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PISMO OSIEDLOWE NR 21czerwiec 2008

Wywiad z ks. Michałem Hellerem
na stronie 4

„Polsko, Ojczyzno moja”
II Podróż Apostolska Ojca św. Jana Pawła 

II do Polski 16 – 23 czerwca 1983 r.  Notatki 
z mego Pamiętnika z przed 25 lat.

16 czerwca 1983 r.
Wizyta Ojca św. Jana Pawła II doszła jednak do 

skutku. Oczekiwaliśmy na nią długo i ciągle, aż 
do ostatniej chwili, nie byliśmy pewni, czy przy-
będzie. Od półtora roku trwa przecież w Polsce 
stan wojenny. Czy komuna dopuści, aby ukocha-
ny przez wszystkich ludzi dobrej woli Ojciec św. 
przyjechał do nas i głosząc słowa prawdy i miło-
ści, podniósł nas na duchu i uzdolnił do czynów 
równie wielkich jak sierpień 1980, który zadzi-
wił świat. Tego komuna obawia się najbardziej. 
Ale jakie jest inne wyjście, skoro pętla długów i 
kryzysu zaciska się coraz bardziej na szyi. Więc 
może choć na pewien czas uda się odłożyć spłatę 
długów, przy poręczeniu Ojca św. coś wyżebrać 
na Zachodzie, a może nawet Reagan zmięknie i 
cofnie sankcje.

I wreszcie samolot ląduje na Okęciu i ukazuje 
się dobra, kochana postać. Ojciec św. Jan Paweł II 
klęka i całuje udręczoną, splamioną krwią ostat-
nich wydarzeń ojczystą ziemię. I idą potem przed 
frontem kompanii honorowej. On wysoki, pełen 
godności, w jasnej szacie, z taką jak szata twarzą 
jasną, promieniującą dobrocią i ten drugi „pro-
fesor” Jabłoński (…), członek WRON-y, która 
wprowadziła w naszej Ojczyźnie stan wojenny. 
Podobny obraz w Belwederze. Jan Paweł II i ge-
nerał Jaruzelski. Największy moralny autorytet 
świata, uosobienie miłości, dobroci i mądrości 
i moskiewski żołdak z krwią na rękach. Strasz-

Alternatywa komunikacji miejskiej
Jak się jeździ po Wrocławiu, nie trzeba ni-

komu opowiadać, sytuację taką można chociaż 
próbować zmienić na lepsze.

Próbą rozwiązania tego problemu, byłoby 
stworzenie alternatywnej komunikacji zbiorowej. 
Taką możliwość stwarza już istniejąca sieć torów 
kolejowych PKP, które praktycznie łączą prawie 
wszystkie części Wrocławia. Stworzenie takie-
go systemu transportu z peryferyjnych osiedli 

ciąg dalszy s. 3

na to konfrontacja nawet dla butnego generała. 
Nerwy nie wytrzymują i generał nie jest w stanie 
opanować drżenia głosu i rąk, gdy czyta jakieś 
tam bzdury o konieczności wprowadzenia stanu 
wojennego dla „ratowania narodu” (…). Nastają 
gorące dla nas Polaków dni. Na naszym balkonie 
piękna, biało-czerwono-żółta dekoracja z portre-
tem Ojca św. i ryngrafem Matki Boskiej Często-
chowskiej.

się liczy. Czekamy na Jego słowa i chłoniemy je, 
chłoniemy jak spragniony wędrowiec na pustyni. 
Homilia i msza św. kończy się, a helikopter z Oj-
cem św. Janem Pawłem II znika w błękicie. Zo-
staje jednak z nami Jego duch, serce i Jego słowa. 
Więc niestraszne będą już dla nas setki uzbrojo-
nych po zęby zomowców i dziesiątki milicyjnych 
suk, choć naszą jedyną bronią jest PRAWDA.

Bo „… jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam?” ( List do Rzymian 8.31 )

31 sierpnia 1983 r.
Miesiąc po wizycie Ojca św. w Polsce, 

22 lipca, zniesiono podobno stan wojenny. Ale 
nikt tego faktu nie zauważył, oprócz tych, którzy 
tego dokonali, robiąc przy tej okazji wiele hałasu 
w telewizji i w prasie. Dowodem tego jest roz-
wiązanie Związku Literatów Polskich i Zarządu 
PEN-CLUBU. Ale jak napisał Stefan Bratkow-
ski: „…Nas nie można ani mianować, ani odwo-
łać. Zaciśniemy zęby i przetrwamy, jak przetrwa-
liśmy tylu do tej pory”.

Dziś 3. rocznica powstania Solidarności. 
Uczciliśmy ją we Wrocławiu masowym bojko-
tem środków komunikacji miejskiej. Takich rocz-
nic ludowa władza boi się jak diabeł święconej 
wody. Więc kilkanaście tysięcy uzbrojonych po 
zęby zomowców „strzegło” porządku w mieście i 
okładało pałami wszystkim, którzy się akurat na-
winęli, nie wyłączając wiernych, wychodzących 
po mszy św. z katedry. Chociaż jedyną siłą, z któ-
rą ta władza się jeszcze liczy, jest Kościół, czego 
dowodem była niedawna pielgrzymka Ojca św. 
Jana Pawła II do Ojczyzny (…).

Alicja z Henrykiem

do centrum Wrocławia znacznie skróciłoby czas 
przejazdu (z Psiego Pola do Wrocławia Główne-
go to czas około 25 minut, gdy samochodem czy 
komunikacją MPK to czasami nawet 1,5 godzi-
ny). System taki odciążyłby znacznie i tak już za-
tłoczone ulice. Konicznością byłoby wybudowa-
nie w okolicach peryferyjnych stacji parkingów. 
Ostatnio zaobserwowałem, że w okolicach dwor-
ca Wrocław Psie Pole około godziny 7 rano brak 
miejsc, aby zaparkować samochód, można z tego 
wyciągnąć wniosek, że niektórzy mieszkańcy 
dostrzegli taką możliwość szybkiego dojazdu do 
centrum. Również w Pawłowicach kilkanaście lat 
temu był mały dworzec kolejowy, dzięki któremu 
można było dojechać do centrum Wrocławia, jak i 
do Trzebnicy, być może tę trasę i dworzec reakty-
wować. Może należałoby się również zastanowić 
nad możliwością wykorzystania sieci kanałów i 
samej rzeki Odry do transportu osobowego.

Misterium

I wreszcie poniedziałek 21 czerwca 1983 r. 
Poprzedzającą noc nie śpimy wcale. Wcze-

snym rankiem, o godzinie 5 wraz z tysiącami 
ludzi wyruszamy na wrocławskie Partynice. Ra-
nek jest piękny. Zapowiada się słoneczny, upalny 
dzień. Po długim marszu przez błoto po ostatnich 
ulewnych deszczach, zapadając się niemal po 
kostki, docieramy wreszcie do bramy, a potem na 
plac. Jesteśmy blisko ołtarza, a jednak tak dale-
ko. Ale czy to jest ważne? Jest nas przeszło mi-
lion i jest z nami Ojciec św., a my z nim. I tylko to 

Łącznik Pawłowicki – informacja str. 5

Ołtarz na Partynicach, 21.06.1983 r.

 W dniu 22.06.08 r. w kościele pod wezwaniem 
NSPJ w naszych Pawłowicach o godz. 9.30 Koło 
Żywego Słowa (KŻS) przedstawiło inscenizację 
pt. ,, Misterium Czerwcowe’’. Udział wzięli Anna 
Baszak, Agnieszka Baszak, Justyna Niedzielska, 
Natalia Owoc, Aleksandra Witek, Adam Ma-
rzec, Dawid Wnęk. Śpiewem 
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Święto futbolu
Za 4 lata Polska będzie współgospodarzem 

mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wielu 
naszych rodaków przekonało się o niesamo-
witej atmosferze i randze tych zawodów już 
tego lata, gdy w ślad za naszą drużyną naro-
dową udali się na mistrzostwa rozgrywane 
na boiskach Austrii i Szwajcarii. 

Piłkarskie Euro to jedno z trzech najważniej-
szych wydarzeń w sportowym kalendarzu. Nic 
więc dziwnego, że przyciąga na trybuny i przed 
telewizory miliony kibiców. Postęp techniczny 
w ostatnich dziesięcioleciach, stały rozwój 
form medialnego przekazu oraz samych nośni-
ków sprawia, że wiele osób decyduje się na tę 
drugą formę odbioru piłkarskiego święta. Nic 
jednak nie może równać się z przeżywaniem 
tego widowiska na żywo. Przekonaliśmy się o 
tym na własnej skórze. 

Euro na żywo to nie tylko 31 meczów z 
udziałem 16 doskonałych drużyn. To coś zde-
cydowanie ciekawszego. To niepowtarzalne 
widowisko, zabawa i  atmosfera. I właśnie dla-
tego na mistrzostwa wybierają się setki tysięcy 
osób. Za 4 lata podobnie będzie w Polsce.  

Jest sobota, wczesny poranek pierwszego 
dnia piłkarskich mistrzostw Europy w Austrii i 
Szwajcarii. Z zatankowanym do pełna bakiem 
samochodu, mapami i namiotem wyjeżdżamy 
z Wrocławia. Celem naszej wyprawy jest Kla-
genfurt, niewielkie miasteczko u podnóża Alp. 
Miejsce pierwszego w historii piłkarskich mi-
strzostw Europy występu reprezentacji Polski. 
Po drodze zatrzymujemy się w Wiedniu, który 
także jest jedną z aren turnieju. Miasto Mozarta 
wita nas piękną pogodą. Bez problemów dojeż-
dżamy do jednego z trzech mieszczących się na 
terenie 1,5-milionowej metropolii pól campin-
gowych. – Dzień dobry. Przyjechaliśmy z Pol-
ski – przedstawiamy się w miejscowym języku, 
choć w gruncie rzeczy nie ma takiej potrzeby. 
Nasze biało-czerwone koszulki i czapeczki z 
białym orzełkiem oraz napisem Polska mówią 
same za siebie. – Cześć. Nie ma problemu. Mó-
wię po Polsku – uśmiecha się do nas recepcjo-
nistka. Dobre wrażenie robi na nas także cena 

Piłkarskie mistrzostwa Europy 
– zawody jedyne w swoim rodzaju 

noclegu. 13 euro od osoby to niezbyt wygóro-
wana kwota jak na tą część globu. W dodatku 
w cenie biletu otrzymujemy mapę miasta z 
wyznaczonymi najważniejszymi punktami i 
rozkładem jady miejscowej komunikacji auto-
busowej oraz metra. 

W centrum Wiednia czuć atmosferę wielkie-
go sportowego święta. Dziś na ulicach królują 
odziani w biało-czerwoną szachownicę kibice 
z Chorwacji. Już odliczają godziny do pierw-
szego pojedynku swojej drużyny z Austrią. Na 
placu przed katedrą Świętego Stefana zebrało 
się ich ponad 2 tysiące. Popijają miejscowe 
piwo, wznoszą radosne okrzyki. I grają w pił-
kę. Ale w zupełnie nowatorski sposób. Jeden 
z Chorwatów z całych sił wykopuje piłkę w 
górę. Futbolówka szybuje ponad okalające plac 
zabytkowe budynki i chwilę później ląduje w 
tłumie. Za chwilę sytuacja się powtarza. Wszy-
scy świetnie się bawią. Tylko miejscowi co ja-
kiś czas przystają i z niepokojem spoglądają, 

Fot. A. Szachnowska
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to doskonała 

zabawa. Tak w pierwszych dniach turnieju odbywa-
jącego się obecnie w Austrii i Szwajcarii bawili się 
Chorwaci 

W poniedziałek 2 czerwca osobiście spraw-
dziłem, jak przebiega dojazd pociągiem re-
lacji Wrocław Psie Pole – Wrocław Główny. 
W kasie na Psim Polu zakupiłem bilet za 4 
złote na pociąg, którym zgodnie z rozkładem 
jazdy o godzinie 11.43 odjechałem w kierun-
ku centrum Wrocławia. Niestety, podróż moja 
pociągiem zakończyła się na dworcu Wrocław 
Nadodrze, gdzie pan konduktor poinformował 
podróżnych, że z powodu uszkodzonej trak-
cji elektrycznej pociąg dalej nie pojedzie. Po 
opuszczeniu dworca tramwajem 7 dojechałem 
do ul. Świdnickiej, skąd już tylko kilka kroków 
do Urzędu Miasta przy ul. Zapolskiej, gdzie 
miałem odebrać jakieś dokumenty. Trasę tę 
miałem pokonać pociągiem w około 25 minut.

czasami zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. 
Wczoraj wieczorem zostałem zaatakowany 
przez grupę pijanych Turków – mówi pokazu-
jąc nam rozerwany kawałek polskiej flagi. O
wilku mowa. Kilkudziesięcioosobowa grupa 
potomków Ataturka właśnie wychodzi z jed-
nej z bocznych ulic. Zatrzymują się na środku 
placu, siadają w kręgu, klaszczą w ręce i śpie-
wają, a kilku z nich tańczy w rytm narodowej 
muzyki. 

Nazajutrz ruszamy do Klagenfurtu. Podróż 
przez malownicze i górzyste tereny Dolnej 
Austrii, Styrii i Karyntii mija szybko. Po 3 go-
dzinach jazdy (310 kilometrów) dojeżdżamy 
na miejsce. Za kilkanaście godzin wielki mecz 
Polska – Niemcy. W oddali widać już efektow-
ny, choć niewielki stadion piłkarski. W trakcie 
meczu Polaków z Niemcami na jego trybunach 
zasiądzie zaledwie 30 tysięcy kibiców, ale co 
byśmy dali za choć jeden taki „mały” stadion 
na Dolnym Śląsku. 

Austriacy wiedzą nie tylko, jak budować sta-
diony, ale także jak zarabiać przy okazji Euro. 
W Klagenfurcie nocleg dla jednej osoby na 
polu namiotowym kosztuje aż 25 euro! W dro-
dze na stadion mijamy tysiące polskich i nie-
mieckich kibiców. Nie wszyscy przyjechali tu 
dla zabawy. W tłumie w oczy rzucają się drobni 
handlarze. Ci liczą na łatwy zarobek. Proponu-
ją szaliki, czapeczki, koszulki, naklejki a nawet 
malowanie twarzy białą i czerwoną farbką. Za 
chwilę pierwszy gwizdek, ulice powoli pusto-
szeją. Zostają na nich nieliczni, którzy jeszcze 
liczą na zdobycie upragnionego biletu. Z ta-
bliczkami – KUPIĘ BILET – w ręku wypatrują 
swojego wybawcy. Pod stadionem można spo-
tkać także osoby, które chcą pozbyć się wej-
ściówek. Ale oni także nie wzbudzają niczyjego 
zainteresowania. Szybko dowiadujemy się dla-
czego. – Ile za bilet? – pytamy jednego z han-
dlarzy. – 500 euro – mówi z kamienną twarzą 
mężczyzna z wejściówką w ręku. Na stadionie 
rozbrzmiewa pierwszy gwizdek sędziego. Kto 
miał wejść do środka, już dawno tam jest. Inni 
muszą poczekać na kolejną okazję. 

Łukasz Haraźny
„Słowo Sportowe”

jak piłka odbija się od szyb. Kilku Chorwatów 
zwraca uwagę na nas. – Musicie dokopać tym 
Niemcom. My też to zrobimy i razem wyje-
dziemy z grupy. Polacy, nie dajcie się. Marsz, 
marsz Dąbrowski – uśmiechają się i klepią nas 
po plecach. 

Kilka kroków dalej spotykamy Maćka. 
Mieszka w Wiedniu. Od tygodnia nie rusza się 
z domu bez polskiej flagi, koszulki i szalika.
– Zazwyczaj na mieście jest bardzo sympatycz-
nie i spokojnie. Pozdrawiam kibiców innych 
reprezentacji, robię sobie z nimi zdjęcia. Ale 

Drogę powrotną zamierzałem również odbyć 
pociągiem odjeżdżającym z Dworca Główne-
go o godzinie 13.57, niestety, sytuacja z awarią 
trakcji elektrycznej i teraz się powtórzyła. Rad 
nierad wsiadłem do pospiesznego D, dojeżdżając 
na Psie Pole. Pomimo bardzo pechowej podróży 
namawiam do korzystania jednak z usług PKP.

