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PISMO OSIEDLOWE NR 15grudzień

W srebrzystą, śnieżną noc grudniową,
Gdy betlejemska gwiazda wschodzi –
Pan świata Chrystus się nam rodzi,
Niosąc ludzkości wiarę nową.

A Anioł Pański stoi przy mnie, 
Chroniąc przed złym losem oraz śmiercią.
Jesteśmy wypełnieni treścią
Boskiego światła, które dobroć śle.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia redakcja gazety 
„Pawłowice” życzy Czytelnikom ciepłych, 
pogodnych pełnych radości i miłości dni 
narodzin Pana.

Święta Bożego Narodzenia to okres, w któ-
rym możemy spotkać się z naszymi rodzinami, 
zasiąść razem do wspólnego stołu, podzielić się 
opłatkiem. Czy pamiętamy jednak o tym, że te 
święta to także czas Narodzenia naszego Zbawi-
ciela? Często w rutynie codzienności zapomina-
my o tym fakcie. 

Jezus, który rodzi się w Noc Wigilijną to Od-
kupiciel naszych grzechów, który otworzył Bra-
my Nieba. Przyszedł na ziemię w ciężkich cza-
sach, by nauczać miłości do Boga i dać ludziom 
nadzieję na życie wieczne. 

W Boże Narodzenie radujemy się z narodzin 
dzieciątka mającego ocalić dusze wszystkich lu-
dzi. Boga, który stał się człowiekiem. W Piśmie 
Świętym czytamy:

„Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któ-
remu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy, Bóg 
z nami” (Mt 1,23)

Zanim jednak stał się Nauczycielem, był 
niemowlęciem, które leżało w stajni, w żłóbku 
i o narodzeniu którego wiedzieli tylko anioło-
wie, biedni pastuszkowie i trzej królowie. Oni to 
jako pierwsi oddali pokłon Synowi Bożemu:

 „W tej samej okolicy przebywali w polu pa-
sterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 
Naraz stanął przy nich anioł Pański,(…) anioł 
rzekł do nich >>Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką,(…) dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan<<” (Łk 2, 8-12) 

Nie możemy zapominać jednak o tym, że 
Boże Narodzenie jest symbolem powtórnego 

Czas radości i kontemplacji
przyjścia Jezusa, które odbędzie się na koniec 
czasów. Jezus przybył, by nas ocalić od grzechu 
i dać nam sakramenty. I przybędzie jeszcze raz, 
by nas osądzić z naszego życia. 

Musimy więc pamiętać o dwóch stronach 
nadchodzących świąt: jednej – radosnej, pełnej 
oczekiwania; oraz drugiej – kontemplacyjnej, 
która ma nam przypominać o kruchości życia 
ludzkiego na ziemi.

Magdalena Zielonka

Gwiazda wigilijna
Grudzień jest szczególnym miesiącem. Koń-

czy stary rok, ma swój zimowy urok, grudy śnie-
gu czy też lodu zalegają na ulicy lub polu, stąd 
też jego nazwa. Ale przede wszystkim „błysz-
czy” Świętami Bożego Narodzenia, najbar-
dziej lubianymi i kochanymi przez wszystkich. 
Chyba najbardziej rodzinnymi, no bo zaczyna-
ją się od Wigilii, kiedy po wzejściu pierwszej 
gwiazdy na niebie siadamy całą rodziną przy 
zastawionym smakowitymi potrawami stole 
wigilijnym. Koniecznie, jak nakazuje tradycja, 
musi ich być dwanaście (tyle, ilu było aposto-
łów przy wieczerzy Pańskiej). Zresztą wigilijna 
tradycja nawiązuje bardzo wyraźnie do Ostat-
niej Wieczerzy, tak pięknie i w uduchowiony 
sposób przekazanej w ewangeliach. Wigilia, czy 
„przeddzień” narodzin Zbawiciela, oczekiwa-
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sem Wrocławskiego Koła Pomocy Dzieciom 
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w chrześcijańsko-społecznym ruchu na rzecz 
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oraz „Muminki”. ciąg dalszy s. 4
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nia z radością na tego, który będzie Mesjaszem, 
Odkupicielem (z naszych grzechów), Pomazań-
cem Bożym, Jego Synem – to tradycja chrze-
ścijańska sięgająca w dalekie średniowiecze.  
I kultywowanie jej przez następne wieki przez 
chrześcijan, a szczególnie przez katolików  
i prawosławnych (zdecydowanie mniej przez 
protestantów). Wigilia (albo wilia) to po łaci-
nie dosłownie „czuwanie nocne”, a więc dzień 
przed jakimś świętem a dniem ważnego wy-
darzenia (w naszym przypadku dzień 24 grud-
nia każdego roku, czyli dzień przed Świętami 
Bożego Narodzenia, a w pojęciu tradycyjnym 
uroczysta kolacja spożywana 24 XII). Warto 
wiedzieć, że na przykład w Wielkiej Brytanii 
Wigilii się w ogóle nie obchodzi. Natomiast w 
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia cha-
rakterystycznym daniem jest pieczony indyk  
z borówkami. We Francji najważniejszą rzeczą 
jest obiad świąteczny z pasztetem z gęsiej lub 
kaczej wątróbki, ostrygami i wędzonym łoso-
siem. W Danii podczas Wigilii podaje się wę-
dzoną kaczkę, a na zakończenie ryż z owoca-
mi. W Austrii na wigilijnym stole znajduje się 
karp (jak u nas) albo kaczka, a w Niemczech 
kiełbaski i sałatka ziemniaczana. Jak więc  
z tego wynika, Wigilia w Polsce ma od dawien 
dawna bardzo uroczystą oprawę, zdecydowa-
nie bardziej świąteczną niż gdziekolwiek in-
dziej (poza Litwą, Białorusią i Ukrainą, które 
wchodziły w skład Rzeczypospolitej Polskiej 
i sporo zwyczajów przejęły od Polaków). Jak 
to zwykle bywało, kiedy przyjmowano nową 
religię, w zwyczajach i obrzędach pozostawa-
ły fragmenty starych, pogańskich obyczajów, 
które wnikały i utrwalały się w obyczajowości 
religijnej nowej proweniencji (tutaj chrześci-
jaństwa, głównie katolicyzmu). Owe zwyczaje, 
obrzędy i obyczaje miały swoje źródła ludowe 
(chłopskie) dlatego uchowały się w starej, pra-
wie niezmienionej postaci do dzisiaj. Tak też 
jest z wigilijnym stołem, na którym potrawy są 
różne, w zależności od regionu, a po II wojnie 
światowej przeniesione na tzw. Ziemie Odzy-
skane (Zachodnie i Północne). Kresowiacy  
z Litwy przynieśli na przykład słynne kołduny 
(dlatego litewskie), czyli pierogi z baraniną, 
które muszą pojawić się na wigilijnym stole. 
Polacy z Ukrainy przenieśli na wigilijną ucztę 
pierogi ruskie, a przede wszystkim kutię (albo 

kucję), czyli smakołyk składający się z utarte-
go maku, rodzynek i miodu, nie mówiąc już  
o barszczu ukraińskim z uszkami (nadziewany-
mi mięsem).

Trudno wymieniać różnorodność potraw na 
wigilijnym stole, bo inne one są na Podhalu 
wśród górali, inne na Śląsku, jeszcze inne na 
Kujawach czy Kaszubach.

Jedno się zawsze i wszędzie na polskich 
stołach pojawia w czasie wieczerzy wigilijnej: 
RYBA, najczęściej karp (ale dzisiaj nieko-
niecznie, bo może to być równie dobrze pstrąg, 
amur czy lin albo szczupak). Najczęściej sma-
żony karp, ale przyrządzony także na inne spo-
soby (po grecku, żydowsku, w galarecie itp.). 
Oprócz karpia na stole wigilijnym powinien 
się znaleźć śledź (w śmietanie, oleju). Ryby  
w ogóle odgrywają bardzo ważną rolę w jadło-
spisie wigilijnym. Dlaczego? Bo po pierwsze 
ryba jest daniem prostym i ogólnodostępnym 
(także w dawnej Polsce, gdzie w każdym stawie, 
jeziorku lub jeziorze pluskały się ryby – jak piszą 
o tym w swych pamiętnikach J.Ch. Pasek czy  
J. Kitowicz). Po drugie ryba była jednym  
z podstawowych dań u Żydów, bo było jej pod 
dostatkiem (jezioro Genezaret), była daniem 
koszernym, a u chrześcijan postnym. Począt-
kowo dla chrześcijan ich symbolem – wizerun-
kiem była ryba (dziś na przykład Brama Ryba 
w czasie święta religijnego młodych Lednicy, 
przejście przez którą daje oczyszczenie), dopie-
ro później krzyż, na którym zmarł Zbawiciel.

Z pierwszym daniem – zupą wigilijną – jest 
też różnie. Jedni preferują barszcz czerwony  
z uszkami (lub fasolą), inni barszcz biały  
(z żurku) z grzybami. Ogólnie biorąc, wigilijny 
stół i potrawy powinny być postne (ryby, grzy-
by, groch, kapusta, ziemniaki) i winno ich być 
dwanaście (nie mniej, więcej tak). No i wolne 
nakrycie dla niespodziewanego gościa (żebra-
ka, biedaka, bezdomnego, co stanowi piękny, 
bardzo chrześcijański zwyczaj. Tylko czy to 
dzisiaj nie jest raczej symbol niż rzeczywistość 
– warto się nad tym zastanowić. No cóż – świat 
się zmienia, ludzie także, a pewna konwencja 
zostaje – a szkoda!

W wielu domach panował zwyczaj umiesz-
czania pod białym, wigilijnym obrusem garst-
ki siana, które miało symbolizować siano ze 
stajenki betlejemskiej. To na nim miało się 

narodzić Dzieciątko Jezus tej właśnie wigilij-
nej nocy. Ładny, sympatyczny zwyczaj, godny 
pielęgnacji.

Oczywiście na wigilijnym stole najważniej-
szy jest OPŁATEK, który dzielimy ze wszyst-
kimi, życząc sobie Wesołych Świąt i pomyśl-
ności w nadchodzącym roku. Opłatek, łamanie 
się nim, składanie sobie życzeń – to zwyczaj 
bardzo polski. Nie ma go w tradycji innych kra-
jów katolickich czy w ogóle chrześcijańskich 
(protestanckich czy prawosławnych). A jest 
piękny, bo łączy więzami uczuciowymi najbliż-
szych (rodzinę), ale i znajomych. Łamanie się 
opłatkiem to związek frazeologiczny w języku 
polskim, a więc idiomat, którego nie znajdzie-
my w innych językach i praktycznie nie jest on 
przetłumaczalny na jakikolwiek język obcy. Tak 
więc, jak wynika z polskiej tradycji opłatkowej, 
oddziałuje ona także na substancję naszego ję-
zyka. Zresztą tak jest z innymi zwyczajami czy 
obyczajami, także w innych językach. Odzwier-
ciedlają one, jak ważną rolę odgrywa w różnych 
cywilizacjach powiązanie systemu językowe-
go z tradycją (także religijną), obyczajami czy 
zwyczajami i obrzędowością.

Wszyscy chyba kochamy niepowtarzalną at-
mosferę wieczoru wigilijnego, jego smak i za-
pach. Miesza się w powietrzu zapach smażonej 
ryby z zapachem grzybów, kapusty i woni pach-
nącego, pieczonego ciasta. A także kompotu  
z suszu owocowego, którego smak jest jedyny 

i niepowtarzalny właśnie w dniu Wigilii.
Trzeba wspomnieć również o drzewku, czy-

li o choince, którą się ubiera (stroi) właśnie  
w dniu 24 grudnia. To świerk albo jodełka, 
pachnące lasem i igliwiem. Dzisiaj często zastę-
powane sztucznym drzewkiem, które jest jednak 
tylko imitacją prawdziwej, pachnącej choinki. 
Ale ze względów praktycznych, ekologicznych 
i innych tradycja żywego drzewka bożonaro-
dzeniowego powoli zanika. Warto wiedzieć, że 
jest to jeszcze pogański zwyczaj, który dotarł do 
nas z Niemiec i szybko się upowszechnił. Tyle 
tylko, że tymi drzewkami były najpierw sosen-
ki, dopiero później wyparły je świerki i jodły. 
Choinka, pięknie ustrojona i błyszcząca lamp-
kami (już nie świeczkami), a przy niej śpiewane 
kolędy i pastorałki – to dodatkowy urok i walor 
wigilijnego wieczoru.

