, kilka goździków. 
Gorącą zalewę wlewać do słoików z papryką, 

zamknąć i pasteryzować 25 min (małe słoiki).

Papryka kwaszona
Oczyszczone z nasion i umyte papryki ukła-
dać w słoikach, między papryką wkładać: 
czosnek, chrzan, suchy koper. Na zalewę:
 1 litr wody
 4 dag soli
 Tą zalewą zalać paprykę w słoikach i za-

mknąć. Gdy papryka ukisi się, słoje z nią pa-
steryzować 12-15 minut. (Oprócz tych przy-
praw ja dodaję liść wiśni, czarnej porzeczki lub 
winogron).

Papryka faszerowana
Paprykę umyć, wydrążyć nasiona i napełnić 
farszem.
Farsz:
15 dag mielonego mięsa albo grzybów (mogą 
być uduszone jarzyny)
25 dag ryżu (ugotować)

Wszystko dobrze wymieszać z przyprawa-
mi: pieprz, sól, odrobina zielonych goździków, 
cebula, czosnek. Układać w rondlu na stojąco, 
zalać bulionem z kostki rosołowej i gotować. 

Gdy się ugotują, dać trochę przecieru pomido-
rowego i podprawić mąką i śmietaną. 

Papryka szentdziordżiego
Do okrągłej papryki po jej oczyszczeniu 

i umyciu wbija się po prostu jajko, doprawia 
solą i pieprzem i smaży lub zapieka. Jada się z 
ziemniakami lub pieczywem.

Pomidory po prowansalsku
8 szt. dużych dojrzałych pomidorów
3 szt. cebuli
6 ząbków czosnku
pęczek natki pietruszki
2 łyżki tymianku
1 łyżka oliwy

Pomidory umyć, przekroić na pół, ułożyć 
na blasze wysmarowanej oliwą, posolić, po-
pieprzyć, posypać drobno posiekaną cebulą, 
czosnkiem, natką pietruszki i tymianku, skro-
pić oliwą i piec około 15 min w temp. 2000C. 
Podawać do pieczonych ryb lub mięsa. 

Telekomunikacja Polska odrzuciła wniosek o 
zmianę operatora z uwagi na to, że mój podpis, 
który złożyłem na poczcie, nie wydał im się 
wystarczająco czytelny, i powinienem podpi-
sać się lepiej. Ciekawe, skąd oni wiedzą jak ja 
się podpisuję? Zresztą moje nazwisko widnia-
ło powyżej, więc wiedzą jak ja się nazywam. 
A podpis – to jest mój podpis i chyba tylko ja 
mogę być z niego zadowolony lub nie. A może 
się mylę? Podpisałem się naprawdę czytelnie… 
Trudno. Pani zapytała się mnie, czy Tele 2 może 
wysłać pocztą jeszcze jedną umowę. Zgodziłem 
się. Rzeczywiście, po kilku dniach znów przy-
szło awizo z Poczteksu. Niestety, pan listonosz 
nie mógł poczekać. Znów pojechałem na pocztę, 
odstałem się w kolejce, później czekałem ze 20 
minut, aż zapracowany pan wyjdzie z zaplecza, 
po zapisaniu mojego nazwiska zniknął ponow-
nie. Po kolejnych kilkunastu minutach pojawiła 
się inna pani i poinformowała mnie, że przesyłka 
została odesłana do nadawcy, ponieważ upłynął 
regulaminowy termin 2 tygodni w czasie których 
miałem odebrać przesyłkę. Nie zgodziłem się z 

jej zdaniem i zażądałem dziennika potwierdzeń. 
Kolejnych kilkanaście minut czekania i... okaza-
ło się, że przesyłka nadeszła w piątek czy sobotę, 
a Poczteks odesłał ją w najbliższy poniedziałek. 
Omyłkowo. Wie pan, tyle mamy pracy że już nie 
wiadomo, w co ręce włożyć. Tacy jesteśmy prze-
pracowani. Dziwne. Tam, gdzie teraz mieszkam, 
ludzie na ogół cieszą się z tego, że mają pracę. 
Bo jak pracy im zabraknie, to lądują na ulicy. W 
Polsce ciągle jeszcze są w pracy przepracowani i 
z tego powodu nieszczęśliwi... 