Było o komunikacji, teraz może trochę o dro-
dze i ulicach. W pierwszych dniach czerwca 2008 
została wyrównana droga biegnąca przez pola w 
kierunku osiedla Sołtysowice, którą możemy bez 
stania w korkach dojechać np. w okolice placu 
Kromera. Chciałbym podziękować Panu Wło-
dzimierzowi Wardale, pracownikowi ZDiUM, 
za skierowanie wyrówniarki na tę drogę i dopro-
wadzenie jej do lepszego stanu. Gruntownemu 

remontowi została poddana część ulicy Szarot-
kowej na odcinku od ul. Malwowej do ul. Przed-
wiośnie. Jej obecny wygląd prezentuje się bardzo 
okazale. 

Na terenach zakładów Whirlpool budowana 
jest hala magazynowa wysokiego składowania o 
powierzchni użytkowej 25 000 m2. Tak potężna 
inwestycja na pewno będzie miała negatywny 
wpływ na środowisko. W ciągu doby do tej hali 
magazynowej ma przyjeżdżać kilkaset samocho-
dów wielkogabarytowych (TIR), które w znacz-
nym stopniu utrudnią wyjazd z ulicy Przedwio-
śnie w kierunku Psiego Pola. Miejmy nadzieję, że 
samochody te nie będą jeździć po Pawłowicach.

Tekst,zdjęcia: Jerzy Szachnowski
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Człowiek utowarowiony
Takie określenie „człowiek utowarowio-

ny” (homo instrumentalis) nie istnieje w ję-
zyku polskim, ale można je wymyślić i umie-
ścić obok: homo faber, homo economicus czy 
homo ludens. 

Będzie niejako „wpasowany” w szereg okre-
śleń dotyczących człowieka ze względu na jego 
cechy (przymioty) charakterystyczne. Ów „czło-
wiek utowarowiony” kształtuje się na naszych 
oczach, dotyczy to także nas samych, bo uza-
leżnieni jesteśmy od systemu ekonomicznego i 
związków z Brukselą – stolicą Unii Europejskiej, 
która narzuca standardy w większości przypad-
ków naszego życia. Od momentu przystąpienia 
musieliśmy zmienić lub przystosować do istnie-
jących już przepisy i normy prawne (poszły one 
w tysiące, które naprędce zmienił Sejm). Istnieje 
coś takiego, co nazywamy „poprawnością” (po-
lityczną, europejską), do czego przymuszają nas, 
czy chcemy tego, czy nie, elity rządzące i tzw. 
autorytety moralne narzucone nam przez nie. 
Ponieważ elity rządzące mają swoje korzenie w 
liberalizmie (często bardziej w libertynizmie) i 
lewicowości, owe poprawnościowe standardy są 
właśnie tych proweniencji. Unią Europejską rzą-
dzi formacja liberalno-lewicowa, dlatego i u nas 
te tendencje obowiązują coraz bardziej, szczegól-
nie po ostatnich wyborach i powstaniu koalicji 
rządzącej (PO ma rodowód liberalny, PSL – le-
wicowy, postkomunistyczny). Stąd taki bezprzy-
kładny i frontalny atak na poprzedni rząd PiS-u 
i wszystko, czego dokonał i nie dokonał, bo nie 
miał już na to czasu. PiS ma korzenie chrześci-
jańsko-konserwatywne (prawicowe), a więc wy-
rasta i broni tego, co nazywamy tradycją i niezbyt 
przychylnym okiem patrzy na owe nowinki, które 
płyną z Brukseli, a dotyczące także standardów 
moralnych. Dlatego jest atakowany i wyśmiewa-
ny. Po prostu nie chce i sprzeciwia się ekspansji 
na nasz kraj właśnie owego „człowieka utowaro-
wionego”. Nie jest on wytworem wychowania w 
określonych wartościach (na przykład chrześci-
jańskich czy patriotycznych) i obowiązujących 
normach moralnych, ale niejako hodowany na 

ideach, które mu się wmawia, że są najcenniej-
sze i najnowocześniejsze. Owe idee zwalczają 
na przykład rodzinę, bo to wytwór zamierzchłej 
cywilizacji i propagują wzorce na przykład kon-
kubinatów (wolnych związków), jednopłciowych 
(małżeństw lesbijek czy gejów), komunalnych 
(wielopartnerskich) i innych. Stąd osłabianie roli 
rodzin prowadzi do lawinowego zwiększenia się 
liczby rozwodów, dzieci spoza związków, na-
cisków na wszechobecną aborcję, w niedługim 
czasie na eutanazję. Zanik związków uczucio-
wych, które spajają rodzinę, zaczyna się wtedy, 
gdy fetyszem staje się PIENIĄDZ. Coraz częściej 
nie uczucie, ale ekonomia rządzi związkami mał-
żeńskimi. Wybór partnera jest uwarunkowany 
jego finansami, pozycją społeczną, ogólnie biorąc 
od tego, czy zapewni życie na odpowiednim po-
ziomie (typowy materializm). Oczywiście łączy 
się to z wyrachowaniem i postawą egoistyczną, 
co nie ma nic wspólnego ze sferą uczuciową, 
na której głównie bazuje małżeństwo. Nic więc 
dziwnego, że takie małżeństwo staje się czymś 
w rodzaju TRANSAKCJI handlowej, w której je 
utowarowujemy. To jeden z pierwszych kroków 
ku „utowarowieniu” człowieka. Następne wiodą 
ku widzeniu naszej rzeczywistości tylko i wyłącz-
nie jako zbioru rzeczy potrzebnych nam do luksu-
sowego (albo raczej: na odpowiednim poziomie) 
życia, egzystencji wśród towarów i przedmiotów. 
Bo instrumentalnie zaczynamy traktować męża 
(żonę), dzieci, matkę i ojca, dziadków i resztę 
rodziny. Potrzebni są nam tylko jako obiekty do 
wykorzystania, aby zwiększyć swój standard ży-
ciowy, uczucia schodzą na plan dalszy albo się 
nie liczą po prostu, są niepotrzebne, więc zanika-
ją. „Utowarowiony” człowiek to już trochę robot, 
który wchodzi w wir zajęć i pracy, aby zarabiać 
coraz więcej, a na to potrzebny jest czas, który 
zabiera się rodzinie. Dzieci w takim związku 
„produkowane” są bardzo późno, aby nie prze-
szkadzały w robieniu kariery albo w ogóle ich nie 
ma (jedynaki – to reguła – stąd od początku ska-
zywane są na „zimny wychów”, żłobek, przed-
szkole, gosposię czy nianię). Nie wiem, ku czemu 

zmierza świat i jacy będą ludzie za powiedzmy 
50 lat. Czy „utowarowienie” pójdzie tak daleko, 
że trzeba będzie się od nowa uczyć najprostszych 
uczuć. Psychoterapia, tak przecież modna w USA 
i na Zachodzie, z czegoś wynika. Z osłabienia 
właśnie związków uczuciowych między najbliż-
szymi (małżonkami, dziećmi). Świetną diagnozę 
tego typu zjawiska odnajdujemy choćby w znako-
mitym filmie „American Beauty”. Warto go sobie 
przypomnieć, obejrzeć jeszcze raz i przemyśleć. 
W tym właśnie filmie zjawisko „utowarowienia 
człowieka” ukazane jest w przejmujący sposób. 
To nie tylko, jak się okazuje, ich (Amerykanów, 
Francuzów itd.) sprawa, ale coraz bardziej nasza. 
Dość bezmyśnie przejmujemy wzory i wzor-
ce z Zachodu, naśladujemy je w nieco „papuzi” 
sposób, zamiast zastanowić się, czy warto. Nie 
twierdzę, że pewne idee, wartości, które są do-
bre, wartościowe, godne przeszczepienia na nasz 
grunt powinno się odrzucić, bo nie są nasze, ale 
obce. Umiar, refleksja, „zatrzymanie się” w bie-
gu za pieniędzmi, chwila zadumy i odpoczynku 
– daje często dobre rezultaty. Mamy kompleksy w 
stosunku do „starych” Krajów Unii Europejskiej 
– zupełnie niepotrzebnie. Jesteśmy, jak i oni, Eu-
ropejczykami, a że ekonomicznie jesteśmy bied-
ni, nie znaczy, że jesteśmy zapóźnieni cywiliza-
cyjnie. Bo zapóźnienie cywilizacyjne nie na tym 
polega. A właśnie to powolne „utowarowianie” 
się” zbliża nas ku cywilizacji, gdzie PIENIĄDZ 
jest sfetyszyzowany, uczucia się gubią i rozmy-
wają, rodzina rozpada, wartości etyczne zanikają. 
Powstaje CHAOS, który nic dobrego nie zwia-
stuje, bo wciąga i niszczy. A przeciwstawić się 
mu jest trudno, przezwyciężyć jeszcze bardziej. 
Trzeba więc wrócić do tego, czego nas nauczy-
ła tradycja, odrzucić to, co psuje nasze układy i 
związki, oddzielić plewę od ziarna (oczywiście 
wszystko w sensie metaforycznym). Instrumen-
talizacja, czyli utowarowienie życia i człowieka 
nie jest dobrą drogą ku przyszłości. Po prostu nie 
dajmy się zwariować, bądźmy sobą, kierujmy się 
przede wszystkim uczuciami, a nie przeliczajmy 
wszystkiego na pieniądze. 

K. Bauer

7 czerwca w Lotniczych Zakładach Na-
ukowych przy ul. Kiełczowskiej na starym 
Psim Polu odbył się wielki rodzinny piknik 
integracyjny. 

Organizatorzy – Lotnicze Zakłady Naukowe 
i Stowarzyszenie Absolwentów, Byłych Na-
uczycieli i Sympatyków LZN – zaprosili do 
współpracy szkoły, organizacje pozarządowe i 
radę osiedlową Zawidawia. Na ogromnej sce-
nie prezentowały się zespoły dziecięce ze szkół 
podstawowych nr 44, 98, 10, z Gimnazjum nr 
2 i uczniowski zespół muzyczny oraz tańczą-
ce i śpiewające dziewczyny z LZN-u. Rodzice 
dumni robili tysiące zdjęć swoim pociechom, a 
koledzy i koleżanki zdumieni oklaskiwali ró-
wieśników.

Impreza była co się zowie: mogliśmy zo-
baczyć, jak wspaniała różnorodność zaintere-
sowań tworzy kilkugodzinny program, przy 
którym nikt się nie nudzi. Nasi goście mogli 
obejrzeć szkołę, pojeździć qadem, wziąć udział 
w rodzinnych potyczkach sportowych, można 
było zakupić wyroby ceramiczne ludzi z fun-
dacji „Przyjazny Dom” i zobaczyć, jak fajnie 
radzili sobie zorganizowani 

swym przedstawienie wspomogły Rozśpiewane 
Serduszka Aniołków pod przewodnictwem Marii 
Mazur, Agaty Kuźniewskiej i Dawida Matusza. 
Opiekunem KŻS jest p. Barbara Ingot, która za-
jęła się przygotowaniem scenariusza oraz zadba-
ła o całość przedstawienia. Zawierało ono treści 
zarówno religijne jak i patriotyczne. Misterium 
spotkało się z żywym odbiorem i wzruszeniem 
uczestników Mszy Św. Było to ostatnie przedwa-
kacyjne przedstawienie. Ksiądz proboszcz Michał 
Machał serdecznie podzięko-
wał za przedstawienie, które 
miało głęboką wymowę. Po 
eucharystii p. Barbara Inglot 
rozdała uczestnikom koła 
nagrody książkowe za cało-
roczny trud.. W nast. nume-
rze zamieścimy pełny tekst.

Zdzisław Wnęk
Barbara Inglot

Piknik w LZN
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Przepisy na każdy stół
Wiórki kokosowe donosu

Nawet zwykły sos nabierze wspaniałego smaku 
i zrobi się gęsty, jeśli dosypiesz do niego odrobinę 
wiórków kokosowych.

Cytryna do zupy i sznycli

Zupa z mięsem będzie mieć wyjątkowy smak 
i aromat, gdy go gotującego się wywaru dodasz 
kilka plasterków cytryny. Z kolei obłożenie pla-
sterkami cytryny usmażonych już sznycli cielę-
cych sprawia, że danie pięknie pachnie, apetycz-
nie wygląda i jest lżej strawne.

Kieliszek alkoholu do wołowiny

Jeśli chcesz, aby twarda wołowina była szyb-
ko miękka i delikatna, wlej do garnka, w którym 
dusisz mięso kieliszek wódki lub koniaku. Smak 
alkoholu znika w trakcie gotowania.

Pyszny likier z żółtek

Ubić na puszysta pianę 5 żółtek z 15 dag cukru 
pudru i cały czas ubijając, powoli wlać 125 ml 
śmietany słodkiej i 250 ml spirytusu.

Pasta z żółtego sera i czosnku

Z żółtego sera możesz w pięć minut przygoto-
wać pastę na kolację. Zetrzyj na tarce jarzynowej 
żółty ser. Wymieszaj go z majonezem i dodaj kil-
ka zmiażdżonych ząbków czosnku. Pasta dosko-
nale smakuje z ciemnym pieczywem.

Biały ser owiń liśćmi chrzanu

Gdy chcesz, aby biały ser jak najdłużej zacho-
wał świeżość, owiń go liśćmi chrzanu, orzecha 
właściwego lub porzeczek.

Mleko poprawia smak mrożonki

Zamrożone ryby i mięso rozmrażaj, wkładając 
je do naczynia z mlekiem. Likwiduje ono charak-
terystyczny posmak mrożonek.

Darmowy kwas chlebowy

Kwas chlebowy możesz bez trudu przygotować 
w domu. Pokrusz ½ kg razowego chleba żytniego, 
włóż do dużego kamiennego garnka i zalej 8 litra-
mi gorącej wody. Gdy wystygnie, dodaj 15 dag 
cukru, 1 dag drożdży rozmieszanych z niewielką 
ilością wody oraz pokrojona cytryną. Nakryj i od-
staw na 12 godzin. Przelej do butelek i zamknij. 
Po 5-6 dniach kwas jest gotowy do spożycia.

Białe czy ciemne, które podać

Białe pieczywo lub grzanki z pszennego chleba 
podawaj do lekkich zielonych sałat. Ciemne pie-
czywo jest doskonałym dodatkiem do sałatek z 
sosami majonezowymi.

Naleśniki pulchne

Do ciasta naleśnikowego dodaj kilka łyżek 
oliwy. Zamiast zwykłą wodą rozrób je gazowaną 
woda mineralną (zawarty w niej dwutlenek węgla 
spulchni ciasto).

Ciasto drożdżowe lepsze z kefirem

Do ciasta drożdżowego zamiast mleka wlej 
kefir. Będzie bardzo delikatne i na długi czas za-
chowa świeżość.

Nowo wybudowany 
pensjonat „Alicja”

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

Tym bohaterem był Alfred Delp.

Sznycle bardziej soczyste

Zanim zaczniesz przyprawiać i panierować 
sznycle, natrzyj je octem (najlepszy będzie win-
ny). Usmażone mięso nie zmieni smaku, a będzie 
bardziej soczyste. 

Oryginalna panierka

Zazwyczaj do panierowania kotletów lub ryb 
używasz bułki tartej. Jeśli jednak chcesz zasko-
czyć gości czymś niezwykłym, otocz mięso w 
zmielonych migdałach, siekanych orzechach, sie-
mieniu lnianym lub ziarnie sezamu. Do panierki 
można wykorzystać rozgniecione słone paluszki 
lub krakersy.

Sałatka ryżowa z zielonym groszkiem

– 2/3 szklanki ryżu
– 1 puszka zielonego groszku
– 3 średnie pomidory
– 1 duża papryka
– 1 duże jabłko
– 2 średnie kiszone ogórki
– 5 łyżek majonezu, sól

Ryż ugotować i ostudzić. Pomidory, papry-
ka, jabłko i ogórki pokroić w kostkę (drobną). 
Wszystkie składniki włożyć do salaterki dokład-
nie wymieszać i podać.