(redakcja)

8 grudnia 2007 do Pracowni Świętego Mi-
kołaja i na jego wezwanie przybyła grupa jego 
pomocników, którzy pomogli mu przygotować 
paczki z prezentami dla dzieci z naszego paw-

Święty Mikołaj w Pawłowicach
łowickiego osiedla. Wśród pomagających nie 
zabrakło osób młodych – KSM, jak i starszych 
– MOPS, Rada Osiedla, szkoła, parafia.

Najpierw napiszę, jak doszło do tej tak miłej 
chwili, jaką jest otrzymanie z rąk Świętego Mi-
kołaja paczki przez młodego człowieka. Pomy-
słodawczynią i zarazem realizatorką pomysłu 
i całej akcji była pani Ewa Zyków, pracownik 
socjalny MOPS, która stworzyła nieformalną 
grupę na osiedlu Pawłowice. Grupa ta zorgani-
zowała perfekcyjnie i pomysłowo sam finał ca-
łego wydarzenia, który się odbył 9 grudnia 2007 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 39 
im. Księdza Jana Twardowskiego.

W dniu tym od godziny 15 szkoła, mimo że 
to była sobota, tętniła życiem. Przybyłe na im-

prezę dzieci z rodzicami i dziadkami powitała 
gospodarz szkoły p. Ewa Sierpowska, a następ-
ną część uroczystości prowadziły dwie panie 
– Ewa Zyków i Maria Mazur. Okres oczeki-
wania na przybycie dostojnego gościa umilały 
dzieciom gry i zabawy, do których przygrywał 
zespół muzyczny „ESTAR” ze świetlicy środo-
wiskowej Jaś Apostoł z sąsiedniego Zakrzowa. 
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Wreszcie nadszedł tak oczekiwany moment 
zabawy – na wielkich saniach wypełnionych 
paczkami wjechał sam Święty Mikołaj, który 
przystąpił do bardzo miłej, ale zapewne dość 
ciężkiej pracy. Po chwili można było zauwa-
żyć na sali uśmiechnięte twarze najmłodszych, 
niosących pokaźnej wielkości paczki, których 
zawartość powoli znikała w ustach.

Zabawa zakończyła się pożegnaniem Miko-
łaja, który odjechał saniami, ale na pewno za 
rok powróci. W imieniu obdarowanych dzieci 
chciałbym bardzo gorąco podziękować tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tak świetnej zabawy.

tekst, zdjęcia
Jerzy Szachnowski

Jerzy Szachnowski: Jakie były początki  
i kto był pomysłodawcą akcji Święty Mikołaj 
w Pawłowicach?

Ewa Zyków: Pomysłodawcą byłam ja, naj-
pierw chciałam zorganizować imprezę tylko dla 
rodzin, które są pod opieką naszego ośrodka, ale 
po skonsultowaniu się z Radą Osiedla i Świetli-
cą Środowiskową działającą przy parafii NSPJ
podjęliśmy decyzję, że paczki Święty Mikołaj 
przygotuje dla wszystkich dzieci.

Czy napotkała Pani na jakieś problemy 
podczas organizowania tej imprezy – jeżeli 
tak, to na jakie?

Większych trudności nie miałam, ale chyba 
takim dość drobnym problemem było pozyska-
nie środków finansowych, a to się wiąże z dotar-
ciem do sponsorów, osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. To między innymi dzięki 
panu i „Pawłowicom” mogliśmy z naszym li-
stem dotrzeć do wielu firm z naszego osiedla.
Jeżeli ten przekaz w przyszłości będzie bardziej 
prężny, niż był, za rok na pewno będzie lepiej i 
włączą się do tej akcji też inne osoby.

Czy w przyszłym roku planuje Pani po-
nowne zorganizowanie Świętego Mikołaja  
w Pawłowicach?

Myślę, że tak. Jednak wiele zależeć będzie od 
dalszej współpracy nieformalnego partnerstwa 
działającego w osiedlu Pawłowice i od naszych 
pomysłów.

Czy jest Pani zadowolona z pracy grupy 
osób, która razem z Panią i pod Pani kierow-
nictwem przygotowywała tę imprezę?

Bardzo. Uważam, że to nieformalne partner-
stwo, które się zawiązało na terenie osiedla Paw-

Ewa Zyków – organizator spotkania
łowice, a faktycznie zaczęło się współpracą od 
stycznia 2007, stworzyło warunki, które zaowo-
cowały tą imprezą. Przez ten okres czasu super 
się dogadujemy i to, co teraz żeśmy zrobili, to 
jest nasza wspólna praca. Ja myślę, że bardzo 
dobrą rzeczą byłaby współpraca między radami 
osiedli. I tak np. wigilia, która jest organizowa-
na tu w szkole i na Zakrzowie, czy nie można 
ich połączyć i wspólnie jej zorganizować. Ja się 
bardzo chętnie włączę we wszelką współpracę 
integracyjną między osiedlami.

Czy na koniec tej rozmowy chciałaby Pani 
coś jeszcze powiedzieć?

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim sponsorom i organizatorom imprezy 
mikołajowej, dzięki którym mogliśmy wspólny-
mi siłami dokonać tego dzieła.

Bardzo dziękujemy za rozmowę, życząc 
cierpliwości, stanowczości i oczywiście satys-
fakcji z wykonywanej pracy.

Ewa Zyków – pracownik socjalny MOPS

Mamy już grudzień, ostatni miesiąc stare-
go roku. Niedługo będziemy się zastanawiali, 
jak nam minął: czy dobrze, czy źle. A mówiąc 
nieco kolokwialnie (potocznie): czy szło nam 
w starym roku jak po grudzie, czy raczej jak 
po maśle. Te dwa porównania mają charakter 
związków frazeologicznych, czyli frazeologi-
zmów. I do tego związków stałych, gdzie człon 
porównawczy jest niezmienny. Bo nie możemy 
powiedzieć, że idzie nam jak po smalcu czy ja-
kimś innym „smarowaczu”. W związku fraze-
ologicznym „idzie jak po grudzie” wyczuwamy, 
że trudno, źle, niewygodnie się nam idzie. Bo 
słowo „gruda”, które znajduje się w nazwie 
ostatniego miesiąca roku, kojarzy nam się ze 
zbrylonym śniegiem lub lodem, który utrudnia 
nam poruszanie się. Także w sensie przeno-
śnym, metaforycznym rozumiemy ten związek 
jednoznacznie: mamy trudności (umysłowe) ze 
zrozumieniem na przykład tekstu czy rozwiąza-
nia zadania. W języku polskim i kilku innych ję-
zykach słowiańskich (np. czeskim i słowackim) 
mamy swoje własne, narodowe nazwy miesięcy. 
Związane są one z tym, co nazywamy pogodą, 
lub z tym, co się dzieje w przyrodzie w określo-
nym czasie. To piękne, staropolskie określenia, 
które dotrwały do naszych czasów i posługuje-
my się nimi w dzisiejszej polszczyźnie, nie pró-
bując ich wyrugować na rzecz innych, obcych, 

Idzie jak po grudzie
pochodzących z języka Rzymian, czyli łaciny.  
Z takimi nazwami miesięcy spotykamy się w 
języku angielskim, włoskim, francuskim, nie-
mieckim, a także rosyjskim. Nie zawsze rozu-
miemy etymologię, czyli pochodzenie nazwy 
miesiąca, i nie zastanawiamy się nad tym, bo po 
co. Spróbujmy jednak rozszyfrować pochodze-
nie nazw naszych miesięcy. Warto bowiem mieć 
lepszą świadomość języka, którym się posługu-
jemy na co dzień. Grudzień już zdołaliśmy roz-
szyfrować, bo jego pochodzenie nie nastręcza 
większych trudności.

Zacznijmy od pierwszego miesiąca roku, czy-
li od stycznia. Myślę, że mogą być pewne kło-
poty ze zrozumieniem jego nazwy. To miesiąc, 
który STYKA stary rok z nowym, stąd się wzię-
ła nazwa. Mamy słowo „styczność”, które fone-
tycznie pobrzmiewa jak „styczeń”. Także i zna-
czeniowo wyczuwamy tę zbieżność. To słowa 
(styczność, styczeń, styk, stykać się), które two-
rzą rodzinę wyrazów, są więc ze sobą pokrewne 
(bo „krewny” to ktoś mający tę samą „krew”, 
co my). Drugi miesiąc to luty. Bo jak przyjdzie 
luty, obuj ciepłe buty. Luta zima dzisiaj, powie 
ktoś starszy, bo wie (a my się domyślamy), że 
luty znaczy bardzo zimny, mroźny. No bo w tym 
miesiącu bywają największe mrozy, a więc sro-
gie (lub lute). Dzisiaj, w związku z ocieplaniem 
się klimatu, różnie bywa z tymi mrozami. Ale 

jednak według statystyk prognostyków pogody 
i meteorologów jest on, czyli luty, najzimniej-
szym miesiącem w roku.

Natomiast w marcu jest jak w garncu, czyli 
raz cieplej, raz zimniej, raz bardzo chłodno, raz 
czuć nadchodzącą wiosnę. Przysłowia związa-
ne z miesiącami lub porami roku stanowią duży 
zasób związków frazeologicznych w naszym 
języku. Jest zresztą nauka, która zajmuje się 
przysłowiami, a zwie się PAREMIOLOGIĄ 
(od greckiego słowa „paremios”, czyli przysło-
wie). Wracajmy jednak do marca. Otóż jest jego 
nazwa, jako jedyna w nazewnictwie miesięcy 
polskich, nie rodzima, a obca (tylko spolonizo-
wana). Kiedy się jej przyjrzymy (nazwie) – to 
zobaczymy, że jest podobna do angielskiej czy 
niemieckiej, a te pochodzą z łaciny. Nazwa „ma-
rzec” pochodzi od imienia boga wojny MARSA 
(po grecku Aresa), dlatego trudno rozpoznać jej 
pochodzenie.

Z nazwą „kwiecień” nie mamy problemu, 
bo to miesiąc kwitnienia drzew. Rozumiemy 
więc, że jego nazwa pochodzi od słowa „kwiat”  
i „kwitnąć” i ma wiele wyrazów pokrewnych  
w naszym języku. Dodać należy, że łatwo da się 
zauważyć w wyrazach „kwiat” i „kwiecień” wy-
mianę samogłoskową „a” na „e”, tak typową dla 
polszczyzny. Oczywiście obok innych.

Z majem też nie mamy problemu. Bo można 
coś umaić (np. kwiatami), czyli przybrać, ubrać, 
aby było pięknie dla oczu. Coś się mai, czyli jest 
ładne. Można też powiązać nazwę miesiąca maj 
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z boginką grecką Mają. I być może od jej imie-
nia mamy nazwę piątego miesiąca w naszym 
kalendarzu. Ale mnie bardziej przekonuje, że 
pochodzi jego nazwa od maić, czyli dekorować, 
upiększać.

Pewne kłopoty możemy mieć ze zrozumie-
niem nazwy „czerwiec”. A pochodzi ona od wy-
sypu czy wylęgu w tym miesiącu „czerwi”, czy-
li „robaczków”, które żerują na drzewach (i nie 
tylko). Tak więc nazwa tego pięknego, ciepłego 
miesiąca nie wywodzi się od czegoś przyjem-
nego czy miłego dla przyrody i ludzkiego oka. 
Lipiec jest najbardziej pachnącym z miesięcy, 
bo nazwę wziął od kwitnienia w nim lip. Słodki, 
miodowy zapach tego pięknego drzewa kojarzy 
nam się z poezją Jana Kochanowskiego, który 
lubił przebywać w „cieniu czarnoleskiej lipy”  
i pisać swoje fraszki i pieśni. Pożytek piękny 
– bo roje pszczół obsiadające kwiecie lipy czer-
pały zeń nektar na miód.

Sierpień i jego nazwa wywodzi się od narzę-
dzia zwanego „sierp”, którym ścinało się zboże 
w dość dawnych czasach. Potem zastąpiono go 
kosą, dziś żniwiarką czy kombajnem. Nie każ-
dy wie, jak wygląda i widział sierp „na żywo”. 
Chyba że przyjrzał się nieistniejącemu już godłu 
Związku Sowieckiego, bo były nim skrzyżowa-
ne młot i sierp. Sierpień to pora żniw i używania 
sierpu, dlatego taka nazwa.

Z wrześniem (podobnie jak z lipcem) nie 
mamy problemu. Wiemy i rozumiemy, że w tym 
miesiącu, kiedy rozpoczyna się nauka w szko-
łach, zaczynają kwitnąć wrzosy. To całe prze-
piękne dywany kwitnącego wrzosu na leśnych 
polanach tak przyciągają nasz wzrok. A wrzosy 
także pięknie pachną i przyciągają do swych ró-
żowych lub lila kwiatów pszczoły.