Cóż było robić. Wróciłem do domu, stra-
ciwszy znów troszkę czasu i... nie uwierzycie.  
W ciągu pół godziny zadzwoniła kolejna, nic nie 
wiedząca o poprzednich telefonach pani z Tele 
2 z propozycją przepisania się do ich firmy. Nie
wiedziałem, czy się śmiać, czy raczej wręcz prze-
ciwnie. Opowiedziałem jej o moich przygodach, 
znów włączyła magnetofon, przeegzaminowała 
mnie wg listy regulaminowych pytań i obiecała, 
że natychmiast wyśle trzecią umowę. 

Niestety, na następny dzień wyjeżdżam. Umo-
wa jeszcze nie przyszła. Być może uda się, gdy 

wrócę tu za rok. Dwa miesiące to zbyt mało na 
załatwienie tej niezmiernie skomplikowanej 
sprawy. Tele 2 nie może wysłać umowy za gra-
nicę, gdyż wtedy w komputerze nie zgadzałby 
się im adres. Już się nawet trochę przyzwycza-
iłem. Zresztą nie jest źle, sprawy posuwają się do 
przodu. W tym roku udało mi się z żoną odebrać 
polski paszport naszej córki, o który wniosek 
złożyliśmy dwa lata temu. Tylko dwa lata i już 
jest. Ale to zupełnie inna historia. O tym może 
napiszę innym razem.

 Zbyszek
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Kiszone przetwory na zimę
Kiszona sałatka wielowarzywna
I. sposób:
2 kg kapusty
50 dag marchwi
40 dag buraków
25 dag jabłek
sól, kminek lub koper
II. sposób:
2 kg kapusty
0,5 kg marchwi
1 szt. pora
0,5 szt. selera
2 szt. ogórków
0,5 kg jabłek
Przyprawy: koper (nasiona), zielona pie-
truszka, liść laurowy, ziele angielskie.
III. sposób:
2 kg kapusty
0,5 kg marchwi
3 szt. papryki (duże)
kawałek selera
1 szt. dużej cebuli
dowolne przyprawy
0,5 kg jabłek
Kapustę cieniutko poszatkować, jabłka, ogór-

ki, cebule pokroić w talarki (cieniutko) oraz 
por, seler i marchew utrzeć na tarce (grubej). 
Wszystkie składniki posolić do smaku, dodać 
wszystkie przyprawy, wymieszać, układać w 
garnku i mocno ubijać (jak kapustę do kisze-
nia). Przykryć szmatką oraz talerzem, przyci-
snąć i niech się kisi. Po 3-4 dniach sprawdzić, 
czy jest dostatecznie kwaśna, wówczas prze-
łożyć do słoików i pasteryzować około 10-15 
minut wszystko. Ta sałatka jest bardzo dobra i 
zdrowa. Po otwarciu słoika sałatkę przyprawić 
odrobiną cukru, pieprzu, oleju. Jeżeli ktoś lubi, 
to cebulą lub czosnkiem.

Kiszonka z papryki

2,5 kg papryki
1 kg ogórków
0,5 kg cebuli
Przyprawy: łodygi kopru, gorczyca, czosnek

Warzywa pokroić w paski, włożyć do sło-
ików i zalać wodą z solą (6 dag soli na 3 litry 

wody), po 3-4 dniach sprawdzić, czy już wa-
rzywa ukisły. Pasteryzować 10-12 minut.

Zupa z dyni
½ kg obranej i pokrojonej dyni ugotować w 

odrobinie wody i zmiksować. Ugotować ziem-
niaki jak na zupę ziemniaczaną z przyprawa-
mi: czosnek (3-4 ząbki), gałka muszkatołowa, 
kostka rosołowa, pieprz, sól. 