Sałatka śledziowa „FIN”

– 4 filety śledziowe (wymoczone)
– 6 ziemniaków (ugotowane)
– 2 cebule
– 1 ogórek kwaszony
– 1 mały słoik majonezu
– pieprz, sól. 

Wszystkie składniki pokroić, włożyć do sala-
terki wymieszać, polać majonezem, posypać pie-
przem i solą. Podać z pieczywem. 

Sałatka ORION

– 25 dag kurczaka (pieczony lub gotowany)
– 1 jabłko winne
– 10 dag se4ra żółtego
– 1 papryka czerwona marynowana 
– 3 łyżki gęstej śmietany
– 3 łyżki majonezu
– pieprz, sól.

Mięso kurczaka, jabłko, ser i paprykę pokroić 
w kostkę. Śmietanę, majonez, pieprz i sól wymie-
szać i tym sosem polać sałatkę, wszystko wymie-
szać i podać. 

Kluski z kaszy manny i sera

– ½ szklanki kaszy manny
– 5 łyżek mleka
– 1,5 łyżki mąki
– 30 dag sera białego
– 2 jajka
– 1 łyżka masła
– 2 łyżki śmietany, sól
– do polania: 2 łyżki masła, 3 łyżeczki bułki tar-
tej, 3 łyżki cukru.

Kaszę zalać letnim mlekiem i odstawić na 30 
minut do napęcznienia. Zmielony ser i tłuszcz 
ucierać dodając po jednym żółtku śmietanę i ka-
szę. Wszystko starannie wymieszać, dodać ubite 
na pianę białko do tej masy dodać mąkę lekko 

wymieszać. Łyżką formować kluski i wkładać na 
gotującą i osoloną wodę. Po około 5 min wyjmo-
wać kluski, polać masłem ze zrumienioną bułką 
oraz posypać cukrem.

Kluski śląskie

– 1,5 kg ziemniaków (ugotować)
– 1 szkl. mąki ziemniaczanej
– 4 łyżki mąki pszennej 
– 1 jajko
– słonina do stopienia i polania.

Do zmielonych ziemniaków dodać mąkę i jaj-
ko, dokładnie wyrobić ciasto, z którego formować 
okrągłe kulki w środku zrobić wgłębienie. Goto-
wać w osolonej wodzie około 3 minut od chwili 
wypłynięcia klusek na powierzchnię. 

Fasola po staropolsku

– 40 dag fasoli białej
– 10 dag wędzonego boczku
– 2 cebule
– 2 łyżki mąki
– 2 łyżki tłuszczu
– 10 dag suszonych śliwek
– 5 dag rodzynek
– 1 łyżka miodu
– 2 łyżki karmelu (cukier przypalić z odrobina 
wody)
– sól, pieprz. 

Do ugotowanej fasoli dodać namoczone i po-
krojone w paseczki śliwki i rodzynki. Na pod-
smażonym boczku udusić cebulę, dodać mąkę, 
aby zrobić białą zasmażkę i dodać do fasoli. Na 
koniec dodać miód, karmel, sól i pieprz, wymie-
szać chwilę przygotować i podawać. 
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Jeszcze o szkole
„Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam, oczy 

mam pełne łez” – pisał o swojej szkole jeden 
z naszych najwybitniejszych poetów 20-lecia 
międzywojennego Julian Tuwim. 

O szkole pisało wielu naszych pisarzy i ar-
tystów: niezbyt pochlebnie o galicyjskim gim-
nazjum w „Zmorach” Emil Zegadłowicz, a 
właśnie „z łezką w oku” o swoim gimnazjum 
we Lwowie pisał w powieści „Niebo w pło-
mieniach” Jan Parandowski. Podobnie jest i 
dzisiaj. Jedni w naszej klasie internetowej pi-
szą z sympatią o szkole i nauczycielach, inni 
bardzo krytycznie. Prawda leży jak zwykle po-
środku.  W polskiej szkole dzisiaj nie zawsze 
dzieje się dobrze, o czym świadczy ostatni 
strajk nauczycieli (27 maja), który poparli ro-
dzice i młodzież. Dotyczył on podwyżki płac 
dla nauczycieli, nawet o 50-60% dotychczaso-
wych zarobków. Dalej chodzi o pozostawienie 
Karty Nauczyciela, która daje temu zawodowi 
sporo przywilejów (m.in. 18-godzinne pensum 
dydaktyczne, czyli obowiązek pracy 18 go-
dzin w tygodniu, to znaczy przeprowadzenie 
mieszczących się w tym czasie lekcji, co trzeba 
powiedzieć – najniższe ze wszystkich krajów 
europejskich) oraz możliwość wcześniejszego 
przejścia na emeryturę. Ministerstwo Pracy 
skreśliło bowiem zawód nauczycielski z tego 
typu przywileju. Czy słusznie? Trudno powie-
dzieć, bo na przykład prowadzenie lekcji WF-u 
przez 65-letniego nauczyciela jest raczej nie-
wyobrażalne. Ale także przykładu nauczyciela 
WF-u można używać (w sensie pejoratywnym) 
jako tego, który nie musi robić klasówek czy 
sprawdzianów, przygotowywać się do zajęć i 
wykonywać innych czynności dydaktycznych 
w ramach swoich obowiązków (mówi się o 
40-godzinnym tygodniu pracy nauczyciela, w 
skład którego wchodzą te wyżej wymienione 
obowiązki, a nadto egzaminy różnego typu, 
konferencje, zajęcia pozalekcyjne i inne). 

Oczywiście teoria wpisana w Kartę Nauczycie-
la niewiele ma wspólnego z praktyką szkolną. 
Bo na przykład nauczyciele choćby języka pol-
skiego (w większości przypadków) niewiele 
robią sprawdzianów czy zadań klasowych, bo 
trzeba je sprawdzić, a nie wszystkim się chce. 
Dotyczy to i innych przedmiotów, przy czym 
język polski jest tu bardzo ważnym przedmio-
tem, bo obowiązujących wszystkich na ma-
turze czy sprawdzianie gimnazjalnym albo w 
klasie szóstej. Stąd problemy z pisaniem przez 
uczniów na różnym poziomie nawet krótkich 
tekstów wypracowań. Skąd uczniowie mają 
nabyć tę trudną przecież umiejętność, skoro 
się ich nie ćwiczy na lekcjach języka polskie-
go. Najczęściej jest to wina nauczyciela i jego 
lenistwa. Który  z dyrektorów sprawdza (choć 
jest to jego obowiązek), jak realizuje program 
języka polskiego jego polonista i czy w ogóle 
go zrealizował. Nagminne jest niekończenie 
przez polonistów programu, co powoduje  brak 
omówienia między innymi kilku lektur (obo-
wiązkowych) szkolnych, których fragmenty 
mogą pojawić się na maturze lub odsyła się 
do ich opracowań. Takich nauczycieli (także z 
innych maturalnych przedmiotów) powinno się 
karać, a także dyrektorów, którzy dopuszczają 
do tego. Wiem, co piszę, bo owo niekończenie 
programu nauczania jest czymś skandalicznym 
i niedopuszczalnym, a zdarza się nagminnie. 
Przykład najświeższy to nieomówienie w gim-
nazjum lektur obowiązkowych: „Syzyfowych 
prac” Żeromskiego i „Kamieni na szaniec” A. 
Kamińskiego. I parę tysięcy gimnazjalistów, 
którzy w efekcie ponieśli konsekwencje za 
niefrasobliwość swoich nauczycieli. I nic nie 
słychać, aby odpowiedzialnych za ten skandal 
polonistów ukarano, a pośrednio także dyrek-
torów szkół, którzy nie skontrolowali realizacji 
obowiązującego sposobu nauczania przez na-
uczycieli. Ten stan rzeczy, niestety, utrwala się. 
Winnych wskazałem, ale jest to cały łańcuszek 
odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, który 
ciągnie się od ministerstwa, przez kuratoria, 

dyrekcje szkół i poszczególnych nauczycieli. 
Można zatem wyciągnąć odpowiednie wnioski 
z tych mankamentów funkcjonowania szkół i 
ich nauczycieli. Bo tak się składa, że nauczy-
ciele nie lubią być krytykowani (łatwo za to 
krytykują innych), a popełniają wiele błędów 
dydaktycznych i wychowawczych. Częścio-
wo można zrozumieć taki sposób myślenia 
nauczycieli, którzy cały czas mają władzę nad 
uczniami, a nad nimi kontrola jest niewielka. 
Wypacza to sposób myślenia o własnym za-
chowaniu i postępowaniu. Przenoszą to poza 
szkołę, na rodzinę, znajomych, innych ludzi. 
Kiedyś powiedziała mi mama, gdy w ferworze 
dyskusji coś usiłowałem przeforsować, że nie 
jest moją uczennicą, a ja nie jestem w szkole. 
Zmitygowała mnie, przywołała do porządku. 
Od tej pory ja sam zacząłem uważać na swo-
je zachowanie w stosunku do moich uczniów, 
ale i innych ludzi, z którymi się kontaktowa-
łem. Łatwo się obrażać, gdy ktoś nas krytykuje. 
Gorzej jest z korygowaniem naszego postępo-
wania, gdy dociera do nas głos krytyczny. Z 
nauczycielami jest to bardzo trudne. Dlaczego 
– wcześniej napisałem. Wracając na koniec do 
strajku nauczycieli i ich żądań, należy powie-
dzieć, że nie zawsze są one w pełni uzasadnio-
ne. W od lat trwającej negatywnej selekcji do 
zawodu nauczycielskiego, a związanej m.in. 
ze słabym wynagrodzeniem, mamy, co mamy. 
Słaby system oświatowy i jego wydolność. 
Szkoła ciągle pozostaje szkołą nauczyciela, a 
nie szkołą ucznia i rodzica. Ta dysproporcja ro-
dzi szkolną patologię. Niestety, szkoła przycią-
ga do siebie nie absolwentów określonych kie-
runków nauczania, ale tych słabych i średnich. 
Oczywiście jedną z przyczyn są niskie zarobki 
nauczycieli. Strajk nauczycieli w przedszko-
lach i szkołach podstawowych miał też swój 
pozytywny wydźwięk – rodzice, babcie, opie-
kunowie mieli jeszcze jeden dzień na kontakt 
ze swoimi dziećmi. To dobrze.

K. Bauer

Łącznik Pawłowicki
Zostały uchwalone plany miejscowego za-

gospodarowania terenu dotyczące Łącznika 
Pawłowickiego. 

Z materiału dostępnego w Internecie na stro-
nie miasta można przeczytać i obejrzeć rysunki 
dotyczące uchwalonego planu (http://uchwaly.
um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XX/578/08). 
Z dostępnego tekstu wynika, że niewiele uwag 
mieszkańców zostało przyjętych. Tak więc stało 
się oczywistym, że miasto nie jest dla ludzi tyl-
ko ludzie są dla miasta. Poniżej przedstawiamy 
wystąpienie Tomasza Ossowicza – Dyrektora 
Biura Rozwoju Wrocławia i fragment uchwały nr 
XX/578/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 
kwietnia 2008 r.

Uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu Łącznika 
Pawłowickiego przy ulicy Jeziorowej.

Referuje Tomasz Ossowicz – Dyrektor Biura 

Rozwoju Wrocławia: „Pani Przewodnicząca, 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ten plan 
został sporządzony dla fragmentu trasy, która 
będzie przyszłym wylotem ze wschodniej części 
Wrocławia z rejonu „Korony”, konkretnie z rejo-
nu skrzyżowania ul. Krzywoustego z Poprzecz-
ną do autostrady lub drogi ekspresowej, która 
połączy Wrocław z Warszawą. Jeszcze jej się nie 
buduje, ale my musimy przewidywać taką trasę 
wylotową. Gdyby jej nie było, to osoby miesz-
kające w okolicy pl. Grunwaldzkiego musiałyby 
się cofnąć aż do Żmigrodzkiej, aby wyjechać na 
Warszawę. Przygotowaliśmy ten plan, ponieważ 
pojawiły się wnioski o decyzję o warunkach za-
budowy na maszt telefonii komórkowej na środku 
planowanej drogi i pojawiły się wnioski o zabu-
dowę jednorodzinną na tym terenie. W związku 
z tym ten plan ma charakter prewencyjny, zapo-
rowy, aby zarezerwować ten teren na przyszły 

łącznik. Ten plan zakłada, że rezerwujemy pas 
aż 160-metrowej szerokości, żeby nie tylko był 
zachowany 60-metrowy pas na drogę, ale rów-
nież 50 metrów bariery ochronnej w stosunku do 
zabudowy mieszkaniowej, która w dużej mierze 
jeszcze nie istnieje. Ważnym dodatkowym usta-
leniem planu jest to, że tutaj istnieje węzeł z dro-
gą lokalną, która łączy tę drogę z Pawłowicami. 
Zwrócę uwagę, że jest to droga lokalna, na której 
można wprowadzić różne ograniczenia, bo na 
etapie Studium zamieniliśmy drogę zbiorczą na 
drogę lokalną, w związku z uwagami złożonymi 
przez mieszkańców do Studium. Była obawa, że 
ze specjalnej strefy ekonomicznej z rejonu Polaru, 
wylot na Warszawę będą wykorzystywać ciężkie 
pojazdy. Zaproponowaliśmy taką drogę w innym 
miejscu, na południe od tego rejonu. Ta droga jest 
tylko po to, że jak kiedyś będzie zbudowany tzw. 
Łącznik Pawłowicki, to wtedy Pawłowice będą 
miały szybki dojazd do centrum. Stacje telefo-
nii komórkowej dopuszczono tylko w pasie na 
zachód po drugiej stronie osiedla i dopuszczono 
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trochę zabudowy jednorodzinnej. Poprowadzono 
drogę, która pozwala na dojazd do działek, bo 
inaczej łącznik odcina dojazd do tych działek. 
Do tego planu złożono 72 pisma z uwagami, pod 
którymi podpisały się 263 osoby. 231 podpisów 
było za tym, żeby przesunąć łącznik o kilometr w 
kierunku zachodnim. Wyjaśniam, że już przesu-
nęliśmy ten łącznik w związku z uwagami miesz-
kańców na etapie Studium, ale dalsze przesunię-
cie powoduje utratę jego sensu, bo ma on być 
skrótem na Warszawę. Dlatego proponujemy, aby 
to zdecydowanie odrzucić. Kolejne 35 podpisów 
było za tym, aby na tej drodze lokalnej był przepis 
mówiący o dopuszczeniu pojazdów do 3,5 tony. 
Generalnie zgadzamy się z tym, ale w planie miej-
scowym nie określa się zasad organizacji ruchu 
drogowego. Właśnie wprowadzenie drogi lokal-
nej umożliwi wprowadzenie tego zakazu później. 
35 osób domagało się wprowadzenia ekranów 
wygłuszających wzdłuż łącznika pawłowickiego. 
Plan umożliwia budowę tych ekranów, ale do-
piero na etapie budowy łącznika, kiedy zrobi się 
ocenę oddziaływania na środowisko. 35 osób żą-
dało wprowadzenia przejścia dla pieszych przez 
łącznik pawłowicki, plan to umożliwia, ale nie 
rozstrzyga, w którym miejscu ma być. To będzie 
zależało od tego jaka będzie zabudowa po drugiej 
stronie łącznika. 35 podpisów opowiedziało się za 
odsunięciem telefonii komórkowej dalej niż 110 
metrów od zabudowy. My uważamy, że odległość 
110 metrów jest wystarczająca. 4 podpisy za tym, 
aby poszerzyć pasy zieleni do 100 metrów. Jest to 
formalnie niemożliwe, bo plan nie obejmuje ta-
kiego obszaru, a z drugiej strony uważamy, że 50 
metrów plus dwadzieścia kilka w ramach pasa zu-
pełnie wystarczy, żeby wprowadzić odpowiednie 
zabezpieczenia przed uciążliwością. Nie referuję 
uwag, które zostały uwzględnione. Uwagi, które 
wymieniłem proponuję odrzucić i wraz z nimi 
uchwalić ten plan. 