Gorzej jest ze zrozumieniem nazwy paździer-
nik. Jeśli jednak rozumiemy znaczenie słowa 
„paździerz”, czyli włókna trudnego do prze-
rwania w roślinach, w ich środku (na przykład 
w pokrzywie) – to zrozumiemy nazwę nasze-
go dziewiątego miesiąca. Z paździerzy można 
upleść wiele rzeczy, bo te włókna są mocne  
i trudno je rozerwać.

Natomiast pozornie łatwa powinna być do 
rozszyfrowania nazwa miesiąca listopada. Bo 
to przecież jesień i czas opadania liści. No więc 
miesiąc powinien się nazywać „liściopad”. 
Nie wiemy jednak, że nazwa „liść” jest nieco 
późniejsza, bo jeszcze za czasów Jana Kocha-
nowskiego, czyli w XVI wieku i trochę później 
mówiło się „list” (nie liść). I tak już pozostało 
w nazwie miesiąca. A ów „list” dzisiaj zarezer-
wowany jest jako akt korespondencji między 
dwiema osobami. A nazwa pochodzi właśnie 
od „listu”, czyli „liścia”, ale w przenośnym zna-
czeniu. Bo wiatr niesie liście, a poczta roznosi, 

przesyła w przestrzeń listy. Stąd podobieństwo, 
które zdecydowało o nazwie zwiniętej lub skle-
jonej kartki (lub kilku) papieru, tak samo jak ów 
list, czy bardziej zrozumiały listek, spadający  
z drzewa i miotany przez wiatr.

Piękne i niepowtarzalne są nazwy miesięcy 
w polszczyźnie. My się nie zawsze nad ich po-
chodzeniem zastanawiamy. Ale cudzoziemcy 
uczący się języka polskiego, kiedy im wyjaśni-
my pochodzenie nazw miesięcy, cieszą się, że 
tak ładnie brzmią i mają swój „smaczek”. Warto 
więc wiedzieć, skąd się wzięły nazwy naszych 
miesięcy. Choćby po to, aby wyjaśnić je dzie-
ciom, czy właśnie cudzoziemcom.

Krzysztof Bauer

Przyjazny Dom
dokończenie artykułu ze strony 1

W 2001 roku został 
laureatem nagrody Totus  
w kategorii praca chary-
tatywna i edukacyjno-wy-
chowawcza, przyznawanej 
przez Fundację Episkopatu 
Polski „Dzieło Trzeciego 
Tysiąclecia”.

8 marca 2005 r. powołał Fundację „Przyjazny 
Dom”, prowadzącą Wielofunkcyjny Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla osób niepełno-
sprawnych Intelektualnie przy ul. Okulickiego 2,  
i został jej prezesem. Zmarł 27 marca 2005 r.  
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielofunkcyjny Ośrodek Rehabilitacyj-
no-Opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych 
Intelektualnie.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

To placówka dzienna, wspierająca 25 osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Uczest-
nicy zajęć mogą korzystać z terapii w pra-
cowniach: kulinarnej, plastycznej, rękodzieła 
i ceramicznej oraz zajęć rehabilitacyjnych  

i muzykoterapii. Placówka czynna jest od po-
niedziałku do piątku, osiem godzin dziennie. 
Realizowane są też zajęcia indywidualne pro-
wadzone przez pedagoga i psychologa.

PRACOWNIA KULINARNA

W pracowni kulinarnej kucharzy siedmioro 
(wraz z terapeutą) „Okulików”. Naszym co-
dziennym zadaniem jest przygotowanie skrom-
nego posiłku. Posługujemy się technikami: 
tarkowania, mieszania, krojenia, ugniatania, 
a nawet ciachania. Najczęstszą wonią rozcho-
dzącą się ze strony kuchni jest zapach zupy (hit 
sezonu – włoska z serem). Udaje się nam nieraz 
tworzyć oryginalne kulinarne słowotwórstwo, 
czego sztampowym już przykładem są orzeszki 
z-i-e-m-s-k-i-e.

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Nasza pracownia pla-
styczna to prawdziwe kró-
lestwo fantazji i kolorów. 
Tu nie można się nudzić. 
A to wszystko, co stwa-
rzamy, to magia obrazów, 
kartek okolicznościowych, 

witraży. Powstają tu także wiersze i opowia-
dania oraz wiele śmiesznych anegdot, któ-
re potem wszystkim czytamy. Tworzenie  
w tej pracowni sprawia naprawdę dużo radości 
i zadowolenia.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

Tu powstają coraz to 
ciekawsze wytwory o cha- 
rakterze stolarsko-wikli-
niarskim, a więc ramki, 
skrzynki, koszyki, zegary, 
wieszaki, świeczniki, a na-
wet meble. Dzieła powsta-
jące w naszej pracowni zajmują często wiele 
czasu i wymagają żmudnej pracy, ale efekty są 
zawsze mile zaskakujące.

PRACOWNIA CERAMICZNA 
– „GLINIARZE”

My, „gliniarze”, lubimy każdy rodzaj gli-
ny, bo glina może być gładka, ziarnista, lejna, 
ceglasta, szara... Z niej to tworzymy cudaczne 
rzeczy. W ceramicznej można znaleźć m.in. 
misy, świeczniki, wazony, anioły, koszyczki, 
barany, płaskorzeźby, krzyże, zegary... To, co 
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Na mocy umowy z dnia 5 listopada 1999 r. 
rząd polski sprzedał za 3,1 mld ponad 30 
proc. akcji PZU holenderskiej firmie Eureko
i BIG Bankowi Gdańskiemu (obecnie Bank  
Millennium). Bank ten w późniejszym okresie 
odsprzedał akcje PZU spółce Eureko. W paź-
dzierniku 2001 r. strona polska i holenderska 
podpisały umowę dodatkową do umowy z dnia 
5.11.1999 r., mówiącą, że Eureko może kupić 
bezpośrednio od Skarbu Państwa akcji 21% 
PZU pod warunkiem otrzymania do końca 
2001 roku odpowiednich zezwoleń. Tych ze-
zwoleń inwestor nie otrzymał (m.in. na zakup 
nieruchomości PZU nie wydało zezwolenia Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji), a to upoważniło każdą ze stron do odstąpie-
nia od umowy dodatkowej. Należy podkreślić, 
że nabycie przez Eureko kolejnych 21% akcji 
umożliwiłoby tej spółce przejęcie kontroli nad 
największym polskim ubezpieczycielem. Mając 
na uwadze zyski tego giganta, gra z obu stron 
jest zacięta i jak twierdzi strona polska, ze stro-
ny holenderskiej nie zawsze czysta. Mianowicie 
umowa prywatyzacyjna stwierdza, że wynikają-
ce z umowy spory między stronami, których nie 
uda się rozwiązać polubownie, zostaną poddane 
rozstrzygnięciu przez sąd polski powszechny 
właściwy dla Sprzedającego, z zastosowaniem 
prawa polskiego. Tymczasem Holendrzy zigno-
rowali to postanowienie. Działając w zamia-
rze przyspieszenia procesu prywatyzacji PZU  
i przejęcia nad nim kontroli, skierowali spra-
wę do Międzynarodowego Trybunału Arbitra-
żowego w Londynie, a ten w wyroku z dnia  
19.08. 2005 r. uznał, że Polska ma obowiązek 
sprzedania Eureko dalszych 21% akcji, i naka-
zał przekazać kontrolę nad PZU na rzecz Eure-
ko. Wyrok taki musi budzić wątpliwości, skoro 
z ujawnionych niedawno przesłuchań wiceszefa 
Eureko Ernsta Jansena z arbitrażu w Londynie 
wynika, że Eureko nigdy nie miało prawa do 
kontroli nad PZU. Sąd Apelacyjny w Brukseli, 
do którego odwołała się strona polska, odwoła-
nia nie uwzględnił, stwierdzając, że argumenty 
przedstawione przez Rzeczpospolitą Polską nie 
są uzasadnione. Zagraniczne sądy arbitrażowe, 
rozstrzygając spór, opierały się na polsko-ho-

Grupa PZU – czy powinna pozostać firmą polską?
lenderskiej umowie o popieraniu i wzajemnej 
ochronie inwestycji. Należy jednak stwierdzić, 
że są to przepisy ramowe, wobec których za-
wsze pierwszeństwo mają przepisy szczególne, 
odnoszące się do indywidualnego kontraktu, tak 
jak to ma miejsce właśnie w przypadku umowy 
prywatyzacyjnej PZU, która w swojej treści re-
guluje kwestię właściwości umownej sądu.

Przedstawiciele Skarbu Państwa stwierdzają, 
że Holendrzy świadomie naruszają zobowiązania 
umowne i celowo omijają polski wymiar sprawie-
dliwości – na gruncie bowiem prawa polskiego 
mają bardzo słabą pozycję procesową – zapisy 
umowy o prywatyzacji PZU nie zawierają bo-
wiem egzekwowalnego obowiązku sprzedaży 
dodatkowych akcji PZU na rzecz Eureko.

Holendrzy, opierając się o korzystny dla nich 
wyrok sądu zagranicznego, obliczyli, że za brak 
prywatyzacji PZU przysługuje im odszkodowa-
nie w wysokości 8 mld zł, a kwota ta co roku 
zwiększa się o kolejny miliard.

Sprawa do arbitrażu zagranicznego z wnio-
sku Eureko trafia 23.10.2002 r., po czym Eureko
nie ogranicza się do samego prowadzenia sporu 
– prowadzi aktywną działalność w celu powięk-
szenia posiadanego już pakietu akcji PZU. Sku-
puje te akcje PZU, które znajdują się w rękach 
mniejszych udziałowców, np. 4,3%. akcji od 
amerykańskiego funduszu Manchester Secu-
rities Corporation, kolejne akcje od funduszu 
Cheeseham (rok 2004). Polskie prawo dla sfi-
nalizowania takich transakcji wymaga aprobaty 
polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. KNF 
wszakże odmówiła aprobaty, powołując się na 
przepisy, które wymagają, by na kupno akcji fir-
my ubezpieczeniowej inwestor posiadał środki 
własne – wolne, w żaden sposób nieobciążone 
(art. 35, ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  
o działalności ubezpieczeniowej). Od decyzji 
KNF Eureko odwołało się do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, a po przegraniu sprawy  
w tej instancji – wniosło o kasację wyroku. 
Wyrok będzie ogłoszony 12 grudnia. Komisja 
Nadzoru Finansowego twierdzi, że Eureko nie 
potrafi udowodnić, skąd ma pieniądze na sku-
powanie akcji PZU, a przez to – że ten inwestor 
nie daje należytej rękojmi prowadzenia zakładu 

ubezpieczeniowego. Ta sprawa nie jest pierw-
szą sprawą przed sądem polskim. Wcześniej 
Eureko wniosło pozew przeciwko ówczesnemu 
prezesowi PZU Zdzisławowi Monkiewiczowi, 
który publicznie postawił pod adresem Eureko 
zarzuty, że: – Eureko, kupując PZU, złamało 
ustawę ubezpieczeniową, ponieważ w tym cza-
sie nie było firmą z branży ubezpieczeniowej, 
a tylko firma ubezpieczeniowa miała prawo brać
udział w prywatyzacji; następnie – że Eureko 
kupiło PZU za środki pochodzące z kredytu, na 
co prawo polskie nie zezwala; oraz – że Eureko, 
wbrew umowie prywatyzacyjnej, nie dostarczy-
ło PZU know-how. Proces sądowy prowadzo-
ny był bardzo skrupulatnie – trwał 5 lat, a sąd 
zgromadził 8 tomów dokumentów – a w jego 
wyniku sąd nie znalazł podstaw do uznania, by 
prezes PZU naruszył dobre imię firmy Eureko,
stawiając nieprawdziwe zarzuty. W efekcie Eu-
reko proces przegrało. Równolegle sprawa pry-
watyzacji trafiła przed kolejną instancję – szcze-
gólną, bo komisję sejmową. Mając na uwadze 
zyski, jakie przynosi działalność ubezpieczenio-
wa grupy PZU (analitycy przewidują, że w roku 
2007 zysk grupy przekroczy 4,0 mld zł), dobrze 
się stało, że znalazły się osoby, które mając 
świadomość fundamentalnego znaczenia spółki 
tej miary co PZU dla państwa, jego gospodarki 
i bezpieczeństwa, doprowadziły ostatecznie do 
powstania sejmowej komisji śledczej. Wskutek 
jednak takich postaw jak m.in. ówczesnego pre-
zydenta („mogę zaśpiewać i zatańczyć…”) czy 
b. premiera Marka Belki działalność sejmowej 
komisji śledczej nie doprowadziła ani do wyco-
fania się z niekorzystnego kontraktu, ani nawet 
do zajęcia sprecyzowanego stanowiska przez 
stronę polską. Tymczasem Eureko nie zasypia 
gruszek w popiele – jak mamy obecnie sposob-
ność to zauważyć mediach komercyjnych ruszy-
ła intensywna kampania reklamowa kształtująca 
pozytywny wizerunek firmy Eureko. Eureko
niewątpliwie bardzo liczy na to, że obecny  
liberalny i bardzo sprzyjający prywatyzacji rząd 
może zrealizować ich rachuby na przejęcie kon-
troli nad grupą PZU.