Do ugotowanych ziemniaków włożyć zmik-
sowaną dynię, zagotować ją i podprawić śmie-
taną. Ja do tej zupy dolewam trochę przecieru 
pomidorowego.

Dżemy z dyni
Przykładowe zestawy składników różnych 

dżemów z dyni.

I.
1 kg dyni
50 dag gruszek
50 dag pigwy
20 dag cukru

II. 
50 dag dyni
1,5 kg jabłek
50 dag aronii
20 dag cukru

III.
1 kg dyni
50 dag jabłek
50 dag cukru
goździki, cynamon, wanilia

IV.
1 kg dyni
50 dag żurawin
cukier do smaku

Sposób przyrządzania dżemów polega za-
wsze na tym, że obraną dynię rozgotowuje się, 
a potem miesza z innymi owocami i dodatkami. 
Można inne owoce rozgotować lub dodawać w 
kawałkach, miksować, przecierać. Gotujące się 
dżemy wkładać do słoików zamykać, odwra-
cać do góry dnem i przykryć kocykiem. 

Papryka marynowana
1 kg papryki
 przyprawy: 
czosnek, suchy koper, pieprz, ziele angiel-
skie, liść laurowy. 

Zalewa:
 0,5 litra wody
 10 dag cukru
 2 dag soli
 0,1 litra octu

 Owoce papryki oczyszczone ułożyć w sło-
jach i do każdego włożyć ząbek czosnku, kilka 
ziaren pieprzu, ziela angielskiego, liść laurowy. 
Przygotowaną zalewą z octu, wody i soli zalać 
paprykę i pasteryzować 25 minut. 

Życzę SMACZNEGO i zapraszam do na-
stępnych publikacji.

(KS)

Dożynki parafialne w Pruszowicach
Dawne zwyczaje dożynkowe

Tradycyjnie dożynki obchodzone były w 
pierwszy dzień jesieni. Święto poświęcone 
było tegorocznym zbiorom zbóż, w czasie któ-
rego dziękowano bogom za plony i proszono o 
jeszcze lepsze w przyszłym roku.

Dożynkom towarzyszyły różne praktyki i do 
niedawna zachowane zwyczaje związane np. 
z ostatnią garścią, kępą lub pasem niezżętego 
zboża, które po żniwach czas jakiś pozostawia-
no na pustym już polu dla ciągłości urodzaju. 
Pozostawione na polu kłosy zwano przepiór-
ką (na Mazowszu i Podlasiu), perepełką (na 
Kresach Wschodnich), brodą (we wschodniej 
części Mazowsza), kozą (w Małopolsce), pę-
pem lub pępkiem (w Poznańskiem); zwano je 
także wiązką, wiązanką lub garstką. Ścinane 

były uroczyście przez najlepszego kośnika, po 
czym wręczane były najlepszym żniwiarkom 
do uplecenia wieńca.

Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem 
wieńca z pozostawionych na polu zbóż, z kiści 
czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwia-
tów i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe 
miewały zwykle kształt wielkiej korony lub 
koła. W przeszłości umieszczano w nich tak-
że żywe (z czasem sztuczne) koguty, kaczęta 
lub małe gąski, bo miało to zapewniać piękny i 
zdrowy przychówek gospodarski.

Wieniec dożynkowy nazywany bywał plo-
nem, bo też i uosabiał wszystkie zebrane plony 
oraz urodzaj. Niosła go na głowie lub wycią-
gniętych rękach najlepsza żniwiarka, czasami 
z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią 
postępował orszak odświętnie ubranych żni-

wiarzy, niosących na ramionach przybrane 
kwiatami, wyczyszczone kosy i sierpy.