(...) W wyniku głosowania uchwała nr XX/578/
08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 kwietnia 
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu łącznika Pawłowickiego przy ulicy Jezio-
rowej została przyjęta.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy 
Jeziorowej

(…) Zarządzenie Nr 2959/08 Prezydenta Wro-
cławia z dnia 19 marca 2008 r. nie uwzględniło 
uwag dotyczących przesunięcia Łącznika Pawło-
wickiego minimum o 1 km na zachód albo poza 
istniejący lasek czy maksymalnego odsunięcia 
łącznika w kierunku rzeki Widawy. Nie uwzględ-
niono uwag dotyczących nieumieszczania w 
planie połączenia drogi 2KD-L/2 z Łącznikiem 
Pawłowickim, uwzględnienia w planie przej-
ścia pieszego i zamontowania ekranów wygłu-
szających oraz wprowadzenia ograniczenia 
wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 
tony ładowności. Nie uwzględniono niedopusz-
czenia w planie anten telefonii komórkowej na 
terenach 6Z/1 i 6Z/4.(…)

Łącznik Pawłowicki nie został odsunięty od 
osiedla (pomimo istniejącego niezabudowanego 

przedwojenne miejsce zamieszkania dla osób pra-
cujących we Wrocławiu. Brak możliwości prze-
sunięcia łącznika, nigdy nie wyjaśniona, kojarzy 
się z ochroną interesów developerów chcących 
zabudować puste pola przyległe do Pawłowic i 
zarobić na tym majątek kosztem mieszkańców.

Rysunek przebiegu łącznika, oddalonego od 
osiedla o 1 km, był przesłany do biura rozwoju 
Wrocławia. Nie wiem dlaczego pan Jacek Ossow-
ski pisze o niemożliwości przesunięcia?

W takiej sytuacji należy przemówić językiem 
prawa. Proponuję założenie stowarzyszenia „Zie-
lone Pawłowice”. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z redakcją.

Jacek Orzechowski

terenu) oraz ulica Starodębowa będzie zjazdem 
z łącznika. Ulicą będą mogły jeździć samochody 
powyżej 3,5 tony. Ciekawe, czy samochody cię-
żarowe TIR z budowanego magazynu Whirpool 
będą przejeżdżać przez Pawłowice – zielone, 

Przesłany do UM i opubliko-
wany w Pawłowicach nr 12, 
proponowany przez miesz-
kańców przebieg Łącznika 
Pawłowickiego, złożony w 
UM we wrześniu 2007 r.
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Zasiew nasion destrukcji
Co to jest GMO? Odpowiedź wydaje się 

prosta i oczywista. Jest to żywność modyfiko-
wana genetycznie, czyli transgeniczna, którą 
od pewnego czasu spożywa większość Amery-
kanów, nie zdając sobie z tego sprawy. 

Można przypuszczać, że również bez świa-
domości, jak bardzo jest to ryzykowne. Me-
dia i tak zwane autorytety naukowe głoszą, 
że jest ona całkowicie nieszkodliwa, a nawet 
pod wieloma względami lepsza od żywności 
niemodyfikowanej, natomiast wszelkie opinie
o jej niekorzystnym wpływie na organizmy 
biologiczne ukrywa się lub wyśmiewa na fo-
rum publicznym. Stosowanie takich zabiegów 
socjotechnicznych może zdumiewać, zwłasz-
cza jeżeli ma to miejsce w kraju na wskroś 
demokratycznym, gdzie wolność myśli, słowa, 
stowarzyszeń, badań naukowych jest sztanda-
rowym hasłem ustrojowym. Mowa tu o Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie ponad 80% całej 
przetworzonej żywności sprzedawanej w su-
permarketach zawiera genetycznie modyfiko-
wane składniki.

 Żywność genetycznie modyfikowana to
ziarna (ryż, kukurydza, pszenica i inne), ro-
śliny strączkowe (np. soja i jej przetwory), 
oleje roślinne, napoje bezalkoholowe, majo-
nezy, jarzyny i owoce, nabiał, jajka, mięso i 
inne produkty zwierzęce, a nawet mieszan-
ki dla niemowląt. Ogromną ilość dodatków 
modyfikowanych genetycznie po prostu się
ukrywa w przetworzonej żywności: w sosie 
pomidorowym, lodach i maśle orzechowym. 
Zdumiewać może fakt, że nie wolno informo-
wać o tym konsumentów. Dlaczego? Dlatego, 
że finansowana przez rodzinę Rockefellerów
zielona rewolucja przygotowała grunt pod 
rewolucję genetyczną umożliwiającą garstce 
anglo – amerykańskich gigantów przemysłu 
rolnego przechwycenie kontroli nad światową 
produkcją żywności. Chodzi o takie firmy, jak
Monsanto, DuPont, DowAgriSciences i Cargill 
oraz ich poplecznika, czyli rząd Stanów Zjed-
noczonych i jego agendy: Departamenty Rol-
nictwa i Stanu, Urząd ds. Żywności i Leków, 
Agencję Ochrony Środowiska, Departament 
Obrony. Przedsięwzięcie to wspiera Światowa 
Organizacja Handlu (WTO), mimo protestów 
konsumentów z Europy. Można powiedzieć, że 
dziś wszyscy jesteśmy laboratoryjnymi szczu-
rami biorącymi udział w niekontrolowanym, 
masowym eksperymencie na ludziach, którego 
wyniki nie są jeszcze znane.

Badania nad biotechnologiami w przemyśle 
rolnym rozpoczęto w USA w latach 70. XX 
wieku, a na początku lat 80. prześcigano się 
w tworzeniu genetycznie modyfikowanych ro-
ślin, inwentarza żywego i bazujących na GMO 
leków. Rząd USA stwarzał i stwarza niezwykle 
korzystny dla tego biznesu klimat, niezależnie 
od tego, czy rządzą Demokraci, czy Republi-
kanie. Firmy zajmujące się biotechnologiami 
lub GMO osiągnęły dominację w latach 80. 
XX wieku, zwłaszcza za prezydentury Geo-

rge`a H.W. Busha. Wydał on rozporządzenie 
wykonawcze głoszące, że rośliny i pokarmy 
GMO są „w zasadzie identyczne” ze zwykły-
mi z tego samego gatunku, jak np. kukurydza, 
pszenica lub ryż. W ten sposób została ustano-
wiona reguła „zasadniczej równoważności”, 
stanowiąca podstawę całej „rewolucji GMO”. 
Ta pseudonaukowa brednia stała się prawem i 
nie można było mówić o biologicznej katastro-
fie. A fakty były inne. Firma Monsanto zaczęła
modyfikować mleko krowie, wykorzystując do
tego rekombinowany bydlęcy hormon wzrostu 
(rBGH) opatrzony handlową nazwą Posilac. Za 
prezydentury B. Clintona Urząd ds. Żywności i 
Leków (FDA – Food and Drug Administration) 
ogłosił, że mleko to jest nieszkodliwe i zezwolił 
na jego sprzedaż, zanim jeszcze były dostępne 
jakiekolwiek informacje o efektach jego spo-
życia. Niebawem okazało się między innymi, 
że bydło traci mleczność o dwa lata wcześniej 
niż zazwyczaj, pojawiają się poważne infekcje, 
często rodzą się zdeformowane cielęta. Nie 
podawano tych doniesień do publicznej wiado-
mości, jak i tego, że mleko takie powoduje u 
szczurów białaczkę i raka, a u ludzi występu-
je ryzyko raka piersi i prostaty. Nawet go nie 
oznakowano, tak więc konsumenci nie wiedzą, 
co piją. W USA i Wielkiej Brytanii praktyka 
utrącania niewygodnych prawd i karania dema-
skatorów jest zasadą. Najgorsze jest to, że dzie-
je się tak za aprobatą rządów obu państw. Rząd 
T. Blaira posunął się jeszcze dalej. Wynajął 
firmę do przeprowadzenia badań dowodzących
nieszkodliwości żywności GMO. Okazało się, 
że wyniki badań były sfałszowane, ale mimo 
to Brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa zaleci-
ło wydanie certyfikatu odmianie kukurydzy
GMO, a rząd Blaira wprowadził nowe zasady 
postępowania, zgodnie z którymi każdy pra-
cownik finansowanego przez państwo instytutu
badawczego, który odważy się wypowiadać w 
sprawie obserwacji dotyczących rośłin GMO, 
musi liczyć się ze zwolnieniem i oskarżeniem 
w sądzie o złamanie warunków kontraktu. W 
ten sposób zdelegalizowano mówienie prawdy, 
nawet gdy w grę wchodzi zdrowie społeczeń-
stwa.

W czasie zimnej wojny żywność stała się 
bronią strategiczną ukrywającą się pod przy-
krywką szczytnego hasła „Żywność dla poko-
ju”. Dominacja w światowym rolnictwie miała 
stanowić jeden z głównych filarów powojennej
polityki Waszyngtonu, łącznie z kontrolowa-
niem rynków ropy i handlem bronią w ramach 
niekomunistycznego świata. Przykładem może 
być kryzys żywnościowy w 1973 r., kiedy ceny 
ropy i zbóż wzrosły trzykrotnie, a czasami czte-
rokrotnie, w czasie gdy USA miały największą 
nadwyżkę żywności i największy wpływ na jej 
ceny i dostawy. Polityka USA oparta została na 
dewizie H. Kissingera: „Kontrola ropy nafto-
wej oznacza kontrolowanie państw, kontrola 
żywności oznacza kontrolowanie ludzi”. W 
Studium W Sprawie Bezpieczeństwa Państwa 

(NSSM 200) bezpieczeństwo to było tożsame z 
interesami Rockefellerów i ukierunkowane na 
przyjęcie planu działania w sprawie światowej 
populacji, który zakładał drastyczną jej kontro-
lę, czyli redukcję. USA przodowały w realizacji 
tego zadania i jako warunek wstępny udziele-
nia pomocy krajom rozwijającym się stawiały 
wdrożenie przez nie kontroli urodzin. Studium 
to wiązalo się z planem „zielonej rewolucji”, 
która miała na celu kontrolę produkcji żywno-
ści w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji i Afry-
ki. Plan Kissingera miał 2 cele: zabezpieczenie 
nowych rynków zbożowych dla USA i kontro-
lę populacji w 13 krajach, w tym w Indiach, 
Brazylii, Nigerii, Meksyku, Indonezji. Eksplo-
atowanie ich zasobów naturalnych zależało od 
wdrożenia drastycznej redukcji populacji, aby 
zmniejszyć ich wewnętrzne zapotrzebowanie. 
Kissinger chciał do roku 2000 zredukować 
ogólną liczbę ludności świata o 500 mln i prze-
konywał, że później roczną śmiertelność wyno-
szącą 10 mln należy podwoić (do 20 mln). Plan 
ten popierała rodzina Rockefellerów. Trzeba tu 
wyjaśnić, że Fundacja Rockefellerów wcielała 
w życie zasady eugeniki, rasizmu i maltuzja-
nizmu, a jej teoretycy uważali, że mają prawo 
decydować, kto ma żyć, a kto musi umrzeć. Nie 
może to dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że 
ruch eugeniczny narodził się w USA i został 
przeniesiony na grunt Europy, gdzie stał się za-
czynem niemieckiego rasizmu. 

Za przedsięwzięciem Fundacji kryły się też 
czołowe rodziny amerykańskiego biznesu oraz 
potężne jednostki. Podobnie było w Wielkiej 
Brytanii. Poglądy te podzielali W. Churchill i 
J.M. Keynes.Taka była polityka Fundacji Rocke-
fellerów i to jest klucz do zrozumienia jej póź-
niejszych wysiłków w rewolucji biotechnologii 
i genetyce roślin. Misją Fundacji zawsze było 
„trzebienie stada lub systematyczne redukowa-
nie populacji podrzędnych gatunków”. Proble-
mem zwolenników supremacji jest to, że zbyt 
wiele podrzędnych jednostek powoduje kłopoty, 
kiedy żądają więcej tego, co uprzywilejowani 
chcą zatrzymać dla siebie. Rozwiązaniem jest 
ich usunięcie w dowolny sposób, poczynając od 
kontroli urodzeń i sterylizacji, po głodzenie i eks-
terminacyjne wojny. A żywność to potęga. Kiedy 
zastosuje się ją do ograniczenia populacji, staje 
się bronią masowej zagłady. Tak właśnie kształ-
tuje się obecnie sytuacja w biednych krajach po 
drastycznej podwyżce cen w 2007 r. wynoszącej 
40% w porównaniu do 2006 r., kiedy wynosiła 
9%. Ruch cen jest spowodowany manipulowa-
niem dostawami przez przemysł rolny w celu 
osiągnięcia większych zysków i „przetrzebienia 
stada” w określonych krajach Trzeciego Świata. 
A za tym wszystkim stoi Fundacja Rockefelle-
rów, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank 
Światowy, GATT, które to instytucje mają jeden 
cel: zintegrowanie rozwijającego się świata w 
zdominowaną przez USA Globalną Północ, aby 
jego bogactwa można było wykorzystać dla ce-
lów potężnego biznesu, przede wszystkim ame-
rykańskiego. „Zielona Rewolucja” posłużyła 
wielkim korporacjom do osiągania ogromnych 
zysków, rozpoczęła proces zniewolenia pożycz-
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Masoneria jako zagrożenie Kościoła katolickiego

kami zaciąganymi w Międzynarodowym Fundu-
szu Walutowym, Banku Światowym i bankach 
prywatnych, a tym samym zniszczenia drobnych 
farmerów. Rozpowszechniła hybrydowe nasiona, 
którym brak było zdolności reprodukcyjnych, co 
zmuszało farmerów do corocznego zakupu ziar-
na od niewielkiej liczby firm – gigantów, które
posiadały na nie patenty i użyły ich do położenia 
fundamentów pod późniejszą rewolucję GMO. 
Doszło do tego, że obecnie kilku monopolistów, 
głównie amerykańskich, kontroluje cały świat. 

 Oprac. MJS.

Artykuł jest adaptacją recenzji S. Lendmana książki F.W. 
Engda „Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Ge-
netic Manipulation” (Nasiona destrukcji – ukryty cel gene-
tycznych manipulacji), która ukazała się w 2007 r. 

Jeśli rzeczywiście istnieje tajny plan za-
garnięcia świata, to podejrzenia w tym 
względzie kierują się przede wszystkim na 
masonów. Wolnomularstwo to najstarsze i 
największe bractwo na świecie, które upo-
wszechniło się w dużej mierze dzięki ekspan-
sji imperium brytyjskiego w XIX w. 

Pojawia się nieustannie przy każdym bada-
niu tajnych stowarzyszeń. Jest to rodzaj klubu 
towarzyskiego dla najbogatszych i najbardziej 
wpływowych ludzi na świecie. Są oni wzajem-
nie powiązani nie tylko przez loże. Wzajemnie 
się szachując gospodarczo, wyznają jedyną 
ideologię – pieniądz. Ci ludzie niewątpliwie 
rządzą światem, ale nie znaczy to, że szef klubu 
jest królem świata. Do masonerii jest się przyj-
mowanym pod dwoma warunkami – pieniądze 
i ideologia. 

Za datę powstania współczesnej masonerii 
spekulatywnej przyjmuje się dzień 24 czerw-
ca 1717 roku, kiedy to z połączenia trzech lóż 
londyńskich i loży z opactwa Westminster po-
wstała Wielka Loża Londynu. Zgodnie z do-
kumentem z tego zebrania zwołano wówczas 
w gospodzie Pod Gęsią i Rusztem członków 
wszystkich działających wtedy w mieście 
lóż mularskich. W chwili obecnej niektórzy 
sądzą, iż wtedy to nastąpiło połączenie wy-
wodzących się ze średniowiecza organizacji 
murarskich z organizacją okultystyczną, jaką 
był Zakon Różokrzyżowców. Połączenie takie 
sprawiło, że rytuał uległ znacznemu uwznio-
śleniu i uogólnieniu.