Lidia Kamińska

ulepimy, wypalamy w wielkim ceramicznym 
piecu, ozdabiamy szkliwem bądź kolorowymi 
szkiełkami.

ZESPÓŁ MIESZKAŃ CHRONIONYCH 

To nie tylko pięknie wyremontowane poko-
je i lśniące kafelki w łazienkach, ale to przede 
wszystkim grupa ludzi, z których każdy ma swoją 
historię, swoje troski, potrzeby, a także i radości.  
Z przeciwnościami losu, które stanęły nam na 
drodze, staramy się wspólnie walczyć i wza-
jemnie umacniać się przyjazną atmosferą.

Nasza codzien-
ność rozpoczyna się 
od wczesnych godzin 
porannych, kiedy to 
niektórzy z miesz-
kańców szykują się  

w drogę, której celem są warsztaty terapii 
zajęciowej, mieszczące się w różnych czę-
ściach Wrocławia. Pozostali mieszkańcy, po 
porannej toalecie i śniadaniu, starają się wy-
wiązać z domowych obowiązków, które na 
nich czekają, bo przecież w naszym domu, jak  
w każdym z waszych domów, zawsze jest coś 
do posprzątania, prania czy prasowania.

Po wykonanych zadaniach i zakończonych 
warsztatach regenerujemy siły pysznymi i po-
żywnymi obiadami. Następnie jednoczymy się 
w pokoju dziennym i wspólnie ustalamy plan 
działania, który pomaga nam, aby twórczo  
i ciekawie upłynął wolny czas. Dla niektórych 
najciekawsze chwile to te, kiedy mogą nama-
lować czy ulepić z gliny wszystko to, co tylko 
dla duszy takie oczywiste. Dla innych nato-
miast czasem najcenniejszym są te chwile, kie-
dy muzyka i wspólne śpiewanie wypełniają nas 

radością i sprawiają, że ściany ustać nie mogą  
w swym miejscu.

Kiedy pracowity tydzień dobiega końca  
i weekend nadchodzi, odpoczywamy, ale tylko 
troszkę, bo chęć poznawania nowych miejsc  
i ciekawych ludzi jest tak wielka, że ciągle gna 
nas do przodu bo mimo wszystko – chcemy ak-
tywnie żyć! 
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Alfabet witamin
Czekają nas święta pełne miłości i smako-

łyków. Tym razem chcieliśmy zaproponować 
przepisy na ten czas i dla zdrowia.

Warzywa oprócz witamin (m.in. A, B, C, E) 
i składników mineralnych (potas, fosfor, ma-
gnez, żelazo i mikroelementy łatwo przyswa-
jalnych przez organizm) zawierają także błon-
nik regulujący procesy przemiany materii, tzw. 
fitoncydy, odznaczające się właściwościami
bakteriobójczymi, kwasy organiczne i barwni-
ki. Witaminy C najwięcej jest w natce pietrusz-
ki, papryce, pomidorach, koperku, szczypiorku, 
jarmużu, rzeżusze, brokułach, kalarepce, bruk-
selce, kapustach, soczewicy. Pamiętajmy, że 
długie gotowanie niszczy witaminę C. Ponadto 
warzywa mają jej znacznie więcej na jesieni niż 
na wiosnę. Dlatego też w okresie wiosennym 
dobrze jest uzupełniać jej niedobór, spożywa-
jąc duże ilości kapusty kiszonej. Prowitami-
na A (kareton) występuje w dużych ilościach  
w marchwi, dyni, szpinaku, brokułach, groszku 
zielonym, cykorii, soi, jarmużu, sałacie. Zawar-
ty w warzywach kareton jest przekształcony  
w witaminę A w ilościach odpowiadających 
zapotrzebowaniu. Witamin z grupy B dużo jest  
w fasoli, bonie, grochu, marchwi, nasionach 
dyni, a witaminy E – w pietruszce, marchwi, 
warzywach kapustnych, fasoli i grochu. Nie-
dobór żelaza powoduje m.in. osłabienie organi-
zmu. Aby temu zapobiec, należy spożywać dużo 
potraw z soi, soczewicy i fasoli, nasiona dyni 
i słonecznika, sałatki z porów cykorii, kapusty, 
buraków; do wszystkiego dodawać zieleninę. 

Zawartość magnezu i potasu sprawia, że wa-
rzywa są zasadotwórcze. Magnez występuje  
w znacznych ilościach w papryce, kiełkach, 
soi, natce pietruszki, szczypiorku, rzeżusze, 
sałatach. W natce pietruszki, jarmużu, kalafio-
rze, brokule, marchwi i selerze jest dużo wap-
nia. Szczególnie dużo błonnika zawiera fasolka 
szparagowa, botwinka i kapusta. Duża zawar-
tość wody w warzywach i mała ilość skład-
ników energetycznych czyni z nich produkty  
o niskiej wartości kalorycznej. Warzywa nale-
ży dodawać do każdego posiłku, a ich dzienne 
spożycie powinno wynosić min. 0,5 kg. Zawsze 
używamy warzyw świeżych lub krótko przecho-
wywanych w chłodnym miejscu. Bardzo ważne 
jest odpowiednie przygotowanie warzyw przed 
spożyciem. Młode warzywa myjemy krótko 
pod bieżącą wodą. Starsze myjemy szczoteczką 
i bardzo cienko obieramy ze skórki, gdyż pod 
nią znajduje się najwięcej witamin i soli mine-
ralnych. Po obraniu tylko lekko je opłukujemy, 
aby nie pozbawić witamin rozpuszczalnych (C, 
B). Wszelkie surówki przygotowujemy bezpo-
średnio przed spożyciem i najlepiej po rozdrob-
nieniu lekko skrapiamy oliwą. Warzyw nie po-
winno się długo obgotowywać. Najlepiej rzucić 
je do małej ilości gorącej wody, krótko gotować, 
a wywar zużyć do zup czy sosów.

Kiedy zabraknie świeżych warzyw, trzeba 
korzystać z wcześniej przygotowanych prze-
tworów. Szczególnie polecane jest mrożenie 
warzyw, ponieważ proces ten nie powoduje stra-
ty witamin i soli mineralnych, a same warzywa 
pod względem smaku, zapachu i barwy niewiele 
ustępują świeżym. Do mrożenia przeznaczamy 

warzywa zdrowe, jędrne, nieuszkodzone, moc-
no wybarwione i równomiernie dojrzałe. Liście 
pietruszki i selera, koperek, pomidory i ogórki 
należy jedynie umyć, osuszyć pokroić zamrozić. 
Natomiast brokuły, kalafior, brukselkę, kalarepę,
marchew, pietruszkę, seler, fasolkę szparagową 
i groszek zielony obgotowujemy przez 2-3 mi-
nuty, szybko schładzamy i mrozimy. Do mro-
żenia przygotowujemy porcję jednorazowego 
spożycia. Rozmrożonych warzyw nie wolno po-
wtórnie zamrażać. Kiszenie jest drugą najlepszą 
metodą konserwowania warzyw. W kwaśnym 
środowisku i beztlenowych warunkach zacho-
wują się witaminy, zwłaszcza C, oraz składniki 
mineralne. Proces kiszenia polega na zamianie 
cukrów zawartych w warzywach na kwas mle-
kowy. Kwas ten reguluje mikroflorę przewodu
pokarmowego. Przyjemny smak i aromat ki-
szonki pobudza apetyt i powoduje zwiększone 
wydzielanie soków trawiennych. Do kiszenia 
należy przeznaczyć warzywa świeże, zdrowe 
i jędrne. Kisić można kapusty, ogórki, fasolkę 
szparagową, pomidory, paprykę, kabaczki, cu-
kinię, buraki i cebulę. 

Mak na wigilię po warszawsku 
30 dag maku
szklanka cukru
wanilia
¾ szklanki słodkiej śmietanki
5 dag migdałów
Wypłukany mak kilkakrotnie zalać wrząt-

kiem i zostawić na parę godzin. Następnie zlać 
wodę, a mak przepuścić przez maszynkę i ucie-
rać w donicy, dolewając po trochu śmietankę, 
wsypując stopniowo cukier z wanilią, dodać 
obrane i drobno posiekane migdały. Dokład-
nie wymieszać i podawać z łazankami lub cia-
steczkami.

CIASTECZKA: 
40 dag mąki
15 dag masła lub margaryny
2 żółtka
½ szklanki cukru
Z wyżej wymienionych składników zagnieść 

ciasto, cienko rozwałkować, wycinać ciastecz-
ka i piec w gorącym piekarniku.

 Wigilijna zupa rybna
około 75 dag jakichkolwiek świeżych ryb,
pęczek włoszczyzny
listek laurowy
pieprz, ziele angielskie
4 jaja
masło, cebula
2 łyżki tartej bułki
łyżka mąki, łyżka masła, zielona pietruszka
Oczyszczone ryby obrać z mięsa. Głowy, 

ości i płetwy włożyć do rondla, dodać masła  
i trochę pokrojonej włoszczyzny, szczelne 
przykryć i poddusić. Po czym zalać wodą, do-
dać resztę włoszczyzny i przyprawy i ugoto-
wać. Mięso z ryby przepuścić przez maszynkę, 
zmieszać z jajecznicą usmażoną z 2 jaj, wbić  
2 surowe jaja, dodać posiekaną cebulę, pie-
truszkę, bułkę tartą, mąkę, pieprz, sól oraz ka-
wałek masła. Wszystko dobrze wyrobić i for-
mować wałeczki o grubości palca. Gotować je 
w przecedzonym wywarze 15 min.

Kluski z marchwi
4 marchwie
2 jajka
sól
około ½ szklanki mąki, cukier
Utrzeć marchew na drobnej tarce, wbić jaj-

ka, dodać odrobinę cukru i soli oraz tyle mąki, 
aby ciasto miało konsystencję gęstej śmieta-
ny. Kłaść łyżką na osolony i lekko ocukrzony 
wrzątek. Ugotowane kluski podać z masłem 
lub śmietaną.

Śledź w białym winie
3-4 śledzie
3 cebule
3 goździki
1 szklanka białego wytrawnego wina
0,5 szklanki suszonych winogron
0,5 szklanki rodzynków
ziele angielskie
pieprz, listek laurowy
Filety śledziowe (wymoczone) pokroić na 

małe kawałki. Pokrojoną w talarki i sparzoną 
cebulę, pieprz, listek laurowy, ziele angielskie 
gotować w małej ilości wody pod przykryciem. 
Gdy woda nabierze aromatu, przecedzić i wlać 
ok. szklanki wina, zagotować. Do gorącego 
płynu wrzucić umyte oba rodzaje rodzynków, 
śledzie ułożyć na półmisku, przykryć warstwą 
cebuli i podlać lekko ciepłym sosem winnym. 
Zostawić na 10-12 godzin w chłodnym miejscu. 

Zupa rybna wigilijna,  
specjalność domu

5 szt. główek karpia
15 dag włoszczyzny (bez kapusty)
4 łyżki powideł śliwkowych
szklanka śmietany
sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy
10 dag rodzynków
Główki, przyprawy i włoszczyznę zalać  

1 litrem wrzącej wody, gotować 25-30 min 
(powoli). Wybrać główki, wywar przecedzić, 
włożyć do niego rodzynki, mięso z głów, powi-
dła, chwilę gotować, doprawić solą i cukrem, 
zaprawić śmietaną. Podawać z grzankami.

Postny barszcz czosnkowy
5-6 ząbków czosnku
2 gotowane ziemniaki
sól, pieprz
2 kiszone lub marynowane czerwone buraki
0,5 litra kwasu buraczanego i miażdżony 

czosnek dobrze utrzeć z ziemniakami na gładką 
masę. Dodać pieprzu i soli do smaku. Buraczki 
zetrzeć na grubej tarce. Składniki włożyć do 
rozcieńczonego pół na pół z wodą kwasu bu-
raczanego, przykryć i zostawić na godzinę. Po-
dawać z gorącymi pieczonymi lub gotowanymi 
ziemniakami.