Wieniec niesiono do poświęcenia do ko-
ścioła, a następnie ze śpiewem w uroczystym 
pochodzie udawano się do dworu lub do domu 
gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy 
przechowywany był w stodole do kolejnego 
roku, do nowego siewu. Wykruszone z niego 
ziarna wsypywano do worków z ziarnem siew-
nym.

W czasie dożynek organizowano biesiady z 
poczęstunkiem i tańcami, dawniej poprzedzane 
rytualnymi obrzędami i modlitwami.

U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek 
dworskich, zaczęto urządzać dożynki chłop-
skie, gospodarskie. Bogaci gospodarze wy-
prawiali je dla swych domowników, rodziny, 
parobków i najemników. W okresie międzywo-
jennym zaczęto organizować dożynki gminne, 
powiatowe i parafialne. Organizowały je lo-
kalne samorządy i partie chłopskie, a przede 

rys. Mikołaj Szurlej
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KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ Wrocław 
Pawłowice ok. 10 a; tel. 0-601 776014

Redakcja pisma osiedlowego „PAWŁOWICE” informuje 
Czytelników, że istnieje możliwość zamieszczania na ła-
mach pisma odpłatnych ogłoszeń reklamowych. Za ich treść 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Ogłoszenia można 
przesyłać e-mailem: jacek@artserwis.pl lub kontaktować się 
telefonicznie, tel. 600 366 496.

Ogłoszenia

Nowo wybudowany 
pensjonat „Alicja”

już częściowo otwarty 
od 1 lipca 2007 r.

 20 pokoi, kawiarenka+sala  
dancingowa, pokoje 2-osobowe  
z dostawką, łazienka, balkon, TV

AiW Dudek
72-500 Międzyzdroje

ul. Wesoła 3

kontakt: 
tel. (091) 32 82 243, 0663 662 046

kontakt: 
tel. (071) 312 36 22, 0602 65 11 77

USŁUGI GEODEZYJNO-
-KARTOGRAFICZNE

mapy projektowe
tyczenie i pomiary  
powykonawcze
pomiary i mapy  
do odbiorów
podziały
scalenia
ewidencja gruntów
doradztwo!

dowóz na telefon
0601 537 110, 071 398 76 13, 0600 035 413

OFERUJEMY:
ekogroszek,
węgiel kostka, orzech,
miał węglowy,
koks,
drewno kominkowe
i rozpałkowe

SPRZEDAŻ DREWNA BUDOWLANEGO
WIĘŹBA DACHOWA, KRAWĘDZIAKI, 

DESKI, TARCICA SUSZONA

Zapraszamy do pierwszego numeru 
„Świata Matematyki”.

• „Świat Matematyki” ukazuje mło-
dzieży panoramiczny obraz matematyki 
edukacyjnej, bardzo daleko wykraczając 
poza ramy programów szkolnych.

• „Świat Matematyki” pełni rolę sa-
mouczka.  Sprzyja temu, mimo bardzo 
ambitnej tematyki, niezwykle wysoki 
stopień przystępności artykułów.

• Na łamach „Świata Matematyki” 
będą publikowane najwybitniejsze osią-
gnięcia na świecie z zakresu dydaktyki 
matematyki. Będą przedstawione m.in. 
rezultaty osiągnięte przez Arthura En-
gla. Dzięki temu procesy stochastyczne, 
łańcuchy Markowa i cały szereg innych 
zagadnień z zakresu rachunku prawdo-
podobieństwa i kombinatoryki powo-
dujących „gęsią skórkę” u studentów 
starszych lat politechnik są z łatwością 
przyswajane przez uczniów 13-14-let-
nich. Będą też całki bez trudu rozumiane 
przez 12-latków oraz wiele innych osią-
gnięć w Polsce nieznanych nie tylko na-
uczycielom, ale również utytułowanym 
wykładowcom dydaktyki matematyki na 
uniwersytetach.