Kilka lat później, w 1723 r., dwaj pastorzy 
protestanccy Anderson i Desagulier napisali 
„Księgę konstytucji mularzy wolnych i przyłą-
czonych”, owymi przyłączonymi byli właśnie 
gnostycy, którzy nadali właściwy splendor i 
ideologię temu nowo powstałemu tworowi. Od 
tego momentu datuje się powstanie nowożyt-
nej masonerii intelektualnej mającą swą pod-
budowę nie w tajemnicach cechowo-rzemieśl-
niczych, lecz w gnozie pogańskiej. Dynamikę 
wzrostu siły wolnomularstwa obrazuje przy-

kład Francji, gdzie między rokiem 1721 (po-
wołanie pierwszej loży w Dunkierce) a 1789 
powstało 700 lóż.

Kiedy pierwsze loże masońskie założone 
zostały na ziemi angielskiej, w tamtejszych 
warstwach wykształconych szerzył się deizm. 
Pogląd ten przyjmował wprawdzie istnienie 
Boga, ale odmawiał Mu aktu stworzenia świata 
z nicości oraz wszelkiego wpływu na świat i 
człowieka. Odrzucano tym samym rządy Bożej 
Opatrzności i porządek nadprzyrodzony, czyli 
– mówiąc inaczej – bezpośrednie kierowanie 
światen przez Boga! Bazując na deizmie, ma-
soni w konstytucji z 1723 r. zobowiązali się 
wyznawać tylko taką religię, „na którą wszyscy 
się zgadzają”. Określono też jej podstawowe 
dogmaty; były nimi: wiara w istnienie Boga, 
jako Wielkiego Budowniczego świata, oraz 
wiara w nieśmiertelność duszy.

Wiele stuleci wcześniej masoni byli wykwa-
lifikowanymi kamieniarzami i architektami. Ich
umiejętności i rzemiosło reprezentowały naj-
wyższy poziom, nic więc dziwnego, że łączyli 
się w sekretne gildie, by chronić i przekazywać 
następcom swoją ezoteryczną wiedzę pocho-
dzącą ze starożytnego Egiptu i Grecji. Dowody 
wpływów i symboliki masońskiej otaczają nas 
ze wszystkich stron, nawet na odwrocie amery-
kańskiego banknotu 10-dolarowego: wszech-
widzące oko, piramida egipska,  gwiazdy nad 
głową orła w kształcie pentagramu, a także 
motta: E pluribus unum (z wielości jedno) i No-
vus ordo seculorum (nowy porządek wieków). 
Najpopularniejszy z masońskich symboli – li-
tera G wewnątrz prostokąta i kompasu oznacza 
„świętą geometrię”; szeroko posługiwano  się 
takimi symbolami jak: koło, trójkąt, gwiazda 
pięcioramienna itd., oznaczającymi pojęcia 
metafizyczne i filozoficzne. Inny popularny
symbol masoński to „Oko w Trójkacie”, czy-
li: „Świetlista delta” Logos, kreacjonistyczne 
Princypium, Wielki Architekt Wszechświata, 
a wg założyciela satanistycznej loży „Oświe-
cenie” Adama Weishaupta – „szatańskie oko” 

spoglądające i kontrolujące społeczeństwo. 
Masoneria to „bractwo w bractwie” – organi-
zacja zewnętrzna skrywająca wewnętrzne brac-
two wybrańców, jedno widzialne, drugie niewi-
dzialne. Widzialne stowarzyszenie to cudowna 
przyjaźń „Ludzi wolnych i przyjętych”, …nie-
widzialne stowarzyszenie jest sekretnym i naj-
bardziej uroczystym bractwem, którego człon-
kowie oddani są służbie…arcanum arcandrum 
(tajemnicy tajemnic). Masońskie hasło „Ordo 
ab Chao” (Porządek z Chaosu) powszechnie in-
terpretuje się jako postulat wniesienia porządku 
opartego na wiedzy bractwa do chaosu różnych 
ludzkich wierzeń i poglądów – postulat ustano-
wienia Nowego Porządku Światowego. Hasło 
to w rzeczywistości znaczy „porządek Lucy-
fera zastąpi chaos Boga”. Swoje metafizyczne
wierzenia masoneria czerpie z kabały, średnio-
wiecznej żydowskiej księgi mistycyzmu i ma-
gii (wiara w Wielkiego Architekta Świata jest 
pierwszym warunkiem członkowstwa).

Istnieją trzy podstawowe loże masońskie: 
najniższa jest Loża Błękitna dla nowicjuszy, 
podzielona na trzy stopnie: ucznia, czeladnika i 
mistrza; następny jest ryt Yorku podzielony na 
dziesięć stopni i na końcu ryt szkocki, mający 
32 stopnie inicjacji: ktokolwiek osiąga 33. sto-
pień, znajduje się na wysokości symbolicznej 
głowy wieńczącej 32 kręgi w ludzkim kręgo-
słupie. Powyżej tego stopnia hierarchia ginie 
z oczu w nieznanej liczbie sekretnych pozio-
mów. Struktura władzy w zakonie niepokoiła 
wielu badaczy. Światowa masoneria jest potęż-
ną piramidą manipulacji. Struktura piramidy 
pozwala elicie wolnomularstwa kontrolować z 
jej szczytu większość, oszukując ją i utrzymu-
jąc w nieświadomości. Członkowie masonerii 
mieli wpływy wynikające nie z władzy królew-
skiej czy kościelnej, ale z wiedzy nie tylko z 
zakresu budownictwa, lecz także z dziedziny 
tajników geometrii starożytnych Greków. Po-
siadający pewną ezoteryczną wiedzę masoni 
byli idealnym pośrednikami w tajnym szerze-
niu antyklerykalnych doktryn. W rzeczywi-
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stości bowiem jej doktryna, a więc i ona sama 
jest antychrześcijańska, gdyż odrzuca dogmat 
Trójcy Świętej, Bóstwo Chrystusa, grzech pier-
worodny, odkupienie itp.; w ich miejsce wpro-
wadza natomiast nowy Kościół i głosi nową 
religię bez dogmatu.

Masońskie obrzędy inicjacyjne są metodą 
stopniowego, ostrożnego modyfikowania wie-
rzeń religijnych człowieka. Tak więc chrześci-
janin jest stopniowo naprowadzany, żeby stał 
się deistą (kimś, kto  nie wierzy w żadne nadna-
turalne interwencje boskie w sprawy ludzkie); 
deista staje się ateistą; ateista przeradza się w 
satanistę. W rzeczywistości bogiem masonerii 
jest Lucyfer (czyli niosący światło ), który wg 
ich wierzeń wyzwolił Adama i Ewę ze stanu 
niewoli w raju; dał pierwszym ludziom wolną 
wolę, wiedzę i intelekt i pozwolił im gospo-
darzyć się na Ziemi. Według nawróconego w 

rzucając objawienie Boże, staje masoneria tym 
samym do walki z Kościołem katolickim. Inny 
mason oświadczył: „cześć słońca jest jedyną re-
ligią rozumną i mającą podstawy naukowe; bo 
słońce jest bogiem wyłącznym naszej planety”. 
Masoneria usuwa prawo Boskie i kościelne, a 
głosi natomiast moralność wyzwoloną, to jest 
taką, która ignorując religię, odrzuca obowiąz-
ki względem Boga, inne zaś obowiązki wysnu-
wa li tylko z rozumu, czyli raczej ze skażonej 
natury ludzkiej.

Chociaż masoneria w ustawach swoich każe 
„zgadzać się z wszelką formą rządu” i speł-
niać obowiązki poddanych, a nie mieszać się 
do polityki, to jednak powiedzieć można, że 
jest ona związkiem religijno – politycznym 
i że chce wpływ swój wywierać nie tylko na 
jednostki, ale także na losy państw i narodów. 
Schlebia ona panującym i ubiega się o ich ła-

sie reform w Kościele (śluby księży, kapłań-
stwo kobiet), usuwanie religii i symboli reli-
gii (szczególnie katolickich) z życia publicz-
nego, szkół, konstytucji.

Kiedy w 1793 roku francuska armia rewo-
lucyjna próbowała wcielić chłopów w swoje 
szeregi, wieśniacy prowincji Wandea postano-
wili bronić się siłą. Ich opór wkrótce przerodził 
się w zbrojne powstanie, które objęło 700 pa-
rafii, i do którego dołączyła część francuskiej
arystokracji sprzeciwiającej się rewolucyjnym 
porządkom jakobinów. Klub Jakobinów, będą-
cy radykalnym rdzeniem francuskiego ruchu 
rewolucyjnego, założyli wybitni wolnomula-
rze. Chłopi walczyli pod sztandarami swoich 
parafii przeciwko bezbożnym zapędom rewo-
lucjonistów, w imię obrony wiary i tradycji ka-
tolickiej. Francuski Konwent nakazał wówczas 
zniszczyć Wandeę i wymordować jej miesz-
kańców. Wydarzenia w Wandei doprowadziły 
do wściekłości masonów w Paryżu. 1 sierpnia 
1793 r. Komitet Ocalenia Publicznego wydał 
dekret o eksterminacji Wandei. Po raz pierwszy 
w historii podjęto decyzja o całkowitej zagła-
dzie całej prowincji. 

To właśnie książę Orleanu, wielki mistrz 
Loży Wielkiego Wschodu, w 1789 r. podobno 
wykupił całe zboże i sprzedał je za granicą albo 
ukrył, skazując lud niemal na śmierć głodową. 
Jego współczesny, Galart de Montjoie, winę za 
rozpętanie rewolucji przypisywał wyłącznie 
księciu Orleanu.

Rewolucja uderzyła przede wszystkim w 
Kościół katolicki i monarchię. Na porządku 
dziennym było mordowanie księży, gwałty na 
zakonnicach, niszczenie kościołów. Rozbija-
no groby wyciągając ciała królów i świętych, 
ciągnąc je później z potępieńczym wyciem 
po ulicach. Gilotyna pracowała bez przerwy. 
Była jednak mało wydajna, więc topiono „wro-
gów rewolucji” w podziurawionych barkach. 
Rewolucjoniści chcieli zniszczyć każdy ślad 
chrześcijańskiej przeszłości Francji. Na „do-
świadczeniach” francuskich masonów opierali 
się w XX w. komuniści i hitlerowcy. Jedni w 
miejsce Pana Boga wstawili „proletariat”, dru-
dzy „rasę”, efektem tego były gułagi i obozy 
koncentracyjne. Wszystko to, co w praktyce 
wykorzystało SS, zostało już wcześniej doko-
nane przez «demokratów» wysłanych z Paryża: 
z wygarbowanej skóry mieszkańców Wandei 
zrobiono buty dla urzędników (z delikatniej-
szej skóry kobiet robiono rękawiczki). Prze-
gotowano setki trupów, aby uzyskać tłuszcz i 
mydło. W Wandei po raz pierwszy zastosowa-
no broń chemiczną, używając trujących gazów 
i zatruwając wodę. Ówczesnymi komorami 
gazowymi były statki załadowane wieśniaka-
mi i księżmi, wyprowadzane na środek rzeki i 
zatapiane.

 W latach 1876-1914 rządy we Francji były 
prawie całkowicie masońskie. W tym okresie 
wypędzono 38 zgromadzeń zakonnych, zlaicy-
zowano program nauczania w szkołach, zla-
icyzowano personel nauczania publicznego, 
zamknięto 11 tys. zakładów szkolnych i szpital-
nych prowadzonych przez zakony, wyrzucono 

skę, obiecując swą pomoc, aby ich tym łatwiej 
uczynić swymi narzędziami. Gdzie tylko może, 
stara się obsadzić ministerstwa po swojej my-
śli i wprowadzić jak największą liczbę człon-
ków do parlamentów, aby wprowadzić swoje 
ulubione idee: państwo, prawo i polityka bez 
Boga. Ponadto masoneria śmiertelnie nienawi-
dzi władzy monarchicznej, szanującej wolność 
Kościoła i działającej w zgodzie z Kościołem; 
toteż już w XVIII w. rozpoczęła tajemną walkę 
przeciw tronom z Bożej łaski. Masoneria ude-
rza nie tylko w dogmaty, prawa, instytucje 
i duchowieństwo Kościoła katolickiego, ale 
stara się ze wszystkich sfer życia prywatne-
go, publicznego i rodzinnego i ze wszystkich 
instytucji społecznych zedrzeć cechę chrze-
ścijańską, czyli odchrześcijanić  społeczeń-
stwo, by je natomiast urządzić po swojemu. 
W tym celu wprowadza się małżeństwo cy-
wilne z rozwodami, pogrzeby cywilne bez 
kapłana, filantropię bezreligijną, emancypa-
cję kobiet i szkołę bezwyznaniową, zwalcza 
się religię w szkołach, prasie, TV, radiu, żąda 

1893 r. masona Dominika Margiotta, twórcą 
„palladyzmu”, czyli kultu Lucyfera, był  Albert 
Pike, wielki mistrz rytu szkockiego w Charle-
ston, w Ameryce Płn., a stamtąd miał się ten 
kult rozszerzyć po świecie, ale tylko pośród 
masonów wyższych stopni. Masoni, należących 
do lóż palladyjnych, na zebraniach swoich od-
dają jawną cześć szatanowi, którego nazywają  
Lucyferem albo Excelsior. W 1889 r. Albert Pike, 
pisał w instrukcji dla masonów najwyższego, 
33. stopnia: „Tłumom musimy powiedzieć: 
czcimy jednego Boga, lecz Boga naszego ad-
orujemy bez zabobonu. Wam jednak (...) mó-
wimy to, co macie powtarzać braciom 32., 31. 
i 30. stopnia: Religia wolnomularska powinna 
być (...) utrzymana w całej czystości swej dok-
tryny lucyferycznej (...) Czystą i prawdziwą 
religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera”. Na
kongresie masońskim w Liege w 1865 r. Edgar 
Quinet oświadczył: „w porządku moralnym 
chcemy przez zupełne wytępienie wszelkich 
przesądów religii i Kościoła dojść do zupełnej 
negacji Boga i do dowolnego badania”.  Od-

Świątynia – loża masońska
Przybytki pracy, czyli pomieszczenia 

lożowe, wolnomularze nazywają świąty-
niami. W rycie szkockim wschodnia część 
pomieszczenia lożowego nosi nazwę loży, 
zaś zachodnia świątyni. Świątynia jest pod-
stawowym elementem symboliki wolnomu-
larskiej. Każda świątynia jest ziemskim od-
tworzeniem wzorca transcendentnego. Jako 
obraz kosmosu przedstawia w miniaturze 
wszechświat i uświęca go. 