Postny zimny barszcz
śledź
2-3 cebule
2 kiszone lub konserwowe czerwone buraczki
1 litr kwasu buraczanego
Śledzia (świeżego) oczyścić zawinąć w folię 

aluminiową i upiec w piecu lub na żarze. Roz-
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winąć, wyjąć ości i kręgosłup, mięso pokroić w 
małe kawałeczki i włożyć do salaterki, dodać 
buraczki i cebulę pokrojoną w cienkie talarki, 
posypać solą i pieprzem do smaku. Na przy-
gotowane składniki wlać rozcieńczony kwas 
buraczany. Po 2-3 godzinach podawać z ziem-
niakami lub fasolką. 

Wigilijny barszcz z uszkami
3 duże buraki utarte na grubej tarce, zalewam  

       2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku
6 ziaren ziela angielskiego
3 duże listki laurowe
 6 goździków
½ łyżeczki gorczycy i do smaku ostrej papryki
Pod koniec gotowania dodaję kwasek cytry-

nowy, sól i cukier do smaku. Gotuję jeszcze 
chwilę, odcedzam i mam gotowy barszcz. Do 
niego podaję uszka (pierogi) z grzybami.

FARSZ do pierogów (uszek):
W małej ilości wody gotuję 2-3 dag suszo-

nych grzybów. Gdy grzyby są ugotowane, 
przecedzam i przekręcam w maszynce, a na 
wywarze gotuję kaszę mannę na gęsto, tak żeby 
otrzymać 2-3 łyżki. Na patelni smażę (na oleju) 
dużą cebulę, gdy jest miękka, dodaję zmielone 
grzyby, kasze manną (ugotowaną), pieprz, sól, 
smażę wszystko, dokładnie mieszając. Po osty-
gnięciu nadziewam pierożki.

Postny kapuśniak
3 duże buraki utarte na grubej tarce zalewam  

       2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku 
½ kg kapusty kiszonej
około 2 l wody
1 dag suszonych grzybów
trochę oleju
1 cebula
sól, pieprz, łyżka mąki
Kapustę ugotować do miękkości, oddziel-

nie ugotować grzyby. Po ugotowaniu połą-
czyć grzyby (z wywarem) z kapustą, na oleju 
usmażyć cebulę, gdy jest miękka, dodać mąkę, 
chwilę podsmażyć i połączyć z kapustą.

Nadziewane pieczarki
Oczyszczone pieczarki nadziać farszem.
FARSZ: pokrojone drobno nóżki pieczarek, 

utarte na grubej tarce jarzyny udusić na oleju, 
dodać przypraw wg uznania i tym nadziać pie-
czarki. Nadziane grzyby maczać w jajku i tartej 
bułce, smażyć w głębokim oleju. Podawać na 
gorąco. Pieczarki można nadziewać mięsem z 
kurczaka, przygotowanym tak jak na kotlety 
mielone. 

Ryba duszona z jabłkami
Flety z ryby skropić sokiem z cytryny, opró-

szyć solą, pieprzem i tymiankiem, obtoczyć  
w mące i lekko obsmażyć z obu stron na roz-
grzanym oleju. W rondlu na łyżce rozgrzanego 
masła ułożyć oprószone majerankiem grube 
plastry jabłka. Na jabłka położyć obsmażone 
flety rybne. Wszystko posypać pokrojoną cebu-
lą i czosnkiem, podlać kilka łyżek wody, lekko 
posolić i dusić na małym ogniu kilka minut. 
Podać z frytkami i surówką z marchwi i kapu-
sty. Tak przygotowana ryba smakuje wszyst-
kim, polecam.

Całkiem inne gołąbki
1 kg kapusty włoskiej drobno siekamy, so-

limy i odstawiamy na około 40 minut, aby 
zmiękła. Szklankę ryżu ugotować i wymieszać 
z odciśniętą kapustą z 1 kg mielonego mię-
sa, 3 jajkami, 3 łyżkami kaszy manny. Całość 
starannie mieszamy, przyprawiając solą i pie-
przem. Z masy formujemy jednakowej wielko-
ści podłużne kotleciki, obtaczając je w mące. 
Na rozgrzanym tłuszczu obsmażamy kotleciki 
– klopsiki na złoty kolor. Następnie przekłada-
my je do garnka, zalewamy gorącą wodą i dusi-
my około 30 minut. Podajemy je z surówką. 

Kurczak pieczony z warzywami
3 duże buraki utarte na grubej tarce zalewam 

2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku
1 kurczak
5 marchewek
3 pietruszki
1 cytryna
3-4 gałązki rozmarynu
7 ząbków czosnku
7 łyżek oliwy
Przyprawy: sól, pieprz, rozmaryn, zioła pro-
wansalskie, słodka papryka, przyprawa do 
kurczaka.
Kurczaka dokładnie nacieramy wewnątrz 

i zewnątrz przyprawami, wnętrze smarujemy 
trzema łyżkami oliwy, wkładamy pokrojoną  
w plastry cytrynę, gałązki świeżego rozmary-
nu i pokrojone ząbki czosnku. Kurczaka wkła-
damy do brytfanny, obkładamy marchewką, 
pietruszką, czosnkiem i rozmarynem. Przykry-
wamy naczynie i wkładamy do gorącego pie-
karnika, pieczemy około 2,5 godziny.

MODRA KAPUSTA
1 kg poszatkowanej modrej kapusty
1/8 l czerwonego wina
1 łyżka miodu
3 łyżki rodzynków
sól
1 łyżka masła
2 łyżki mąki, odrobina octu lub sok z cytryny
Poszatkowaną kapustę wkładamy do garnka 

zalewamy szklanką wody i gotujemy, dodając 
miód, rodzynki, sól. Dusimy około 30 minut. 
Robimy zasmażkę z masła i mąki, rozprowa-
dzamy niewielką ilością wody, mieszamy z ka-
pustą, dodajemy wino i mieszamy. Podajemy 
do pieczonej wołowiny lub drobiu.

Sznycle z nadzieniem porowym
2 piersi z kurczaka
por, 2 ząbki czosnku
10 dag wędzonego boczku
łyżka słodkiego sosu sojowego
2 łyżki śmietany
2 łyżki utartego sera
łyżeczka rozmarynu
2 łyżki masła
2 łyżki margaryny
jajko, 2 łyżki mąki
4 łyżki tartej bułki
sól, pieprz (pomarańcza i por do dekoracji)
Piersi kurczaka przekrawamy na pół i każdy 

kawałek rozbijamy na cienkie płaty. Solimy, 
pieprzymy, nacieramy czosnkiem, skrapiamy 

sosem sojowym i odstawiamy na bok. Pokro-
jonego w cienkie krążki pora wrzucamy na 
rozgrzany tłuszcz (masło), do tego wrzucamy 
boczek pokrojony w cienkie paski. Wszystko 
smażymy na małym ogniu 5 minut. Wlewa-
my śmietanę, sól, pieprz, rozmaryn i utarty 
ser. Gdy nadzienie ostygnie, kładziemy je na 
płaty mięsa, zwijamy i spinamy wykałaczką. 
Sznycle obtaczamy w mące, jajku i tartej bułce. 
Smażymy ze wszystkich stron na małym ogniu. 
Podawać z ryżem i surówką.

Nogi kurczaka duszone  
w jarzynach
4 nogi kurczaka
marchewka, pietruszka, seler, pasternak, por, 
kminek, estragon, majeranek, 3 duże ząbki 
czosnku, 2 średniej wielkości cebule, sól, 
pieprz
Do rondla daję łyżkę oleju, nogi kurcza-

ka obsypane solą i zmielonymi ziołami, na to 
wsypuję jarzyny pokrojone w kostkę oraz parę 
łyżek wody. Garnek przykrywam pokrywką  
i na małym ogniu duszę. Gdy jarzyny i mięso 
są miękkie, podaję z kaszą jęczmienną lub ry-
żem i surówką.

Surówka z kapusty pekińskiej
Kilka liści kapusty pekińskiej pokroić w ma-

karonik, jabłko obrać, utrzeć na grubej tarce, 
paprykę pokroić w paseczki, posolić i popie-
przyć, polać olejem i na koniec posypać odro-
biną cukru, wszystko dokładnie wymieszać. 

Sałatka ananasowa
25 dag łagodnego żółtego sera
1 puszka ananasów
10 dag rodzynków
1 puszka kukurydzy
3 jajka
5 łyżek majonezu
2 ząbki czosnku (duże), pieprz, sól
Żółty ser, jajka ugotowane na twardo, ananas 

kroimy w kostkę, sparzone i osączone rodzynki 
i kukurydzę. Wrzucamy wszystko do salaterki. 
Zmiażdżony czosnek mieszamy z majonezem  
i tym sosem polewamy i mieszamy wszystkie 
składniki. Sałatka ta jest pyszna, warto spróbować. 

Skrzydełka w fantazyjnym sosie
1 kg skrzydełek drobiowych, przyprawa do 
kurczaka, sól, pieprz, 2 cebule.
SOS: 2 łyżki majonezu, 2 pomidory, przy-
prawy do kurczaka. 
Skrzydełka posypujemy pieprzem, solą  

i przyprawą, odstawiamy w chłodne miej-
sce. Przygotujemy sos, zmiksowane pomido-
ry łączymy z majonezem, doprawiamy solą 
i pieprzem. Skrzydełka wkładamy do sosu i 
odstawiamy na 30 minut. Gdy się zamarynu-
ją, posypujemy je pokrojoną w cienkie krążki 
cebulą i dusimy na małym ogniu 20 minut. 

Barszcz czerwony
1 kg buraków
2 l wody
2 ząbki czosnku, skórka razowego chleba
Obrane buraki pokroić w cienkie plastry, 

włożyć do słoja, zalać przygotowaną ciepłą 
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wodą, dodać skórkę razowego chleba. Przykryć 
i  w cieple trzymać 2-3 dni. Ukiszony barszcz 
przelać do słoików lub butelek. Ja pasteryzuję 
około 10 minut, jeżeli chcę przechować dłużej 
niż kilka dni.

Postny kapuśniak
3 duże buraki utarte na grubej tarce zalewam  

       2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku 
½ kg kapusty kiszonej
około 2 l wody
1 dag suszonych grzybów
trochę oleju
1 cebula
sól, pieprz, łyżka mąki
Kapustę ugotować do miękkości, oddziel-

nie ugotować grzyby. Po ugotowaniu połą-
czyć grzyby (z wywarem) z kapustą, na oleju 
usmażyć cebulę, gdy jest miękka, dodać mąkę, 
chwilę podsmażyć i połączyć z kapustą.

(ze względu na dużą liczbę przepisów na-
stępne będą opublikowane w numerze stycz-
niowym)

Znane mieszanki przyprawowe

Przyprawa prowansalska – zawiera: tymia-
nek, bazylię, cząber, estragon i szałwię. Pobu-
dza apetyt, ułatwia trawienie tłuszczów, stosuje 
się ją do: ryb, potraw z królika i drobiowych 
oraz baraniny, do zup i sosów. 

Przyprawa włoska – susz warzywny, czą-
ber, lubczyk, czarnuszka, kozieradka, pieprz 
turecki, majeranek, sól. Pobudza pracę żołąd-
ka, poprawia przemianę materii. Doskonała do 
zup, sosów, tłustych mięs oraz do warzyw i ro-
ślin strączkowych. 

Przyprawa curry – to indyjska kompozy-
cja ziołowo-korzenna. Głównymi składnikami 
są: pieprz, cynamon, goździki, kolendra, kar-
danom, gałka muszkatołowa, imbir, kmin, pa-
pryka, kozieradka i kurkuma. Curry używa się 
do: sosów, zapiekanek, ryżu, potraw z drobiu, 
mięsa, ryb, grzybów i warzyw. 

Przyprawa pięć smaków – skład: badion, 
ziarna kopru włoskiego, kwiat pieprzowy, cy-
namon i goździki. Przyprawę tę używa się do 
wszelkich pikantnych potraw, a zwłaszcza do 
kaczki, wieprzowiny, pasztecików, ryb, piecze-
ni z mięsa i drobiu oraz do marynat. 

Do jakich potraw stosuje się niżej wymie-
nione zioła:

Cząber – stosuje się do zupy fasolowej  
i fasolki szparagowej, do grochu i soczewi-
cy, zielonej sałaty, placków ziemniaczanych, 
do ryb, do wszystkich mięs, kapusty kiszonej  
i słodkiej, grzybów.

Bazylia – do sałaty zielonej, sałatek z fasoli, 
ogórków, pomidorów, ziemniaków, ryb, sosów, 
zup, mięs, jarzyn, sera, jajecznicy oraz kwasze-
nia ogórków. 