Od 23 sierpnia Czasopismo będzie 
dostępne w sklepach EMPiK i salonach 
prasowych RUCH. Prenumeraty można 
dokonać za pomocą firmy Kolporter, in-
formacja na stronie internetowej:

www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl

Z A P R A S Z A M Y

Zaproszeniewszystkim koła Stronnictwa Ludowego, Kółka 
Rolnicze, Kościół, często także i szkoła. Do-
żynki w tamtych czasach były manifestacją 
odrębności chłopskiej i dumy z przynależności 
do rolniczego stanu. Towarzyszyły im wystawy 
rolnicze, festyny i występy ludowych zespołów 
artystycznych.

Po II wojnie światowej gospodarzami doży-
nek byli zwykle przedstawiciele władz admini-
stracyjnych różnych szczebli (od gminnych do 
centralnych) i miały charakter polityczny, (wy-
rażały poparcie dla ówczesnej władzy i polityki 
rolnej). Zachowywano w nich jednak elemen-
ty tradycyjne: uroczyste pochody z wieńcami 
i pieśni. Towarzyszyły im także różne festyny 
ludowe.

Tegoroczne Pruszowice
Tradycyjnie jak co roku w niedzielę odbyły 

się w Pruszowicach dożynki parafialne. Na tra-
sie dojazdu do miejsca uroczystości poustawia-
ne zostały bardzo pomysłowo wykonane posta-
cie udekorowane kolorowymi dodatkami, dzięki 
którym nie było problemu z dojazdem.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza 
św. o godz. 12.30, którą sprawował ks. prof. 
Zdzisław Zdebski zaproszony przez proboszcza 
naszej parafii ks. Michała Machała. W swoim
kazaniu nawiązał do czytanej w tym dniu ewan-
gelii. Ksiądz proboszcz na zakończenie mszy 

podkreślił, jak szczególną rolę spełnia polska 
wieś, a miesiąc sierpień jest takim okresem, w 
którym dziękujemy Bogu za plony ziemi jaki-
mi nas obdarzył. Na mszy była obecna liczna 
delegacja parafian z Pawłowic. Po zakończonej
mszy nastąpiła część rozrywkowo-kulturalna 
dożynek. Pani sołtys Pruszowic Danuta Mi-
chalska zaprosiła przybyłych gości na obiad, 
którego walory smakowe docenili biesiadujący. 
Dziękujemy! Na miejscu imprezy dożynkowej 

nie zabrakło pachnącej świeżonki przygotowa-
nej przez p. Bogdana Kościka, kiełbasek z grilla 
oraz zimnych napojów. Dla dzieci, jak i doro-
słych na loterii fantowej można było wygrać 
ciekawe nagrody, a na straganie zakupić coś nie-
standardowego dla swojej pociechy. Przybyłym 
bardzo licznie mieszkańcom nie tylko Pruszo-

wic, ale i okolicznych miejscowości przygrywał 
do tańca zespół muzyczny Sakriversum. Wspa-
niała organizacja, której główną animatorką 
była pani sołtys Danuta Michalska i grupa osób 
jej pomagająca, zasługuje na podziękowania. 

Mam nadzieję, że za rok również spotkamy się 
na tak wspaniałych uroczystościach.

tekst i zdjęcia:
Jerzy Szachnowski

(w tekście wykorzystano
materiały z wikipedia.org)
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• Liczby wzdłuż boków planszy informują, ile fragmentów stat-
ków znajduje się w danym wierszu lub kolumnie.

• Dwie kratki zajęte przez dwa różne statki nie stykają się nawet 
rogami.

• Na planszy nie ma statków zajmujących więcej niż cztery 
pola.

Poszukajmy ukrytych statków, których dopuszczalne wielkości 
są tylko takie, jak podane poniżej:

Narysowane statki informują nas jedynie o dopuszczalnej wiel-
kości statków ukrytych na planszy, natomiast nic nie można 
wnioskować o ich liczbie, bowiem nie wszystkich wielkości stat-
ki muszą znaleźć się na diagramie. Statki na planszy mogą być 
ustawione zarówno poziomo, jak i pionowo.