Świątynia masońska, czy loża, jest przede 
wszystkim miejscem spotkań jej członków. 
Jako miejsce zgromadzeń tak tajemniczej or-
ganizacji musi być pełna tajemnych symboli. 
Symbolika masońska czerpała z wielu źró-
deł. Przeplatają się w niej wątki judaistycz-
ne, chrześcijańskie i antyczne. Podstawą jest 
kwadrat na którego planie zbudowana jest 
świątynia. Przedstawia absolut, doskonałość 

boską, niebiańską Jeruzalem. Symbol sta-
tyczny, obrazujący ziemię; z chrześcijańskiej 
kosmos i nieuniknioność śmierci, a zarazem 
czterech żywiołów.
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na bruk 40 000 braci i sióstr zakonnych, zerwa-
no konkordat. Masoneria składa się przeważnie 
z „burżuazji”, socjalizmowi wstrętnej i wrogiej; 
mimo to godzi się nieraz na zasady socjalistycz-
ne, o ile się zwracają przeciw władzy i religii, a 
nawet wchodzi w sojusz z socjalizmem, by prze-
zeń zepsuć niższe warstwy i popchnąć je do wal-
ki z Kościołem i rządami. Masoneria wykorzy-
stała partie socjalistyczne do uchwalenia takich 
ustaw jak: zniesienie kongregacji zakonnych i 
rozdział państwa od Kościoła. Ponadto zdołała 
wprowadzić ustawy antykościelne zmierzają-
ce do konfiskaty dóbr kościelnych i zniesienia
klasztorów. Chociaż masoneria nigdy oficjalnie
nie prezentowała swego systemu religijnego, 
zasłaniając się racjonalnym systemem etycznym 
to jednak jej program pomijał objawienie Boże, 
wywołując ze strony Kościoła stanowczy sprze-
ciw. Przełożyło się to na ponad 400 dokumentów 
w tym 14 encyklik papieskich. Pierwszą z nich 
była bulla „In enimenti apostolatus speculo” 
– Klemensa XII ogłoszona 28.04.1738 r. potę-
piała organizację masońską w słowach „mają-
cych moc wieczystą”. Dokument ten motywo-
wał swoje stanowisko:
1) tajemniczością zakonu Masońskiego
2) okolicznością sprzeciwiania się cywilnym i 
kościelnym ustawom.
– Następny z papieży Benedykt XIV w buli 
„Providas Romanorum Pontificum”, wyszcze-
gólnia następujące powody zajętego stanowi-
ska:
1) powszechność w dostępie do zakonu ludzi 
wszelkich religii i sekt
2) ścisły sekret masoński
3) konieczność składania przez adeptów lóż 
przysięgi zachowania sekretu nawet przed wła-
dzami cywilnymi i kościelnymi
4) sprzeciwianie się prawu cywilnemu i unika-
nie jej kontroli nad swą działalnością
– Papież Klemens XII wydał kilka dokumentów 
przeciwko działalności lóż.(1758, 1759,1766)
– Pius VI ogłosił dn. 25. 12.1775 r. bullę „In-
scrutable”, w której powtórzył za Klemensem 
XII potępienie tej organizacji.
– Pius VII w bulli z 13.08.1813 r. oraz w liście 
apostolskim z 13.09.1821 r. dokonał kolejnego 
potępienia masonerii. Ten sam papież pod sank-
cją ekskomuniki zakazał czytania i przechowy-
wania pism wolnomularskich. Następne bulle to 
w kolejności:
– Leona XII; „Quo Graviora” z 1303.1825 r.
– Piusa VIII; „Traditi” z 21.05.1829 r. 
– Grzegorza XVI; Mirari vos” dn. 15.08.1832r.
– Piusa IX; ponad 20 razy potępił tę organizację 
i zakazał jej działalności, w jego bulli padają bar-
dzo istotne stwierdzenia: „Niegodziwa i zgubna 
ta sekta jest fatalną zarówno dla zbawienia dusz, 
jak i dla spokoju społecznego... pała żarząca nie-
nawiścią do religii Chrystusowej, i do prawowi-
tej władzy a rządzą do jednej tylko myśli jako 
do celu, by zniszczyć wszelkie prawa Boskie i 
ludzkie” 
– Leona XIII; encyklika „Humanus Genus”, z 
dn. 20.04.1884 r., oraz w pozostałych dokumen-
tach do biskupów wielu krajów świata w latach 
1887-1902.

– Instrukcja „Św. Ofiicjum” z dn.10.05.1884  r. 
„jest rzeczą oczywistą, że encyklika „Latae 
sententie spada na sekty masońskie i im podob-
ne które spiskują przeciw Kościołowi i prawo-
witym władzom cywilnym , bez względu na to 
czy czynią to potajemnie czy jawnie, czy zo-
bowiązują lub nie swych adeptów do składania 
przysięgi zachowania tajemnicy”. 
– Benedykt XIV potwierdził i potrzymał w 
mocy wszystkie wydane przed nim dokumenty 
w tej tematyce. Kanon 2335 Prawa kanonicz-
nego ogłoszony dn. 27.05.1917 r. mówił: „Ka-
tolicy, którzy wstępują do sekty masońskiej, 
względnie do jej podobnych stowarzyszeń, 
walczących z Kościołem i legalnymi władzami 
cywilnymi, popadają tym samym w ekskomu-
nikę, zarezerwowaną Stolicy apostolskiej, sim-
pliciter”.
– Pius X wydał dwa dokumenty; 11.02.1906 r., 
oraz 06.01.1907 r.
– Pius XI mówił na temat masonerii w dwu 
encyklikach „Une fois encore” z 03.05.1932 
r., oraz w encyklice o Bezbożnym komunizmie 
„Divini Redemptoris” z 19.02.1937 r.

W roku 1932 Cerkiew prawosławna również 
zajęła stanowcze stanowisko przeciw masonerii.

W 1819 roku instrukcja kierownictwa ma-
sonerii włoskiej stwierdza: „Nasz ostateczny 
cel jest ten sam, co Woltera i Rewolucji Fran-
cuskiej: unicestwienie raz na zawsze katolicy-
zmu, a nawet samej idei chrześcijańskiej, która 
stanąwszy na ruinach Rzymu, stała się później 
jej przedłużeniem”.

Dnia 17.02.1983 r. Kongregacja Doktryny 
Wiary wydała Oświadczenie w Sprawie Maso-
nerii: „W dniu 19.07.1974 r. przesłała niniejsza 
Kongregacja niektórym Konferencjom episko-
palnym list zastrzeżony na temat interpretacji 
kanonu 2335 Prawa Kanonicznego, który to 
kanon zabrania katolikom pod sankcją eksko-
muniki zapisywania się do organizacji masoń-
skich i do im podobnych stowarzyszeń.

W tym samym roku doszło do zmiany kano-
nu z 2335 na 1374. Brzmi on następująco: „Kto 
zapisuje się do stowarzyszenia działającego w 
jakikolwiek sposób przeciwko kościołowi, po-
winien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś 
popiera tego rodzaju stowarzyszenia lub nimi 
kieruje powinien być ukarany interdyktem”.

Dnia 26.11.1983 r. Kongregacja Doktryny 
Wiary wydała deklarację o stowarzyszeniach 
masońskich”(AAS 76/1984/30nn.), stwierdza 
się w niej, że pomimo, iż nowy Kodeks Prawa 
Kanonicznego nie wymienia z nazwy masone-
rii, to należy stosować wobec niej zasady doty-
czące stowarzyszeń. Pozostaje zatem niezmie-
niona negatywna sentencja Kościoła wobec 
stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasa-
dy nie są zgodne z nauką Kościoła. Stąd aktual-
ny pozostaje zakaz wstępowania katolików do 
masonerii. Chrześcijanie którzy wstąpiliby do 
niej są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą 
przystępować do Komunii Świętej.

Za pierwszą organizację wolnomularską na 
ziemiach polskich należy uznać „la Confrérie 
Rouge”, które już w styczniu 1721 roku miało 
dość dobrze rozbudowaną strukturę. Od same-

go początku skupiało ono wyłącznie szlachtę 
i arystokrację. Cały wiek XVIII to okres nie-
ustannego powstawania i rozwiązywania ko-
lejnych warsztatów wolnomularskich. W sze-
regach organizacji w równym stopniu znaleźli 
się dygnitarze, ludzie nauki i sztuki, wojskowi 
i dyplomaci. W szeregach organizacji znalazł 
się sam król Stanisław August Poniatowski. Po 
utracie niepodległości na mocy dekretu księ-
cia-namiestnika Józefa Zajączka 25 września 
1821 roku działalności wolnomularstwa w Pol-
sce została zawieszona. 

Pierwsze „jaskółki” zwiastujące dążność do 
reaktywacji wolnomularstwa w Polsce pojawi-
ły się wraz z początkiem XX wieku. Pierwsze 
lata niepodległości to okres dość intensywnego 
rozwoju wolnomularstwa. Duży mankament 
stanowił brak doświadczonej grupy kierowni-
czej, lecz wpływy organizacji na aktualną sy-
tuację w państwie były bardzo duże. Andrzej 
Strug twierdził, że „w każdym rządzie Polski 
odrodzonej zasiadało co najmniej dwóch mini-
strów, a w każdym ministerstwie przynajmniej 
jeden dyrektor departamentu był masonem”. 
Na tym tle począwszy od czerwca 1937 roku 
nastąpiło w Polsce znaczne nasilenie kampanii 
antymasońskiej. Efektem ataków na forum par-
lamentu i w mediach był „Dekret Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 
1938 roku o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomu-
larskich”

Po wojnie już 12 lutego 1961 roku rozpoczę-
ła działalność konspiracyjna loża „Kopernik” 
w Warszawie, lecz dopiero przełom roku 1989 
przyniósł prawdziwy renesans wolnomular-
stwa. Dziś w Polsce „pracuje” kilkuset wolno-
mularzy. Pion regularny reprezentuje licząca 
około 150 osób Wielka Loża Narodowa Polski, 
na czele której stoi historyk literatury profesor 
Janusz Maciejewski. Zrzesza ona 6 lóż. Wiel-
ki Wschód Polski liczy około 200 członków 
zrzeszonych w 5 lożach Na czele tej obediencji 
stoi historyk filozofii, filozof kultury i religio-
znawca profesor Andrzej Nowicki. Wolnomu-
larstwo mieszane reprezentowane jest przez Ju-
rysdykcję Polską Międzynarodowego Zakonu 
Masońskiego Obrządku Mieszanego „Le droit 
Humain”, której przewodniczy dziennikarz i 
pisarz Cezary Leżeński (3 loże). W sierpniu 
1994 roku rozpoczęła działalność Polska Gru-
pa Narodowa Universala Framasona Ligo, któ-
rej prezydentem jest dziennikarz i publicysta 
Adam Witold Wysocki.

L. Foksa, A.H. Kuberscy

Teksty źródłowe:
1. „Masoneria” S.J. Korczyński (pseud. literacki 

św. Józefa Sebastiana Pelczara 1842-1924),
 Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2003
2. „ PAPIEŻE WOBEC MASONERII” Georges 
Virebeau, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 1999

3. „Śmiertelna pułapka” Jim Shaw, Wydawca 
EXTER, Gdańsk 1993.

4. „Wokół Masonerii”Ks. Andrzej Zwoliński
5. „Oni rządzą światem”Jim Marrs, Wydawnic-

two Jeden Świat, Warszawa 2000.
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Świat zwierząt
Ostatnio odwiedzaną przez nas wysta-

wą w Muzeum Przyrodniczym był „Układ 
kostny kręgowców”. Obejrzeliśmy niemal 
wszystkie zgromadzone w muzeum szkielety 
– niemal, gdyż jeden z nich, ze względu na 
gabaryty, nie zmieścił się w sali wystawowej. 
Dlatego teraz, przy okazji zwiedzania kolej-
nej wystawy, zapraszam do obejrzenia kom-
pletnego szkieletu największego zwierzęcia, 
jakie kiedykolwiek żyło na ziemi – płetwala 
błękitnego. Znajduje się on na środku sali ze 
stałą wystawą „Świat zwierząt”.

Zanim jednak do niej wejdziemy, warto 
zajrzeć do gabloty z jajami ptaków. Zarówno 
kształty jak i kolory jaj nie są obojętne – ptaki 
budujące gniazda naziemne składają jaja w ko-
lorach ziemi, nakrapiane, szare, zlewające się 
z otoczeniem. Jajka okrągłe jak piłeczki mogą 
składać tylko ptaki mieszkające w dziuplach, 
gdyż są w nich bezpieczne. Jeśli gniazdo znaj-
duje się na półce skalnej bądź innym miejscu, 
z którego jaja mogą wylecieć, ich kształt jest 
wydłużony, gruszkowaty, aby w razie czego 
nie wypadło z gniazda, ale obracając się wo-
kół własnej osi pozostało w nim. Niektóre do 
złudzenia przypominają jaja innych gatunków 
– sztandarowym tego przykładem są jaja ku-
kułki, do złudzenia przypominające jaja rudzi-
ka. Ciekawym okazem jest jajo strusia – obję-
tościowo może się w nim zmieścić około 30 jaj 
kurzych. Do najmniejszych należy jajeczko ko-
libra – najmniejsze tylko wizualnie, gdyż gdy 
porównać je z wielkością ptaka, który je złożył, 
okazuje się, iż jajo strusia afrykańskiego – naj-
większe z obecnie znoszonych – w porównaniu 
do wielkości samego strusia wcale takie duże 
nie jest.

nym prezentem dla nowożeńców, symbolizu-
jącym trwałość i nierozerwalność małżeństwa. 
Wywodzi się to z faktu, że taką gąbkę zamiesz-
kują zwykle dwa raki – samiec i samica –  któ-
re wpływają do niej przez mały otwór, będąc 
jeszcze niewielkie. Kiedy urosną, nie dają rady 
jej już opuścić, są więc małżeństwem do końca 
życia. Różnorodność kształtów gąbek i kora-
lowców – kielichy, rogi jelenia, kształt mózgu, 
grzyba – może zdumiewać. Tuż obok widzimy 
przydacznię – największego małża świata, któ-
rego długość sięga 1,40 m, a waga dochodzi 
nawet do 250 kg. Przydacznie są bardzo nie-
bezpieczne dla nurków – potrafią zatrzaskiwać
się z wielką siłą, łamiąc kończyny ludzkie, a 
jeśli zbyt długo się nie otworzą, a pływak nur-
kuje samotnie, może mu się skończyć powie-
trze i utopi się. Dalej widzimy parzydełkowce, 
„rękę topielca” – tak nazywana jest palczatka, 
wyglądająca jak wymoczone w wodzie palusz-
ki – stułbiopławy, meduzy, a wśród nich nasza 
chełbia modra – nie jest groźna, aby kogoś 
poparzyła, musiałby być on wyjątkowo wraż-
liwym alergikiem.

Zaczynamy oglądać ptaki – jeden z pierw-
szych to skrzydłoszpon, mający skrzydła wy-
posażone w ostrogi, służące do walki o partne-
ra, bądź terytorium. Dalej mijamy kaczkowate, 
z których tylko cyraneczka jest naszą rodzimą 
kaczka – reszta to ptaki egzotyczne. Tu z ko-
lei kuropatwy, bażanty – bażant diamentowy, 
orientalny, jakże inny od naszego, polskiego, 
o wiele skromniej upierzonego. Dalej nur, der-
kacz i małe pingwiny. Są nielotami, a skrzydeł 
używają podczas pływania niczym wioseł.

 W kolejnych gablotach są robaki, a pośród 
nich pijawka lekarska. Do korzystania z ich 
właściwości wraca się teraz nawet przy trans-
plantologii – szczególnie przy przyszywaniu 
uciętych kończyn – pijawki znakomicie pobu-
dzają substancje wspomagające procesy rege-
neracyjne. Mijamy mięczaki, ślimaki, muszle i 
znów wracamy do ptaków. Albatrosy, ogromne, 
o rozpiętości skrzydeł nawet do 3,5 m, mewy 
polujące na ryby i głuptaki, które swą nazwę 
zawdzięczają faktowi, że kiedy na nie polowa-
no, jako troskliwi rodzice nie opuszczały swo-
ich gniazd, lecz siedziały na nich aż je zabito 
– ludzie wywnioskowali, zupełnie niesłusznie, 
że skoro dawały się tak zabijać, to znaczy, że 
są głupie, a zatem: głuptaki – głupie ptaki. 
Kolejne okazy to ptaki pływające, brodzące, 
kormorany, bociany, warzecha z charaktery-
stycznym łyżkowatym dziobem, ibisy czczone 
przez Egipcjan. I sekretarz – drapieżny ptak, 
nazwany tak od charakterystycznych piór na 
głowie, przywodzących na myśl pióra, które 
niegdyś sekretarze zatykali przy beretach. W 
międzyczasie mijamy murexa i purpurę – śli-
maki, które odławiano w celu uzyskania z ich 
gruczołów ślinowych barwnika – purpury wła-
śnie. Aby zabarwić jedną jedwabną szatę, po-
trzeba było aż 17 tys. ślimaków. Tuż bok znaj-
dujemy pięknie i niewinne wyglądające muszle 
stożków. Mięczaki te są drapieżnikami o jadzie 
tak silnym, że człowieka zabija w ciągu kilku 
sekund. Oprócz nich widzimy mnóstwo innych 

muszli – bogactwo kształtów, kolorów, umie-
jętności – np. skałotocz potrafiący rozpuszczać
wapienne skały, czy perłopław tworzący perły; 
przydacznia, szczeżuja, mieszkanka polskich 
rzek i sprytny łodzik. Łodzik bowiem, posia-
dający muszlę podzieloną wewnętrznie na 
szereg komór połączonych syfonem, a siedzą-
cy w ostatniej z nich, potrafi w zależności od
potrzeb napełnić je wodą i opaść na dno, albo 
wypompować wodę, unosząc się wówczas ni-
czym łódź podwodna. Dalej spotykamy małże, 
kraby, homary, kryla, raki – między innymi rak 
szlachetny, żyjący kiedyś w naszych wodach, 
z czasem wyparty przez amerykańskiego przy-
bysza.