Estragon – do sałatek z ogórków, pomido-
rów, ziemniaków, mięsa, sosów, do ryb i mary-
nowania śledzi, kwaszenia papryki i ogórków, 
zupy fasolowej, ziemniaczanej, dyni, papryki. 

Goździki – do owocowych zup, sosów, sa-
łatek, gotowanych ryb i marynat ze śledzi, do 
pieczeni z mięs, do kapusty i dyni, marynat i 
pierników. 

Hyzop – dodaje się do sałatek z pomidorów, 
mięs, ziemniaków, do zup pomidorowej, faso-
lowej, ziemniaczanki, pieczeni baraniej i wie-
przowej, gulaszu, nadzienia do drobiu, sera. 

Majeranek – do zup kartoflanki, flaczków,
pomidorowej, do wszystkich mięs, do serów, 
knedli i topionego smalcu.

Szałwia – do ryb słodko- i słonowodnych, 
marynowania śledzi, do pieczeni z mięs wieprzo-
wych, baranich, wołowych oraz z dziczyzny i wą-
troby, do zupy pomidorowej i cebulowej.

Tymianek – ryby morskie i słodkowodne, 
marynaty z ryb, zupy kartoflanka oraz pomi-
dorowa i roślin strączkowych, wszystkich ro-
dzajów mięs, twaróg, jajka, grzyby, papryka, 
pomidory, kapusta włoska. 

Poniżej przedstawiono warzywa, które są 
wskazane do uwzględnienia w diecie – jadło-
spisie ludzi chorych na CUKRZYCĘ.

Cebula – zawiera związki siarkowe, olejek 
eteryczny, związki cukrowe, śluz, witaminę 
C, witaminy z grupy B, witaminę E, K, PP, 
prowitaminę A oraz sole mineralne. Zawarte  
w cebuli fitoncydy – substancje lotne o dzia-
łaniu przeciwbakteryjnym są cenione w zwal-
czaniu nieżytów górnych dróg oddechowych. 
Dla chorych na cukrzycę istotne jest, że cebula 
w niewielkim stopniu obniża ciśnienie oraz 
poziom cukru we krwi oraz zmniejsza poziom 
cholesterolu w organizmie. 

Czosnek – zawiera mieszaninę związków 
siarkowych. Zawiera również witaminy: C, B, 
D, występują flawonoidy, fitoncydy oraz aż 17
mikroelementów. Czosnek wywiera korzystne 
działanie na układ trawienny, układ oddecho-
wy i układ krążenia. Wykazuje słabe działanie 
przeciwcukrzycowe. Obniża ciśnienie krwi 
i korzystnie wpływa na pracę serca. Czosnek 
działa przeciwmiażdżycowo, gdyż obniża po-
ziom cholesterolu i kwasów tłuszczowych we 
krwi. Wykazuje również działanie przeciwreu-
matyczne. W chorobach sercowo-naczynio-
wych nie należy spożywać czosnku w bardzo 
dużych ilościach, aby nie przekroczyć dawki 
wywołującej efekt szkodliwy (skurczu naczyń 
serca i mózgu. 

Pietruszka – jest istotnym składnikiem diety 
cukrzycowej, liście pietruszki zawierają duże 
ilości witaminy C, prowitaminę A, E, B1, B2, 
PP, K, kwas foliowy, sole potasu, magnezu, że-
laza. Dzięki dużej ilości potasu liście pietruszki 
korzystnie wpływają na układ sercowo–naczy-
niowy. Należy więc jadać jak najwięcej zielo-
nych liści pietruszki. 

Pasternak – dla chorych na cukrzycę duże 
znaczenie ma korzeń pasternaku, który jest bar-
dzo wartościowym warzywem. Zawiera fura-
nokumaryny, cukry, olejek lotny, prowitaminę 
A, witaminę C, B1, B2 oraz potas, fosfor, wapń 
i żelazo. Korzeń pasternaku wpływa regulują-
co na przemianę materii, a także w niewielkim 
stopniu obniża poziom cukru we krwi. Ponadto 
zmniejsza kruchość naczyń krwionośnych. Pa-

sternak można przyrządzić w postaci surówek 
lub duszony na oleju z mięsem albo pomidora-
mi i kabaczkiem. 

Seler – korzenie selera zawierają furanoku-
maryny, niewielką ilość wit. C, B, B1, B2, PP, 
cukry, flawonoidy, olejek eteryczny oraz sole
potasu, magnezu, wapnia, fosforu i żelaza. Na-
tomiast liście selera zawierają znaczne ilości 
witaminy C oraz karoten. Seler jest środkiem 
moczopędnym zalecanym w schorzeniach ne-
rek. Sok selera zwiększa apetyt, poprawia tra-
wienie oraz funkcjonowanie jelita grubego. 

Rzodkiew czarna – korzeń rzodkwi zawiera 
glikozydy, siarkę, witaminę C oraz połączenie 
wapnia, potasu, żelaza, siarki i fosforu. Rzod-
kiew jest silnym środkiem żółciotwórczym, 
ułatwia odpływ żółci do dwunastnicy. Ma też 
właściwości przeciwbakteryjne i moczopędne, 
obniża poziom cukru we krwi. 

Pomidor – zawiera białko, cukry, pektyny, 
błonnik, kwasy organiczne, antocyjany, wita-
miny C, prowitaminę A, B1, B2, B6, kwas fo-
liowy, prowitaminę D, witaminy E, K, P, PP,  
także sole żelaza. Z uwagi na niezwykłe bogac-
two witamin i soli mineralnych pomidory są 
cennym warzywem w diecie cukrzycowej.

Burak czerwony (ćwikłowy) – korzeń bura-
ka ćwikłowego zawiera węglowodany, witami-
nę C, B1, E, K, pektyny, karotenoidy, betaninę 
i betacyjaninę oraz saponinę i sole żelaza, wap-
nia, kobaltu, sody, potasu, fosforu, magnezu. 
Szczególnie bogate w wit. C są pędy i liście, 
betanina i betacyjanina w połączeniu z innymi 
związkami obniżają kruchość naczyń krwio-
nośnych, obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają 
poziom cholesterolu. Buraki można jadać go-
towane, sok z kiszonych lub świeżych buraków 
polecany szczególnie w nadciśnieniu, anemii,  
a także w zwalczaniu zaparć. 

Ogórek – zawiera 96% wody, błonnik, 
pektyny, białko, sole potasu, fosforu, wapnia, 
magnezu i żelaza oraz inne mikroelementy: 
miedź, mangan, kobalt, cynk, jod. Występo-
wanie cynku, który bierze udział w procesie 
wytwarzania insuliny, czyni z ogórków bardzo 
ważny składnik diety przeciwcukrzycowej.  
W cukrzycy najlepiej podawać ogórki w formie 
surówek. 

Dynia – w miąższu jej owoców występują 
cukry, pektyny, błonnik, białko, niewielka ilość 
kwasów organicznych, karetonoidów, witamin 
C, B1, B2, PP oraz składniki mineralne, potas, 
wapń, magnez, żelazo, fosfor, miedź i kobalt. 
Miąższ dyni zasługuje na uwagę w diecie dia-
betyków, chorobach żołądka, jelita grubego, 
woreczka żółciowego oraz w schorzeniach 
nerek. W diecie przeciwcukrzycowej na wyko-
rzystanie zasługują kabaczki i cukinie. 

Dane dotyczące dyni, ogórka, buraka, ce-
buli, czosnku, pietruszki, pasternaku, selera, 
rzodkwi i pomidora zaczerpnęłam z „Wiado-
mości zielarskich: „znaczenie surowców w ro-
ślinnych leczeniu cukrzycy”, autorstwa p. mgr 
Magdaleny Malewskiej. 

Życzę smacznego i zachęcam do wypróbo-
wania przepisów.

K. S.
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W poprzednim numerze gazety „Pawłowice” 
został opublikowany artykuł „Nasz los w na-
szych rękach”, dotyczący budowy placu zabaw 
poza Wrocławiem, w Piskorzynie.

Artykuł ten miał zachęcić mieszkańców do 
organizacji miejsca zabaw dla dzieci Pawłowic. 
Osobą kontaktową był Jurek Szachnowski. Dwa 
tygodnie po publikacji artykułu redakcja gaze-
ty sporządziła plan organizacji budowy placów 
zabaw i rozpoczęła konsulatacje z miastem.  
W pierwszej kolejności poszliśmy do Zarzą-
du Zasobu Komunalnego, na zaproszenie pani 
Doroty Guzowskiej. Ku jej zdziwieniu okazało 
się, że zaproponowane miejsca położenia placu 
zabaw leżą na terenie należącym do Zieleni Miej-
skiej. Poinformowała nas, że najlepszą osobą do 
rozmowy i załatwiania formalności w tej sprawie 
jest Mieczysław Popławski. Poszliśmy więc do 
Zieleni Miejskiej i złożyliśmy wniosek o organi-
zację dwóch placów zabaw dla dzieci – na terenie 
parku przy jeziorze oraz na terenie szkoły. Wnio-
sek oraz zawartość listu przedstawiamy poniżej.

Plac zabaw w Pawłowicach

Przy okazji wizyty Mikołaja w naszej szkole 
postanowiłem porozmawiać z p. Adą Swor-
nowską, przewodniczącą Rady Rodziców.

Jerzy Szachnowski: Pani Ado, podczas wy-
borów na lata 2007/2008 została Pani jedno-
głośnie wybrana na przewodniczącą Rady 
Rodziców w szkole w Pawłowicach. Proszę 
przybliżyć mieszkańcom swoją osobę.
Ada Swornowska: Mimo że zostałam wybrana 
na przewodniczącą Rady Rodziców w Pawłowi-
cach,  nie mieszkam tu. Mamy dom w Ramiszo-
wie niedaleko Pawłowic. Jestem więc osobą na-
pływową, ale dzieci rozpoczęły swoją edukację 
już w Pawłowicach.
Jakie ma Pani plany związane ze szkołą?
Najważniejszą sprawą naszej działalności jest 
stworzenie dzieciom możliwości zajęć pozalek-
cyjnych. Bardzo chętnie włączę się w organi-
zację ścieżki zdrowia i placu zabaw dla dzieci. 
Dzieciom należy dać możliwości zajęć pozalek-
cyjnych. W Pawłowicach nie ma miejsca, gdzie 
mogłyby się spotkać dzieci starsze. Dla młod-
szych nie ma nawet miejsca np. do jazdy na de-
skorolkach. W innych krajach są organizowane 
np. parki snowboardowe do zabaw. To są jednak 
drogie rzeczy. W naszych warunkach nawet jed-
no czy dwa urządzenia do ćwiczeń znalazłyby 
chętnych do korzystania z nich. Nie mówiąc już 
o torach nauki jazdy na rowerze – tzw. BMX. 
Wystarczyłaby chociaż jedna ścieżka zdrowia, 
na której można by poprowadzić zajęcia kultury 
fizycznej. Za moich czasów szkolnych były takie
ścieżki. W rozmowie z rodzicami uczniów do-
wiedziałam się, że nawet oni uczestniczyli w bu-

Rada Rodziców dla dzieci
dowie tych urządzeń. Wychodzenie z założenia, 
że wszystko może być zniszczone przez wandali 
i nie warto tego robić, jest bez sensu. Szkoła ma 
zainstalowaną kamerę, można zamontować dru-
gą czujkę w stronę parku i problem ten zostanie 
rozwiązany.
Skoro Pani jest za aktywnością młodzieży, 
proszę o informację na temat organizacji wy-
poczynku dzieci podczas ferii zimowych na 
terenie szkoły.
Na ten temat od lat było tłumaczenie, że w czasie 
ferii dzieci nie są w sytuacji, że nie mają co robić. 
Zawsze są babcie czy dziadkowie, którzy opie-
kują się młodzieżą. Osób chętnych do wspólnego 
wypoczynku było mało. Myślę, że  problem roz-
wiążę przekazaniem dzieciom kartek do rodziców 
z pytaniami, czy chcą, aby dzieci uczestniczyły w 
półkoloniach. Jeżeli okaże się, że większość osób 
odmówi, to nie będzie miało sensu organizowa-
nie półkolonii. W kościele jest także salka, w któ-
rej prężnie działają opiekunowie dzieci. Myślę, 
że musimy zapytać się rodziców, czy chcą orga-
nizacji przez szkołę półkolonii.
Czyli plany ciekawe są…
Tak, ale nie ma chętnych do realizacji.
Moim zdaniem najbardziej by pomogła  
w tym Rada Rodziców.
Tak jest. Ostatnio wielu rodziców pomogło  
w organizacji zabawy andrzejkowej wraz z oso-
bami niezwiązanymi ze szkołą. Była to chyba 
pierwsza impreza z laniem wosku w tej szkole. 
Dzieci były zadowolone.
Dziękujemy za rozmowę i mamy nadzieję, że 
zmobilizuje ona wielu rodziców do działania 
na rzecz szkoły.