 Połączenie łamigłówki z zagadką, II etap

Po prawidłowym rozwiązaniu wystarczy w widocznym dalej dia-
gramie literowym pozaznaczać te i tylko te litery, które znajdują 
się „na statkach”, czyli są w polach zajętych przez statki. Za-
znaczone litery, czytane rzędami od góry do dołu, wpiszcie do 
widocznych pod diagramem literowym kółeczek. Dowiecie się, 
jak nazywała się katolicka święta, która przyszła na świat w 
muzułmańskiej rodzinie emira saraceńskiego.

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce 
czasopismo wydawane specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej.  
Zapraszamy na naszą stronę:

http://www.swiatmatematyki.pl

Zgadnij, kim jestem?

Urodziła się w Toledo w Hiszpanii jako córka emira saraceńskie-
go. Była więc muzułmanką i na dodatek pochodziła z bardzo 
zamożnej i wpływowej rodziny, mającej bardzo wysoką pozycję 
w świecie arabskim. W tym czasie na południu Hiszpanii rządzi-
li Arabowie. W wyniku zamieszek potężny Kalifat Kordobański 
rozpadł się w 1031 r. na drobne, niezależne emiraty. Ojciec na-
szej bohaterki był więc niezależnym władcą. W tym czasie To-
ledo było znaczącym ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Było 
miastem, w którym skupiały się trzy kultury i trzy religie: islam, 
chrześcijaństwo i religia żydowska, których wyznawcy zgodnie 
żyli obok siebie. Córka toledańskiego emira przeszła na wiarę 
katolicką, gdy zanurzywszy się w źródle św. Wincentego koło 
Briviesci, została uleczona z krwotoku. Żyła następnie jako pu-
stelnica i troszczyła się o chrześcijańskich więźniów. Zmarła w 
XI wieku w Burgos w Hiszpanii. Wzywana jest w nieszczęściu i w 
sytuacji, gdy małżeństwo jest niepłodne. Święto jej obchodzo-
ne jest 9 kwietnia. Podaj, jak się nazywała. Pomoże w tym 
Tobie rozwiązanie widocznej poniżej dwuczęściowej łamigłówki 
logicznej.

Flotylla – łamigłówka logiczna, I etap

Mianem flotylli określa się wiele różnych rodzajów łamigłówek
logicznych, które łączy jedno – to, że wszystkie dotyczą poło-
żenia statków na różnych diagramach będących kratownicami. 
Nasza łamigłówka zajmuje jednak szczególną pozycję w pleja-
dzie innych zadań logicznych zwanych flotyllami. Otóż na ogół
w tego rodzaju łamigłówkach ujawnia się przynajmniej kilka 
kratek zajętych przez statki. U nas nie została ujawniona ani 
jedna taka kratka. Poza tym w łamigłówkach-flotyllach na dia-
gramach zaznaczonych jest zwykle kilka kratek, które na pewno 
nie są zajęte przez statki (zaznacza się je za pomocą falistych 
linii obrazujących fale morskie). Na naszym diagramie nie zo-
stała zaznaczona ani jedna taka kratka. Dodatkowo nie została 
nawet ujawniona liczba i wielkość statków ukrytych na naszym 
diagramie, co zazwyczaj jest szczegółowo podawane.

Chcemy wśród Czytelników prasy parafialnej z całej Polski, któ-
rzy rozwiązują przygotowywane przez naszą redakcję zadania 
logiczne, rozlosowywać książki z zakresu matematyki rozrywko-
wej. Poznawanie matematyki zawsze wymaga systematyczności, 
pracowitości, dyscypliny myślowej. Światli ludzie dostrzegają na 
ogół w matematyce wielkie walory kształcące i poznawcze.  Do-
kąd prowadzą pytania o sens życia – o tym wiemy my wszyscy, 
odkrywający wciąż na nowo religijny i duchowy wymiar życia. 
Poniżej przedstawiamy zapowiedzianą łamigłówkę logiczną:
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Pewnego dnia po podwórku rozniosła się 
wiadomość, że w gospodarstwie wujka Józ-
ka pojawił się nowy mieszkaniec.