Wróćmy do ptaków – na wystawie pokazano 
w jaki sposób przechowuje się je w magazy-
nach – ułożone w skrzyniach, aby zajmowały 
jak najmniej miejsca. Jedynie okazy, które się 
wystawia są upozowane. Oglądamy papugi, 
sowy, gołębie, oraz alkę olbrzymią, która wy-
ginęła wskutek działalności człowieka. Tuż 
obok znajduje się wilk workowaty, inaczej na-
zywany wilkiem tasmańskim, który jest rów-
nież gatunkiem wymarłym. Następne okazy to 
ptaki – najmniejsze z nich koliberki, obok al-
batros wędrowny, o rozpiętości skrzydeł do 3,5 
m. Spośród mnóstwa ptaków znajdujących sie 
na wystawie „Świat zwierząt”, wymieńmy tyl-
ko kilka gatunków, żyjących w Polsce: jerzyki, 
lelki o szerokich dziobach, o których myślano, 
że zdolne są doić kozy, stąd lelek kozodój; zi-
morodki, dudki, dzięcioły, jaskółki – dymówka 
i oknówka – dalej rudzik, białorzytka, pliszka, 
muchołówka, jarzębatka, piecuszek, remiz bu-
dujący charakterystyczne gniazda w kształcie 
odwróconej butelki, wiszące na gałązkach. Te 
gniazda, zbudowane z kłaczków topoli i innych 
miękkich rzeczy, używane były po opuszczeniu 
jako kapcie dla małych dzieci. Kowaliki, które 
potrafią chodzić po pniu drzewa głową na dół,
pełzacze, raniuszki, sikorki, modraszka, czu-
batka, gąsiorek, wilga... długo by wymieniać. 
Tuż obok, kiedyś nazywane rajskimi ptakami, 
od pewnego czasu wskutek skracania nazw, a 
będąc spokrewnione z krukowatymi, wronami, 
co podkreślone jest w nazwie – cudowronki. 
Z ciekawych okazów widzimy też altannika, 
który wabiąc samiczkę buduje piękne, ażurowe 
altanki, ozdobione kwiatkami, piórkami, kolo-
rowymi kamyczkami. Samiczki nabierają się 
na to, po czym zostają same, z jajkami, a samce 
idą szukać następnych pań.

Kolejne okazy wystawy zauważamy w ko-
lorowowo oświetlonych gablotach, w słojach z 
formaliną. To ośmiornica, mątwa i kałamarnica 

Wchodząc do sali z wystawą „Świat zwie-
rząt”, naszą uwagę przyciąga wspomniany już 
szkielet płetwala błękitnego – ten okaz to mło-
dy 2-letni waleń, miał zaledwie 14,6 m długo-
ści, podczas gdy dorosłe osobniki dochodzą do 
30 metrów i 112 ton wagi.

Na wystawie przedstawione są zwierzęta z 
różnych grup systematycznych. Zwiedzanie 
zaczynamy od obejrzenia różnorodnych zwie-
rząt zatopionych w bursztynie – owadów, larw, 
skorupiaków. W następnej gablocie znajduje 
się zbiór koralowców i gąbek. Gąbki od wie-
ków używane były przez ludzi do celów higie-
nicznych, do mycia. Szklana gąbka o kształcie 
rogu, zawierająca krzemionkę, jest tradycyj-
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– mijamy je opuszczając górną część wystawy 
i zdążając na dół, gdzie znajduje się między 
innymi żółw szylkretowy – jeden z niewielu 
gatunków zwierząt, któremu chemia uratowała 
istnienie. Szylkretowe płytki po włożeniu do 
gorącej wody robią się miękkie, plastyczne, 
dlatego chętnie wykorzystywano je do robienia 
oprawek okularów, rączek parasoli, guzików, 
broszek i innych ozdób. Kiedy wynaleziono 
masy plastyczne okazało się, że tańsza  i ła-
twiejsza jest produkcja sztucznych tworzyw, 
niż odławianie odpowiedniej ilości żółwi dla 
pozyskania szylkretu.

Do ciekawych okazów wystawy należą 
dziobak i kolczatka: dwa ssaki, które wpraw-
dzie karmią młode swoim mlekiem – jednak 
nie wypływającym z sutków, lecz z tzw. pól 
mlekowych u nasady włosa; młode zlizują je 
z sierści matki - ale znoszą jaja. Dalej ogląda-
my torbacze – nie tylko najbardziej znane jak 
kangur i koala, ale i np. dydelf, czyli opos, je-
dyny torbacz spotykany poza Australią i inne. 
Kolejne zwierzęta to ssaki owadożerne – krety, 
jeże, powyżej owocożerny nietoperz rudawka 
wielka. Obok naczelne – małpiatki i małpy 
m.in. długonose nosacze, nadrzewny orangu-
tan, Pussi – samica goryla, która przed II Woj-
ną Światową żyła we wrocławskim Ogrodzie 

Zoologicznym. Dalej widzimy szczerbaki, 
obok jeżowiec indyjski, wiewiórka latająca, 
znakomicie szybująca między drzewami i prze-
chodzimy do następnej gabloty, gdzie znajduje-
my kazuary, strusie, nandu. Kolejne zwierzęta 
wystawy to między innymi niedźwiedź war-
gacz, fenek, rosomak, hiena, tygrys – niegdyś 
również mieszkaniec naszego zoo – nosorożec, 
tapir. Tutaj mamy antylopy i w przeciwieństwie  
do nich bardzo ciepło „odziany” mieszkaniec 
bardzo zimnych okolic – piżmowół, w którego 
sąsiedztwie znajdujemy guźca, świnię rzeczną 
i pekari. ka, doczeka się niemal dwumetrowego pupila, 

który siedząc na ramieniu właściciela, co bar-
dzo lubi, wlecze ogon po podłodze.

Wspominam tu oczywiście tylko o części 
atrakcji, które możemy obejrzeć na wystawie 
„Świat zwierząt”. Warto tu zajrzeć, a z pew-
nością dowiemy się do czego rudawce służy 
wolny kciuk? Kogo nazywamy ochroniarzem 
małż? Od czego zależy kolor piór flamingów?
Zapraszamy do Muzeum Przyrodniczego przy 
ul. Sienkiewicza 21, wt.-pt. 9.00-15.00, sob.-
-niedz. 10.00-16.00.

Za pomoc w uzyskaniu informacji i zgro-
madzenia materiałów do artykułu dziękuję  
dr Julii Bartkowskiej, dawnemu pracownikowi 
Instytutu Zoologii, obecnie przewodnikowi po 
muzeum.

Agnieszka Gil

Coś na słodko
Gofry
– ¾ szklanki mąki pszennej
– ¼ szklanki mąki ziemniaczanej 
– ½ łyżeczki soli
– ½ łyżeczki proszku do pieczenia
– ¼ łyżeczki sody oczyszczonej
– ¾ szklanki kefiru
– ¼ szklanki mleka
– 3 łyżki oleju
– 1 żółtko jajka
– 1 białko jajka
– 1 łyżka cukru
– 1 łyżeczka cukru waniliowego

Obie mąki wymieszać z sodą, proszkiem, 
solą, kefirem i olejem. Dodać żółtko i cukier
waniliowy. Białko ubić z cukrem. Wszystko 
razem wymieszać i piec w gofrownicy.

  
Gofry francuskie
– ½ kg mąki
– 1 szklanka mleka
– 2,5 dag drożdży
– ½ kostki masła

Kolczasta ryba najeżka

Nosorożec włochaty

Ostatnie zwierzęta, jakie możemy tu obejrzeć, 
to ryby i gady. Pośród nich ogromny jesiotr, 
złowiony w 1937 r. w Odrze, dalej rozdymka 
– przysmak Japończyków – trująca ryba, której 
toksyny  w ciągu 24 godzin potrafią uśmiercić
człowieka. Przyrządzać ją mogą tylko kucha-
rze-specjaliści. Obok widzimy tu kosterę, rybę, 
której łuski tułowia zrosły się tworząc pancerz, 
najeżkę, rekiny i żabę rogatą, która potrafi się
ogromnie nadymać, a będąc bardzo żarłoczna 
poluje nawet na drobne gryzonie i ptaki. A na 
koniec – legwan zielony, bardzo chętnie hodo-
wany i rzadko kto ma świadomość, że kupując 
w sklepie dwudziestocentymetrowego legwan-

Gekon

Chłodnik z botwinki

– 3 szklanki zsiadłego mleka
– 1 szklanka śmietany
– 2 jajka
– 2 żółtka
– łyżeczka mąki
– łyżeczka masła
– pęczek botwinki
– mały ogórek
– 5 rzodkiew
– szczypiorek, koperek, cukier, sól, pieprz.

Botwinkę pokroić i ugotować w małej ilości 
wody z dodatkiem soli i cukru, podprawić białą 
zasmażką z masła i maki. W oddzielnym naczy-
niu żółtka zalać gorącą botwinką mieszając. Ogó-
rek, rzodkiewki pokroić w kostkę, szczypiorek, 
koperek drobno posiekać. Jajka ugotowane na 
twardo pokroić na ćwiartki. Wszystkie składniki 
zmieszać oziębić i podawać z młodymi ziemnia-
kami z masłem i koperkiem.

Sałatka „Zwariowana”

– 1 pomidor
– 1 marchew duża (gotowana)

– 3 średnie grzyby marynowane
– 1 pęczek rzodkiewki
– 2 kiszone ogórki
– 1 biała część pora
– 3 kopiaste łyżki wiśni (smażonych)
– szczypiorek, pietruszka, pieprz, sól.

Łyżkę gęstej śmietany zamieszać z łyżką (ko-
piastą) majonezu i odrobiną musztardy, tym so-
sem polać sałatkę. Bardzo dobra polecam!

Kurczak marengo

– 8 kawałków (wielkości ½ pudełka zapałek) 
mięsa z kurczaka
– 1 łyżka oliwy
– 30 dag przecieru pomidorowego
– 200 ml. Białego lub czerwonego wina
– 2 kopiaste łyżeczki ziół (majeranek, bazylia, 
oregano, tymianek).

Na rozgrzanej patelni smażyć mięso na złoty 
kolor przez około 5 min. Do garnka wlać przecier 
pomidorowy, wino i zioła do gorącego sosu wło-
żyć usmażone mięso i dusić około 30 minut. Gdy 
mięso będzie miękkie, podawać do klusek ryżu 
lub kasz. 

Życzę smacznego
(KS)

Dokończenie przepisów ze strony 4.
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– 3 łyżki cukru pudru
– 1,5 torebki cukru waniliowego
– 2 jajka
– odrobina soli

Wymieszać mąkę, sól i cukier waniliowy, na 
środek wlać drożdże rozrobione w niewielkiej 
ilości ciepłego mleka, dodać ubite z cukrem 
jajka i masło stopione z mlekiem. Dobrze wy-
robić i pozostawić w ciepłym miejscu do wyro-
śnięcia. Formować w małe kulki, wkładać do 
gofrownicy i smażyć.

  
Faworki
– 5 żółtek
– 1 kieliszek spirytusu
– 30 dag mąki i trochę sklarowanego masła

Wyrobić twarde ciasto, rozwałkować i wy-
krawać faworki. Smażyć na głębokim tłusz-
czu. 

  

Faworki I
– 8 żółtek
– 2 łyżki spirytusu
– mąki (około 0,5 kg), tyle ile się da wgnieść  
w ciasto.
– 0,5 łyżeczki soli

Do maki na stolnicy dodawać po jednym 
żółtku mieszając końcem nożna, dodać następ-
nie spirytus, sól, wyrobić ciasto jak na pierogi, 
jest miękkie i elastyczne. Wybijać jakiś czas 
wałkiem, tak by tworzyły się na powierzchni 
ciasta pęcherzyki. Smażyć w głębokim tłusz-
czu.

  
Faworki VI (tanie)
– 20 dag mąki
– 1 łyżka cukru pudru
– 1 łyżka oleju
– 2 jajka
– 3 łyżki śmietany

– 1 łyżka octu
Zagnieść ciasto i wyrobić uderzając wał-

kiem. UWAGA: wszystkie ciasta na faworki 
wyrabiać uderzając wałkiem około 0,5 godzi-
ny.

  
Piernik z dżemem
– 1 szklanka cukru
– 1 szklanka mleka
– 0,5 kostki margaryny

Wszystkie składniki w rondelku roztopić. 
Po ostygnięciu dodać 3 całe jajka, 3 szklanki 
mąki, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 paczkę 
przypraw do piernika, 2 łyżki kakao (lub wię-
cej). Wszystkie składniki dokładnie zmikso-
wać. Dodać 1 słoik dżemu lub konfitury z wi-
śni, wymieszać łyżką i wlać do formy i upiec.

Życzę smacznego.
(KS)

Przed nami w a k a c j e
Nastąpił koniec roku szkolnego. Dla tych 

najmłodszych z podstawówki, gimnazjali-
stów i licealistów. No i wakacje, na które tak 
bardzo wyczekują. Dzieci, młodzież i rodzi-
ce. Młodzi z radością, ich rodzice z niepoko-
jem. Bo tak naprawdę nie wiedzą, co młodzi 
z tym czasem wolnym od nauki zrobią.

Kiedyś śpiewana była taka piosenka o wa-
kacjach:

„Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las,
i niebo błękitne i wolny, swobodny czas...”
Wszystko tu jest, co wiąże się z wakacja-

mi... poza książką. A ta powinna towarzyszyć 
każdemu z nas w czasie wakacyjnych eska-
pad. Bo wówczas mamy dużo, bardzo dużo 
wolnego czasu, którego nie powinniśmy mar-
notrawić. Możemy przecież uzupełnić luki 
w nieprzeczytanych książkach czy lekturach 
szkolnych albo przestudiować to, czego nie 
udało się nam zrobić dotychczas. Słowo daję, 
że jeśli tego nie zrobimy w czasie wakacji, 
nie uda się nam to, gdy wrócimy do pracy. 
Zmęczeni, potrzebujący wypoczynku i snu, 
niewiele albo prawie nic nie przeczytamy. 
Jesteśmy na szarym końcu państw świata w 
czytaniu, bo czytamy zaledwie ½ książki w 
ciągu roku. To dla mnie porażające, bo świad-
czy o ciągłym obniżaniu potrzeb kulturalnych 
naszego społeczeństwa. Książka staje się 
czymś niepotrzebnym, niezbyt pożądanym 
w domu artykułem. Wiem coś o tym, bo od 
dłuższego czasu prowadzę nauczanie indy-
widualne w domach uczniów szkół średnich 
i przygotowuję do matury, głównie tej ustnej, 
czyli prezentacji. Problemy zaczynają się już 
na poziomie lektur szkolnych, czyli kanonie 
podstawowym albo inaczej arcydziełach lite-
ratury światowej, a nade wszystko polskiej. 
W domach inteligenckich nie ma „Pana Ta-
deusza”,  „Trylogii” czy „Przedwiośnia”, nie 
mówiąc już o zbiorku (antologii) jakichkol-
wiek wierszy. Trzeba biec do biblioteki, aby 