„Mieszkańcy Pawłowic zwracają się z zapyta-
niem o możliwość realizacji przez Gminę Wro-
cław lub dofinansowanie budowy placu zabaw
dla dzieci na terenie naszego osiedla. Pawłowice 
są miejscem gromadzącym dużą liczbę rodzin  
z dziećmi. Część z nich została rodzicami, bę-
dąc od niedawna mieszkańcami osiedla. Część 
rodzin sprowadziła się parę lat temu. Pawłowice 
są zielonym ogrodem dla Wrocławia i miejsce 
zabaw dla młodych mieszkańców jest bardzo 
potrzebne. Pawłowice przed wojną były miej-
scem rekreacji i zamieszkania osób pracujących 
we Wrocławiu, nawet nazwa naszego osiedla  
– miasto-ogród nawiązywała do idei wypoczyn-
ku i rekreacji.  Obecnie, w sytuacji, gdy istnie-
jące tereny zielone wokół jeziora są mocno zde-
wastowane i brak w rozrastającym się osiedlu 
miejsca integracji dla młodych rodzin, zwraca-
my się z prośbą o rozpatrzenie propozycji loka-
lizacji dwu placów zabaw: dla maluchów z opie-
kunami (mamy, babcie) i dla dzieci w młodszym 
wieku szkolnym.

Place zabaw będą służyć dzieciom i młodzie-
ży do wykonywania ćwiczeń, poznawania no-
wych kolegów, koleżanek oraz będą spełniały 
rolę integracyjną wobec rodziców, którzy będą 
się spotykać przy okazji opieki nad dziećmi.

Proponujemy wykonać dwa miejsca zabaw. 
Jedno dla dzieci w wieku do 6 lat (oznaczone 
jako „A”) oraz drugie dla dzieci w wieku 6-10 
lat (oznaczone jako „B”).  Proszę zapoznać się  
z naszymi propozycjami i pomóc w realizacji 
tego przedsięwzięcia.

Plac zabaw typu „A”
Miejsce placu zabaw proponujemy w par-

ku, blisko skrzyżowania ulicy Jeziorowej oraz 
Sasankowej. Odległość placu od ulic i okien 
domów będzie przekraczała wymagane 10 m. 
Ulice Jeziorowa i Sasankowa nie są obciążone 

ruchem i są jedynie drogami dojazdowymi do 
posesji znajdujących się wokół parku. Dodatko-
wo w pobliżu znajduje się wiele domów z mały-
mi dziećmi (w tym osiedle wielorodzinne przy 
ul. Jeziorowej 23), które w tej chwili chodzą na 
spacery po ulicy dookoła wspomnianego parku. 
Teren będzie znajdował się pod okiem pobli-
skich mieszkańców, przez co będzie zabezpie-
czony przed zniszczeniem czy dewastacją.

Plac zabaw typu „B”
Miejsce placu zabaw dla dzieci starszych 

(6+) proponujemy na terenie parku przy Szkole 
Podstawowej nr 39, blisko skrzyżowania ulicy 
Starodębowej oraz Przedwiośnie. Proponowany 
teren placu zabaw jest obniżony względem ulic 
o ok. 2 m. Dodatkowo jest ogrodzony płotem 
wzdłuż ul. Przedwiośnie. Jest więc w pełni za-
bezpieczony przed ruchem ulicznym. Odległość 
placu od okien domów będzie znacznie przekra-
czała wymagane 10 m. W pobliżu placu znajdu-
je się wiele domów. Teren może być dodatkowo 
nadzorowany przez pracowników szkoły. Ze 
względu na uczęszczających do niej uczniów 
plac ma być przeznaczony dla dzieci powyżej 
6 lat. Dodatkowo może być miejscem relaksu 
uczniów podczas przerwy oraz miejscem ćwi-
czeń na dodatkowych zajęciach”.

Wniosek zawierał wiele zdjęć z Pawłowic, 
istniejących placów zabaw na innych osiedlach 
w Polsce i za granicą. Czekamy na odpowieżź 
miasta w tej sprawie.
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„Świat Matematyki” jest czasopismem ad-
resowanym do młodzieży szkolnej w różnym 
wieku, szczególnie do tej młodzieży, która 
niczym nie wyróżnia się na lekcjach matema-
tyki, uczy się w miarę dobrze, ale nie osiąga 
większych sukcesów, nie zdobywa nagród na 
konkursach czy olimpiadach matematycznych. 
Celem „Świata Matematyki” jest pomoc tym 
właśnie uczniom w osiągnięciu lepszych wyni-
ków w zrozumiały i przystępny sposób.

Sukcesy w matematyce buduje się na pod-
stawie solidnie opanowanej wiedzy i umiejęt-
ności posługiwania się poprawnym, precyzyj-
nym i nierzadko wielowątkowym logicznym 
rozumowaniem. Dlatego wszystkie zadania, 
jakie pojawiają się w części samouczkowej 
„Świata Matematyki”, mają szczegółowe roz-
wiązania, opatrzone na dodatek wnikliwym 
komentarzem. Tylko w ten sposób można w 
miarę szybko nauczyć ucznia pozytywnego  
i skutecznego posługiwania się logicznym my-
śleniem.

Każdy, kto przeglądał dotychczas wydane 
numery „Świata Matematyki”, z pewnością 
zwrócił uwagę na bardzo szeroki wachlarz 
zagadnień poruszanych na łamach naszego 
czasopisma. Wynika to z potrzeby poszerza-
nia wiedzy, szczególnie rozwijającej myśle-
nie logiczne, której w obowiązującym szkol-
nym programie nauczania jest zbyt mało, aby  
z uczniów umiarkowanych uczynić ponadprze-
ciętnych.

Zwykle zdobywaniu takiej wiedzy służą 
książki popularnonaukowe. Dobrze, jeśli do-

Matematyka dla każdego
tyczą one rozmaitych zagadnień matematycz-
nych, wykraczających poza programy szkolne 
– często również tych z zakresu matematyki 
wyższej – które jednak powinny być przed-
stawione tak przystępnie, aby mógł je zrozu-
mieć nawet uczeń pierwszej klasy gimnazjum. 
Ponieważ w Polsce, niestety, o takie książki 
trudno na rynku, dlatego z całym mnóstwem 
zagadnień i problemów matematycznych wy-
kraczających poza programy szkolne młodzież 
może się zapoznać na łamach naszego czaso-
pisma.

Wszystkie zadania ukazujące się w części 
samouczkowej „Świata Matematyki” są dobie-
rane w taki sposób, aby dzięki nim uczeń prze-
ciętnie uzdolniony był w stanie rozszerzyć swą 
wiedzę i umiejętności w stopniu pozwalającym 
na nieustępowanie kolegom utalentowanym 
matematyczne.

Dzięki szczegółowym objaśnieniom roz-
wiązań, przedstawianych w jasny i przyjazny 
sposób, uczniowie – czytelnicy „Świata Mate-
matyki” – mają możliwość rozwijania zarów-
no umiejętności skutecznego posługiwania się 
logicznym rozumowaniem, jak i opanowywa-
nia nowych, nieznanych im dotąd algorytmów  
i działów matematyki.

Rozwiązania zadań – drobiazgowe  
i analityczne – przedstawiane w naszym cza-
sopiśmie mają duże znaczenie. Niezwykle 
ważne jest poznanie ich, dzięki temu bowiem 
uczniowie mają możliwość prawdziwego 
uchwycenia problemu. Rzecz można porów-
nać z nauką języka obcego – aby rozumieć 

i być zrozumianym, uczymy się wszystkich 
słówek, a nie tylko tych, które nam się po-
dobają. Tak samo jest w matematyce – chcąc 
być w niej biegłym, należy uczyć się syste-
matycznie, a nie wybiórczo.

Oznaczenia stopnia trudności znajdujące 
się na stronach internetowych przy krótkiej 
charakterystyce zadań ukazujących się w ko-
lejnych numerach „Świata Matematyki” są je-
dynie orientacyjne. Może się zdarzyć, że uczeń 
szkoły podstawowej radzi sobie bez większych 
kłopotów z czytaniem rozwiązań nawet najtrud-
niejszych zadań, opisanych jako nadające sie 
dopiero dla licealistów. Nie powinno to nikogo 
dziwić, gdyż wiedza niezbędna do zrozumienia 
rozwiązania danego zadania jest albo przedsta-
wiona bezpośrednio w jego rozwiązaniu, albo 
była omawiana we wcześniejszych numerach 
„Świata Matematyki”. W tej sytuacji wszyst-
ko zależy od umiejętności i doświadczenia  
w posługiwaniu się zaawansowanymi sposoba-
mi logicznego rozumowania.

„Świat Matematyki” przeznaczony jest 
dla szerokich kręgów młodzieży szkolnej, i to 
zarówno pod względem wieku, jak i praktyki 
w rozwiązywaniu przeróżnych zadań. Sukces 
zależy tutaj tylko i wyłącznie od metodycznej 
pracy, systematycznego czytania rozwiązań  
i wysiłku wkładanego w ich zrozumienie.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia 
– życzymy Państwu, aby ten czas, poświęco-
ny wspólnie spędzanym chwilom w gronie ro-
dzinnym, obfitował w spokój i pogodę, a Nowy
Rok 2008 przyniósł zdrowie, szczęście i radość 
– również przy rozwiązywaniu łamigłówek lo-
gicznych.

Eugeniusz Sikorski

Kultura

REPERTUAR – STYCZEŃ

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej

V FESTIWAL NOWOROCZNY  
„MUZYCZNE FASCYNACJE”
Koncert Noworoczny
1 stycznia – 17:00, 20:00

V FESTIWAL NOWOROCZNY  
„MUZYCZNE FASCYNACJE”
Koncert w hołdzie Edwardowi Czarnemu
4 stycznia – 19:00
Zespół „Cantago”, „Tango forever”
5 stycznia – 18:00
Kolędy i pastorałki
7 stycznia – 19:00
Lutosławski Quartet, Orkiestra Filharmo-
nii im. W. Lutosławskiego
11 stycznia – 19:00
Ogniste Flamenco
Anna Maria Amahi & Kompania Flamenca
12 stycznia – 18:00

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i radości 
z muzyki i teatru życzymy na 2008 rok.

Grupa MoCarta – „Cztery struny świata”
13 stycznia – 18:00
Zespół „Cantago”, „Tango forever”
5 stycznia – 18:00
Chór Filharmonii, Orkiestra Filharmonii   
 im. W. Lutosławskiego
18 stycznia – 19:00
Zespół „Carrantuohill” i „Reelandia”, 
„Otuch of Irleand”
19 stycznia – 18:00
Vladimir Kiradjiev – dyrygent, Hana  
Pospislova-Medkova – sopran,  
Wrocławska Orkiestra „Leopoldinum”
25 stycznia – 19:00
Jose Torres i Jego goście
„Gorąca salsa”
27 stycznia – 18:00

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena

KAJ I GERDA – BAŚŃ O KRÓLOWEJ 
ŚNIEGU
9,10 stycznia – 10:30
SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
4, 5, 11, 12, 25, 26 stycznia – 19:00
13,27 stycznia – 17:00
SCAT, CZYLI OD PUCYBUTA  
DO MILIONERA
18,19 stycznia – 19:00
20 stycznia – 17:00

DRZWI
WEJŚCIOWE

- grubość skrzydła 70 mm
- na wymiar
- dowolny wzór
- klejone na grubość lite drewno
 (także gatunki egzotyczne)
- możliwość  pomalowania każdej  
 strony skrzydła w innym kolorze
- odporne na wody opadowe i mróz
- uszczelka po obwodzie skrzydła
- montaż w cenie drzwi
- bezpłatna konsultacja i pomiar

Dodatkowe wyposażenie:
- próg aluminiowy  
 lub uszczelka automatyczna
- szyby antywłamaniowe, kolorowe
- okucie  antywłamaniowe

KONTAKT
KWOLEK  PAWEŁ
tel. 662204789
e-mail: stolarstwo.kwolek@o2.pl
Wrocław       ul. Barwinkowa 4
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Od czwartku 28 listopada do niedzieli  
2 grudnia we wrocławskiej galerii Awangarda 
BWA odbyły się 16. Wrocławskie Promocje 
Dobrych Książek, będące, obok Targów Ksią-
żek w Warszawie i w Krakowie, niezwykle 
ważnym wydarzeniem promocyjnym.