– Kto to może być? – pytały się nawzajem 
zwierzęta. Nikt jednak nie wiedział.

Pora była wczesna. Wujek Józek dopiero 
szykował bańki na mleko, a ciocia Marta 
szła do kurników wypuszczać na podwórko 
kury, kaczki i indyki.

– Ko, ko, ko – gdakały kury – słyszałyście 
już o nowym mieszkańcu?

– Kwa, kwa – mówiły kaczki – to z pew-
nością nie jest żaden ptak!

– Gul, gul – indor potrząsnął czerwonymi 
koralami – jak nie kura i nie kaczka ani na-
wet indyk, to może królik?

Drób tłoczył się wokół nóg cioci Marty. 
Sypała im ziarno, nalewała wodę. Syn cio-
ci, Rafał, narżnął wczoraj pokrzyw, które są 
wielkim przysmakiem kur. Kaczki głośno 
kwakały i próbowały zamoczyć łapki w ko-
rytku z wodą.

– Sio! – wołała ciocia – to do picia, pływać 
będziecie w stawie!

Tymczasem Rafał poszedł do stajni. Stały 
tu dwa konie – Kasztan, piękny koń o brązo-
wej maści i Kara, jego mama, czarna jak wę-
giel. Konie w gospodarstwie wiejskim muszą 
być silne, aby uciągnąć wóz pełen ziemnia-
ków lub zboża. Dlatego Rafał sypnął im do 
żłobów owsa i dołożył siana. Konie zarżały 
w podziękowaniu i próbowały wyjrzeć na 
podwórko w stronę klatek z królikami.

– Iha ha! – wołał Kasztan – hej, króliki, 
czy wiecie coś o nowym mieszkańcu nasze-
go podwórka?

– Podobno przybył tej nocy – odrzekł kró-
lik – ale nie wiemy, kim on jest.

Wujek Józek wszedł do obory. Ustawił na 
ziemi bańki na mleko i podłączył  jedną z 
krów do dojarki. Włączył ją i białe mleko 
zaczęło płynąć wprost do bańki. Na dźwięk 
dojarki do obory wbiegł kot.

– Miau – przywitał się z krowami – cho-
dzę po podwórku i zastanawiam się, gdzie 
może być ten nowy ktoś, o którym wszyscy 
mówią. Może wy to wiecie? – zapytał. Kro-
wy nie odpowiedziały – żuły siano, kręcąc 
mordami.

Wujek po kolei podchodził do każdej kro-
wy. Kot czekał, aż wszystkie zostaną wydo-
jone, bo zawsze wtedy dostawał spodeczek 
mleka. Zdziwił się tedy, gdy wujek nie pod-
szedł do ostatniej krowy, stojącej na samym 
końcu obory. Wziął bańki z mlekiem i wy-
szedł, aby zawieźć je do skupu. Nie zapo-
mniał oczywiście o kotku – po drodze nalał 
mu pełen spodeczek.

Kot wypił ze smakiem mleko i przeciągnął 
się. Następnie podszedł do ostatniej krowy, 
którą nazywano Krasulą.

– Miau – powiedział – dlaczego dziś nie 

ŁATKA byłaś dojona? – zapytał z ciekawością – czy 
jesteś chora?

– Muu – krasula uśmiechnęła się do kotka 
– potrzebuję teraz mleka dla kogoś.

– Naprawdę? – zdziwił się kot – może 
dla tego gościa, który przybył w nocy? Czy 
wiesz, kto to jest?

– Owszem – rzekła krowa – podejdź tu, to 
i ty go poznasz.

W kupce słomy gramoliło się coś łaciate-
go, małego i niezdarnego.

– Kto to taki? – zdziwił się kot.
– To moja córeczka. Urodziła się tej nocy.
W tej chwili malutkiej krówce udało się 

stanąć na długich, chudych i drżących nóż-
kach. Stała chwilkę i bęc! Upadła z powro-
tem na słomę.

– Ojej – zaniepokoił się kot – czy nie zro-
biła sobie krzywdy?

– Nie martw się – uspokoiła go krowa 
– wszystkie cielątka, zanim nauczą się do-
brze stać, czasem się przewracają. Ale nie 
trwa to długo, jeszcze dziś spróbuje sił na 
pierwszym spacerze. A wstawać nauczy się 
szybko, bo inaczej będzie głodna!

– Głodna? – zdumiał się znów kot.
– No tak, przecież musi dosięgnąć do mo-

jego wymienia, aby possać mleko – powie-
dział krowa.

– Ach, to dlatego nie byłaś dzisiaj dojona! 
– domyślił się kot – aby wystarczyło mlecz-
ka dla twojej córeczki!

– Właśnie. A teraz spróbuję ją nakarmić.
Krasula przysunęła się do małej jałówecz-

ki, której udało się wreszcie ustać na chwiej-
nych nóżkach. Złapała mamę za wymię i z 
radością zaczęła ssać mleko.

Kot nie przeszkadzał im dłużej. Poszedł na 
podwórko i zawołał:

– Chodźcie wszyscy! Mam wspaniałą no-
winę!

Kury i indyki nadbiegły pierwsze. Za nimi 
kicały króliki, biegł piesek i człapały kacz-
ki.

– Co się stało? Co się stało? – dopytywali 
się po kolei.

– Już wiem, kto jest nowym mieszkań-
cem naszego podwórka. Widziałem go przed 
chwilą!

– Ojej! – dziwiły się zwierzęta – kto to 
taki? Powiedz! – prosiły.

– Powiem tylko, że jest śliczny, ma czar-
no-białą sierść i mieszka w oborze.

Mieszkańcy podwórka zastanawiali się 
długo, kto to może być. Kiedy nie mogli 
zgadnąć, kot powiedział:

– Ten, kto pierwszy odgadnie, kim jest 
nasz nowy sąsiad, będzie mógł nadać mu 
imię!

Jednak nikt nie wiedział. Ani drób, ani 
króliki, nawet konie nie mogły się domyślić.

W pewnej chwili na podwórku pojawiła 
się polna myszka. Zwykle mieszkała w nor-
ce na polu, lecz lubiła czasami wpadać na 
podwórko.

– Pozwólcie i mnie zgadywać – poprosiła, 
pisnąwszy.

– Proszę bardzo – zwierzęta wpuściły 
ją między siebie – ten tajemniczy ktoś jest 
czarno-biały, śliczny i mieszka w oborze. 
Czy wiesz, kto to może być?

– A czy lubi mleczko od swojej mamy? 
– zapytała myszka.

– Lubi, i to bardzo! – uśmiechnął się kot.
– Może to... małe cielątko? – zapiszczała 

myszka.
– Zgadłaś!
Wszyscy bardzo się ucieszyli i nie mogli 

się już doczekać, kiedy je zobaczą.
Stali, rozmawiając pod drzwiami obory, 

które nagle powolutku zaczęły się otwierać i 
wyjrzała zza nich mała, łaciata główka.

– Muu, dzień dobry – powiedziała krówka 
i wyszła, aby poznać sąsiadów.

– Dzień dobry – odpowiedzieli wszyscy.
– Jaka ona milutka! – zachwycił się kró-

lik.
– I jaka łaciata! – zauważyła jedna z kur.
– Niech nazywa się Łatka! – zapropono-

wała myszka.
Wszystkim spodobało się nowe imię krów-

ki i odtąd wszyscy nazywali krówkę Łatką.

Agnieszka Gil

rys. Martyna Gil