Początkowo organizatorem imprezy, 
wówczas pod nazwą Spotkań Wydawców 
Dobrej Książki, było Wydawnictwo Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich, następnie 
Wydawnictwo Dolnośląskie.

Od siedmiu lat Ośrodek Kultury i Sztuki 
organizuje WPDK w Pałacu Hatzfeldtów 
przy ul. Wita Stwosza, gdzie w czasie trwa-
nia imprezy, ukierunkowanej głównie na 
promocję książek wśród czytelników, cze-
ka nich mnóstwo atrakcji w postaci spotkań  
z kilkudziesięcioma autorami, możliwość na-
bycia książek w niższych cenach wprost od 
wydawców, którzy zjeżdżają z całej Polski; 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach nie 
tylko w samej galerii BWA, ale i poza nią 
– w bibliotekach, Muzeum Architektury i in-
nych miejscach. 

Spośród kilkudziesięciu wydawnictw pre-
zentujących się na WPDK, nie tylko wielkich 
oficyn, ale także małych firm dolnośląskich,

Spacer po galerii Awangarda BWA
najchętniej odwiedzaliśmy wydawców po-
zycji dla dzieci i młodzieży.

Dzieci, oprócz możliwości kupienia ksią-
żek, mogły pobawić się w sali zabaw Abe-
cadło, gdzie pod opieką wolontariuszy spę-
dzały czas w bajkowo urządzonej scenerii, 
słuchały bajek, oglądały inscenizację do 
książki „Nochal czarodziej” czytaną przez 
autorkę, Agnieszkę Wolny-Hamkało, brały 
udział w zabawie plastycznej prowadzonej 
przez Elizę Piotrowską, autorkę „Książeczek 
wycieczek”, spotykały się z twórcami – au-
torami i ilustratorami książek.

Można było też obejrzeć filmy (projekcje
odbywały się w sali Instytutu im. Jerzego 
Grotowskiego w ratuszu), między innymi 
„Spartolino” w reżyserii Bogusława Litwiń-
ca – telewizyjną wersję spektaklu dla dzieci 
z 1982 roku, autorstwa Urszuli Kozioł, który 
został wyróżniony wieloma nagrodami na 
III Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Dziecię-
cych w Sopocie. Znakomitą autorkę, wro-
cławiankę, mogliśmy poznać osobiście na 
stoisku Wydawnictwa Literackiego, gdzie 
podpisywała swój najnowszy tom poezji 
„Przelotem” oraz „Supliki”.

Z jedną z ulubionych pisarek literatury 
młodzieżowej, Małgorzatą Musierowicz, 
można było się spotkać przy stoisku Akapit 
Press. Od lat ciesząca rzesze fanek przy-
godami rodziny Borejków, z których jedna 
(„Kłamczucha”) została sfilmowana, pani
Musierowicz nie mogła opędzić się od na-
stolatek i ich mam czekających na kolejny, 
osiemnasty już tom Jeżycjady – „Sprężyna”. 
Tym razem autorka podpisywała poradnik 
kulinarno-obyczajowy „Na Gwiazdkę”, bę-
dący zarówno zbiorem przepisów na potra-
wy świąteczne, jak i garścią wspomnień, tra-
dycji, sposobów na ciepłe i miłe spędzenie 
Świąt Bożego Narodzenia.

Jednym z najsympatyczniejszych autorów 
książek dla dzieci jest Grzegorz Kasdepke 
– wieloletni redaktor naczelny „Świerszczy-
ka”, autor m.in. „Kacperiady”, serii przygód 
detektywa Pozytywki i znakomicie napisa-
nych awantur Kuby i Buby – zwariowanych, 
wciąż kłócących się bliźniąt. Grzegorz Kas-
depke spotkał się z małymi czytelnikami 
na stoisku wydawnictwa Literatura, gdzie 
podpisywał swoje książki, wśród których 
wielkim powodzeniem cieszy się ostatnio 
seria „Co to znaczy…”, będąca zbiorem 
krótkich, zabawnych opowiadań na temat 
związków frazeologicznych spotykanych na 
co dzień, np. co to znaczy „suszyć komuś 
głowę”, „udawać Greka” – wyjaśnione jest 
to wszystko przystępnie i na wesoło.

Do ulubionych autorów dziecięcych i mło-
dzieżowych należy z pewnością nasz sąsiad, 
wrocławianin Marcin Pałasz. Kto zna jego 
„Opowieści z krainy potwórów” czy „Hecę 
nie z tej ziemi”, ten z radością i niecierpli-
wością czekał na kolejne książki. Na stoisku 
Akapit Press Marcin Pałasz podpisywał naj-
nowszą część przygód Gucia i Lutki „Licen-
cja na zakochanie”, tym razem traktującą  
o bardziej ziemskich niż kosmicznych spra-
wach, na stoisku Ezopa zaś – „Historię Zło-
tego Promyczka” – ciepłą, wzruszającą opo-
wieść o przygodach dziecka Słońca, które 
wędrowało po świecie w poszukiwaniu swo-
jego powołania, aż trafiło do domu pełnego
dzieci, którym nie wolno było się śmiać ani 
bawić...

Fragmenty książek Marcina Pałasza, gale-
rię zdjęć z targów i spotkań autorskich oraz 
zapowiedzi nowości możemy znaleźć na 
jego stronie internetowej: www.marcinpa-
lasz.pl.

Przy stoisku wydawnictwa Media Rodzi-
na spotkaliśmy niezwykłego grafika Pawła
Pawlaka, zdobywcę wielu nagród, w tym 
Złotego Jabłka na Biennale Ilustracji w Bra-
tysławie za ilustracje do autorskiej książ-
ki „Jajuńciek”. Warto przypomnieć, że nie 
kto inny, a właśnie Paweł Pawlak jest pro-
jektantem logo Wrocławia, twórcą krasna-
li z fontanny przed Teatrem Lalek, a także 
scenografii spektakli dziecięcych w wielu
teatrach Polski. Z uśmiechem podpisywał 
książki wydane przez Media Rodzina – Ka-
zimiery Iłłakowiczówny „Chodzi, chodzi 
baj po ścianie” oraz „Z górki na pazurki” 

51-252 Wrocław
ul. Krokusowa 42
tel.: 0662 157 720

USŁUGI  
OGÓLNOBUDOWLANE

Maciej Stanaszek
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Dawno, bardzo dawno temu, w mieście 
Nazaret żyła sobie miła i słodka dziewczyn-
ka o imieniu Maryjka. Dziewczynka była 
zawsze grzeczna i uprzejma dla wszystkich 
ludzi. Posłuszna rodzicom, była dla nich 
wielką pociechą. Codziennie pomagała swo-
jej mamusi w pracach domowych – zmywa-
ła, wynosiła śmieci, chodziła po zakupy.

Maryjka miała bardzo dobre serduszko, 
którym kochała ludzi i zwierzęta. Nigdy 
sama nie zaczynała jeść, dopóki nie nakarmi-
ła pieska i kotka, póki nie rzuciła okruszków 
gołębiom. Dlatego wszyscy lubili Maryjkę i 
każdy chętnie z nią rozmawiał. Można było 
na niej polegać, powierzyć jej każdą tajem-
nicę, bo nie plotkowała i o ludziach mówiła 
z szacunkiem i miłością.

Taka była Maryjka, bo bardzo kochała 
dobrego Pana Boga, do którego modliła się 
codziennie i nigdy nie zapominała podzięko-
wać Mu za wszystko, co otrzymała.

Kiedy urosła i wszyscy zaczęli nazywać ją 
Marią, nadal była dobrą i miłą dziewczyną, 
którą kochali ludzie i zwierzęta.

Pewnego dnia nad miastem pojawił się 
Anioł. Krążył nad Nazaretem, wypatrując 
czegoś, wreszcie sfrunął wprost przed dom 
Marii.

– Bądź zdrowa Mario – przywitał ją – je-
stem Gabriel. Przybywam do ciebie z posła-
niem z Nieba.

– Witam Gabrielu – powiedziała Maria 
grzecznie – znam cię, jesteś Archaniołem, 
który pomagał wypędzić szatana z Raju.  
I zawsze przynosisz nowiny. Czym mogę 
służyć?

– Mario – rzekł Anioł – Pan Bóg patrzył 
na ciebie z góry i widząc twoje czyste serce 
i dobre uczynki, postanowił cię nagrodzić. 
Zstąpi na ciebie Duch Święty i zostaniesz 

MARYJKA matką. Urodzisz synka, który będzie Synem 
Bożym i zbawi świat.

– Dobrze – powiedziała Maria – jestem 
służką Pana Boga, niech więc będzie tak, jak 
On chce – i od tej pory miała w brzuszku 
Dzieciątko.

Następnie Gabriel poleciał do Józefa, któ-
ry był narzeczonym Marii, i oznajmił mu: 

– Józefie, Maria urodzi Syna Bożego.
Nadacie Mu imię Jezus i będziecie Go wy-
chowywali i opiekowali się Nim.

Józef również był dobrym, kochającym 
Boga człowiekiem, więc został mężem Ma-
rii.

Kiedy dzidziuś w brzuszku Marii rósł coraz 
większy, okazało się, że Józef musi jechać do 
miasta, z którego pochodził. Posadził więc 
Marię na osiołka i powędrowali do Betlejem. 
Bardzo wielu ludzi przyjechało tam w tym 
czasie i nie było miejsca w żadnej gospodzie, 
musieli więc nocować w stajence.

Tej nocy urodził się malutki Jezusek. Ma-
ria nakarmiła synka. Była biedna, nie mia-

ła ubranek dla dzidziusia, więc owinęła Go 
tylko w chustę i otuliła siankiem. Nie miała 
kołyski, więc ułożyła Dzieciątko w żłobie. 
Wół i osiołek mieszkający w stajence, chu-
chali na maluszka, aby Go ogrzać. Bo nawet 
zwierzęta rozumiały, że jest to Zbawiciel  
i kochały Go.

W tym czasie na niebie pojawiła się 
Gwiazda Betlejemska, a na ziemię sfrunęły 
anioły i śpiewały z radości, że urodził się Je-
zus Chrystus, i wołały pasterzy i zwierzęta, 
aby przyszli Go zobaczyć. I wszyscy przy-
bywali i składali pokłon Jezuskowi i Jego 
dobrej Matce.

Maria troskliwie i porządnie wychowała 
swojego synka. Kiedy przyszedł czas, aby po-
żegnała się ze światem Mądry Bóg zabrał Ją 
do siebie, do Nieba razem z ciałem i jest teraz 
Matką wszystkich ludzi, opiekuje się nami  
i pomaga każdemu, kto tego potrzebuje.

Agnieszka Gil

rys. Martyna Gil

Zofii Beszczyńskiej. Szczęściarze zaś mieli
okazję otrzymać od niego wesołe obrazki 
tworzone na bieżąco za pomocą kolorowych 
papierków i wprawnego pióra tego zdolnego 
wrocławianina.

liwość poszerzania jego wiedzy ogólnej. To 
przede wszystkim okazja do wspólnie spę-
dzonych wspaniałych chwil – bierzemy na 
kolana malucha, siadamy obok nastolatka, 
otwieramy książkę i... Łatwiej nam wówczas 
zbudować więź między dorosłym a dziec-
kiem, wzmocnić poczucie własnej wartości 
u dzieci, wychowywać, zapobiegać uzależ-
nieniom od telewizora czy komputera, chro-
nić przed zagrożeniami płynącymi ze strony 
masowej kultury, kształtować właściwe na-
wyki czytania i zdobywania wiedzy.

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia 
– niech ten czas, wolny od pracy, będzie dla 
nas wszystkich okazją do chwil wspólnie  
z rodziną spędzanych na spacerach, rozmo-
wach i czytaniu – dzieciom, z dziećmi, dla 
dzieci.

Agnieszka Gil

Kto rozglądał się uważnie, wśród gości 
tegorocznych Promocji dostrzegł postać dla 
czytelnictwa bardzo ważną – Iwonę Hardej, 
redaktor naczelną serwisu o książkach dla 
dzieci i młodzieży Bromba.pl, za prowadze-
nie którego w 2006 roku została nagrodzona 
przez polską sekcję IBBY, oraz założyciel-
kę forum internetowego Książki dziecięce, 
młodzieżowe na portalu Gazeta.pl, gdzie za-
praszamy wszystkich rodziców, którzy mają 
czas i ochotę czytać dzieciom.

Warto czytać

Czytanie dzieciom i z dziećmi to coś, co 
robimy chętnie. Czas spędzany w ten spo-
sób jest nie do przecenienia. Czytanie to nie 
tylko możliwość stymulacji rozwoju języka, 
wyobraźni i pamięci dziecka, nie tylko moż-