mieć lekturę do czytania. Ani razu mi się nie 
zdarzyło, aby rodzic czy uczeń poszedł kupić 
książkę do księgarni. W tanich księgarniach 
można je kupić dosłownie za grosze, czy-
li parę złotych. Szkoda wydać 6 złotych na 
„Pana Tadeusza” czy 16 złotych na „Trylo-
gię”, bo nie ma potrzeby, aby książkę w ogóle 
posiadać. Kocham i cenię książki. Mam ich, 
zgromadzonych przez wiele lat, kilka tysięcy. 
I to w niemałym trudzie, bo zdobyć książ-
kę czy lekturę szkolną w czasie PRL-u było 
rzeczą bardzo skomplikowaną. Dziś leżą one 
przez wiele lat w stosach na stołach księgar-
skich lub czekają na czytelników ustawione 
na półkach. W tzw. normalnych księgarniach 
książki są drogie, ale te same można kupić w 
tanich księgarniach czy księgarniach wysył-
kowych prawie za bezcen. Zdobycie książki 
to dziś fraszka. To książka goni czytelnika 
a nie odwrotnie. Książka jest dzisiaj w pra-
wie całkowitym odwrocie. Wystarczy iść na 
bazar lub dworzec główny, aby zobaczyć, że 
leżą one jak kapusta, ziemniaki czy kalafio-
ry w skrzynkach czy wyciągniętych z piwnic 
półkach. Zajmują się nimi sprzedawcy, którzy 
nie mają pojęcia o wartości książki czy au-
tora. Stąd różnego rodzaju romansidła i nic 
niewarta literatura (erotyczna, sensacyjna) 
sprzedawana jest drożej niż książki noblistów. 
Książka i jej wartość upadły najniżej jak moż-
na. Biblioteki sprzedają wartościowe i ważne 
książki po 1, 2 lub 5 złotych. Antykwariaty 
skupują książki za bezcen, aby sprzedawać je 
potem po cenach dziesięciokrotnie wyższych. 
Dziś nie ma antykwariatów z prawdziwego 
zdarzenia, nie mówiąc już o antykwariuszach. 
Deprecjacja książki dokonuje się na naszych 
oczach. To zupełnie tak, jak ze stawem (lub 
Morzem Kaspijskim), który wysycha. Potem 
zostaje tylko pustynia. Przecież ogromne ob-
szary Sahary były kiedyś kwitnącymi ziemia-
mi. Tak, sądzę, dzieje się z czytaniem książek 

i ich oddziaływaniem na coraz mniejszą ilość 
ludzi. Ktoś powie, że Internet, gdzie wszystko 
można znaleźć, zastępuje książki i zawartą w 
nich wiedzę. Może także telewizja, DVD, film
w ogóle. Inne są potrzeby dzisiejszego społe-
czeństwa, ktoś powie. Owszem, czasy są takie 
a nie inne. Elektronika wyręcza człowieka i 
trzeba się z tym pogodzić. Cóż – racjonalna 
racja ma zawsze przewagę nad tym, co tra-
dycyjne i musi odejść do lamusa. Szkoda, że 
tak się dzieje i ważniejsze jest kolekcjonowa-
nie płyt CD czy DVD, a nie książek, choćby 
tylko „lekturowych”, które będą czytały nasze 
dzieci. Owszem, można obejrzeć ekranizację 
„Pana Tadeusza”, „Quo vadis” czy „Zbrodni 
i kary” – i nie zajrzeć nawet do książek, na 
podstawie których powstały ich ekranizacje. 
Można kupić lub pożyczyć z biblioteki tzw. 
książki do słuchania, czyli czytane (i bardzo 
dobrze) przez wybitnych aktorów. Nie wiem, 
czy to lepsze niż oglądanie ekranizacji, myślę, 
że jednak tak, bo książka czytana nie odbiera 
możliwości wyobrażenia sobie danej postaci 
czy sytuacji przedstawionej w książce. Jest 
więc owo „słuchanie książki” bliższe samo-
dzielnemu czytaniu. Ukazuje się coraz więcej 
książek do słuchania, warto więc, jeśli już nie 
chce nam się samodzielnie czytać, sięgać do 
książek nagranych na płytkach. Nie są one 
drogie, dużo tańsze niż drukowane książki. 
Powinno się spróbować posłuchać takiej płyt-
ki CD, a może nam się spodoba taka forma 
„czytania poprzez słuchanie”.

Maria Dąbrowska napisała kiedyś, że 
„przyzwyczaić się do czytania książek to zbu-
dować sobie schron przed większością przy-
krości życia codziennego”! Myślę, że warto 
zastanowić się nad sensem tych słów. I na 
wakacjach czytać książki, dla przyjemności, 
pogłębienia wiedzy o ludziach i opisywanych 
czasach. Czytajmy więc, bo przez lekturę 
książek różnego typu stajemy się także LEP-
SI – naprawdę!

Krzysztof Bauer
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Zdrowie to nie tylko brak choroby czy bólu 
i ogólny normalny stan fizyczny organizmu,
pozwalający na funkcjonowanie jego części we 
właściwy sposób. Zdrowie to również dobro-
stan fizyczny i psychiczny, pozwalający czło-
wiekowi na pełnienie roli w społeczeństwie. 

O zdrowiu jako takim, mówimy z punktu wi-
dzenia jednostki. Zaś z punktu widzenia społe-
czeństwa mówimy o potencjale zdrowia, czyli 
zdolności zbiorowości ludzkich do oparcia się 
chorobie, czyli czynnikom, które wpływają nie-
korzystnie na rozwój społeczeństwa. I właśnie 
ochrona zdrowia ma na celu doprowadzenie do 
sytuacji, w której nie dochodzi do zachorowania, 
bądź kapitał zdrowia jest pomnażany. Spośród 
czynników mających wpływ na zdrowie jednostki 
i społeczeństwa, wyróżniamy czynniki biologicz-
ne, czynniki środowiskowe, styl życia i opiekę 
zdrowotną. Czynniki biologiczne mają wpływ na 
nasze zdrowie w około 20%, czynniki środowi-
skowe również w ok. 20%, styl życia – uwaga! 
– aż w ok. 50% i opieka zdrowotna, rozumiana 
jako przychodnie, szpitale i cała infrastruktura 
związana z ochroną zdrowia, a nie leczeniem 
chorych osób, która ma wpływ niezbyt wielki, bo 
w ok.10%.

Czynniki biologiczne należą do takich, któ-
rych człowiek nie może zbytnio modyfikować
– rodzimy się z nimi. Możemy jednak prowadzić 
działania, mające na celu wczesne wykrycie cho-
roby w stadium, w którym jest uleczalna, lub nie 
ma widocznych objawów i powodujemy, iż się 
nie rozwiną. Do badań wykonywanych przede 
wszystkim, należą badania przesiewowe hormo-
nu przysadki oraz w kierunku fenyloketonurii. 
Jeśli wyniki wyjdą nieprawidłowe, natychmiast 
włączane jest leczenie. W innym razie choroby 
mogą spowodować degradację układu nerwowe-
go i niezdolność do prawidłowego rozwoju orga-
nizmu. Dlatego, skoro mamy możliwość wyko-
nywać testy, robimy to. Do badań pozwalających 
sprawdzić niebezpieczeństwo wystąpienia chorób 
genetycznych należą też te, które wykonuje się w 
poradni genetycznej. Dzięki temu można określić 
prawdopodobieństwo wystąpienia wady wrodzo-
nej u dziecka i podjęcia przez rodziców decyzji 
o ewentualnym poczęciu, szczególnie gdy w ro-
dzinie już urodziło się dziecko obciążone wadą 
genetyczną.

Spośród czynników środowiskowych wpły-
wających bezpośrednio na nasze zdrowie w ok. 
20%, możemy wyróżnić: ubóstwo, brak wy-
kształcenia, złe warunki zamieszkania i pracy, 
zewnętrzne ogólne warunki fizyczne i chemiczne.
Ludzie mniej zarabiający, mieszkający w złych 
warunkach (brak bieżącej wody, ogrzewania, sa-
nitariatów) zwykle zwracają mniejszą uwagę na 
wczesne symptomy zachorowania, a jeśli nawet 
te wyraźnie się ujawnią, nie zawsze mają środki 
na to, aby kupić leki i rozpocząć leczenie. Więk-
szą uwagę zwracają na rzeczy bardziej dla nich 
istotne jak zabezpieczenie pożywienia, ubrania, 
kwestie zdrowotne odkładając na dalszy plan. Po-
dobnie ma się sprawa w przypadku osób mniej 
wykształconych – ludzie lepiej wykształceni 
wcześniej zgłaszają się do lekarza, zauważają 

Szlachetne zdrowie...
sygnały świadczące o rozwijaniu się choroby, 
na ogół jest czas i możliwość, aby odpowiednio 
zareagować, leczenie rozpocząć na tyle wcześnie, 
że choroba nie daje żadnych powikłań.

Ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie mają 
inne czynniki środowiskowe – jakość wody, żyw-
ności powietrza. Dla ich ochrony powołane są 
odpowiednie instytucje. Są stacje sanitarno-epi-
demiologiczne badające stan naszej wody, gleby, 
stężenia różnych substancji zanieczyszczających 
ziemię, powietrze. Zdarza się, że wycofuje się ja-
kąś partię żywności ze względu na obecność w 
niej szkodliwych czynników, czy choćby przeter-
minowania. Niebagatelny wpływ na nasze zdro-
wie mają złe warunki pracy – hałas, dymy, pyły, 
czynniki zakaźne, nadmierna ilość godzin pracy. 
Dla pewnych czynników szkodliwych ustalone 
są nieprzekraczalne normy, nad przestrzeganiem 
których czuwa Inspekcja Pracy, obowiązują prze-
pisy BHP. Bezrobocie, które na szczęście obecnie 
wyraźnie się zmniejszyło, jest również istotne 
dla zdrowia jednostki, źle wpływa na jej psy-
chikę. Pogarsza się status rodziny i dochodzą tu 
wszystkie czynniki, o których wspomnaliśmy w 
przypadku ubóstwa. Dodatkowo sprzyja to wielu 
schorzeniom somatycznym, takim jak nadciśnie-
nie, choroba wrzodowa i inne, które powstają 
wskutek stresu. Z badań wynika, że istnieje spora 
ilość gospodarstw, w których znajduja się sprzę-
ty AGD niebędące niezbędnymi, natomiast brak 
jest np. centralnego ogrzewania. Bez względu na 
koszty rozsądniej jest zainwestować w zdrowie i 
czynniki poprawiające jego stan (tu: odpowied-
nie ogrzewanie mieszkania) co na dłuższą metę 
przyniesie wymierny skutek, niż sprzęt typu kino 
domowe.

Spośród czynników wpływających bezpośred-
nio i w największym stopniu, bo ok. 50%, na 
nasze zdrowie, wyróżniamy styl życia. W stylu 
życia największe znaczenie ma stres. W obecnych 
czasach, kiedy poziom stresu jest znaczny, wyni-
kający z tempa życia, rodzaju pracy, czynników 
zewnętrznych, nie mamy co prawda wpływu na 
każy z nich, jednak jeśli tylko możemy, powinni-
śmy o to zadbać. Przede wszystkim do codzienne-
go funkcjonowania powinnismy wprowadzić ak-
tywność fizyczną – minimum 30 minut szybkiego
spaceru, gimnastyki, jazdy na rowerze. Warto 
dwa razy w tygodniu pójść na basen, czy znaleźć 
inną, odpowiednią dla siebie i swojej rodziny for-
mę aktywności. Wysiłek fizyczny rozkłada stres,
zapobiega rozwojowi nadciśnienia tętniczego, 
cukrzycy, otyłości, osteoporozy – chorób, które w 
społeczeństwie występują coraz częściej. Istotne 
znaczenie ma też racjonalna dieta. W ciągu dnia 
powinniśmy jeść ok. pięciu niewielkich posiłków, 
robiąc zakupy należy je zaplanować – unikajmy 
niezaplanowanych przekąsek, szczególnie słod-
kich. Warto wprowadzić zasady diety śródziem-
nomorskiej, w której 2/3 stanowią warzywa, 
resztę zaś pozostałe produkty – zboże, kasze, 
pieczywo (najlepiej ciemne), makarony, owoce 
w niezbyt wielkiej ilości, raczej nie należące do 
wysokokalorycznych, częściej suszone. Ryby po-
winniśmy jeść co najmniej dwa razy w tygodniu, 
jeśli wędlina to chuda, jeśli mięso to duszone, uni-

kajmy smażonego i panierowanego. To są zasady, 
które znamy, ale ciężko się nam do nich stosować. 
Warto wypracować odpowiednie nawyki żywie-
niowe, aby stały się dla nas oczywiste – jeśli do 
czegoś przywykniemy, robimy to automatycznie, 
dobrze, żeby to było rzeczywiście zdrowe i roz-
sądne. Kolejnym składnikiem stylu życia mają-
cego niekorzystny wpływ na nasze zdrowie jest 
palenie tytoniu. Jest ono przyczyną co najmniej 
dwudziestu chorób w tym choroby niedokrwien-
nej serca, udarów, chorób nowotworowych, z 
których co najmniej kilka jest uwarunkowanych 
paleniem tytoniu – rak płuc, krtani, jamy ustnej, 
przełyku, trzustki, pęcherza moczowego i szyj-
ki macicy, oraz inne mające pośredni wpływ na 
przyczynę powstawania nowotworów. Bezdysku-
syjnie palenie jest złe – przewlekła obturacyjna 
choroba płuc, występująca u większości palaczy, 
doprowadza do degradacji układu oddechowego. 
Równie niekorzystny wpływ ma na niepalących 
przebywanie w towarzystwie palaczy. Ten styl 
życia powoduje, że dla dziecka oczywistym staje 
się widok osoby z papierosem, a samym rodzi-
com nie można wierzyć, że nie palą nigdy przy 
dzieciach, bo nałóg sprawia, że czasem się roz-
grzeszają „tylko jeden raz” kiedy np. nie chce im 
się wyjść z papierosem na balkon, gdy jest zimno. 
Walka z nałogiem jest trudna, ale warto ją podjąć 
– są poradnie psychologiczne, antynikotynowe, w 
których pomaga się chcącym rzucić palenie, bo 
to nie tylko doraźny dyskomfort, ale w konse-
kwencji strata dla najbliższej rodziny i nie tylko. 
Z punktu widzenia społeczeństwa to narażenie na 
koszty ponoszone w związku z leczeniem, cho-
ciażby koszty butli z tlenem – palacze często mają 
problemy z oddychaniem – refundowanej przez 
NFZ ponosimy wszyscy, niepalący też. To doty-
czy także innych nałogowców, np. uzależnionych 
od alkoholu. Przy czym o ile palacze pełnią swoje 
role w społeczeństwie dopóki są zdrowi, to już al-
koholicy narażają innych na większe straty. Cho-
rują na trzustkę, wątrobę, choroby psychiczne, 
bywa, że wkraczają na drogę przestępstwa, nie są 
w stanie pełnić swoich ról rodzicielskich, zdarza-
ją sie zaniedbania prowadzące do innych czynni-
ków, o których wspominaliśmy. To problem nie 
tylko osobisty ale i społeczny, analogiczny do 
problemu innego nałogu, narkomanii.

Jeśli chodzi o czynniki stylu życia, warto zwró-
cić uwagę na bardzo ważną rzecz – przestrzeganie 
przepisów i zasad. W wieku młodym i średnim 
główna przyczyną zgonów są urazy i wypadki, 
dlatego stosowanie zasad ma niebagatelne zna-
czenie – ograniczanie prędkości jazdy zgodnie 
z przepisami i warunkami na drodze, wożenie 
dzieci w fotelikach, zapewnianie im odpowied-
niej opieki, nie pozostawianie ich bez nadzoru w 
domu ani na dworze, w gospodarstwach rolnych, 
wożenie na rowerze w kasku, kąpiel w miejscach 
strzeżonych, sprawdzanie pod czyją opieką jadą 
na kolonie, zapewnianie odpowiedniej ilości 
płynów podczas upałów, nie pozostawianie dzie-
ci wówczas w zamkniętym samochodzie – cały 
wachlarz szeroko pojętej opieki nad dziećmi. 
Przez myśl o nich dbajmy również o siebie, aby 
zapewnić dzieciom naszą opiekę jak najdłużej i 
najlepiej.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na nasze 
zdrowie jest opieka zdrowotna. Pierwszą rzeczą 
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należącą do niej są bilanse zdrowia, wprowadzane 
od urodzenia, mające na celu szybkie wychwyce-
nie ewentualnych nieprawidłowości i zapobiega-
nie rozwojowi lub powstawaniu choroby. Należą 
do nich szczepienia zgodne z kalendarzem lub w 
uzasadnionych przypadkach dodatkowe, kontrole 
ortopedyczne, wykrywanie wad wzroku, słuchu. 
Niezwykle istotne jest działanie prewencyjne, le-
piej zapobiegać niż leczyć. Dotyczy to m.in. ba-
dań profilaktycznych pewnych grup ludzi, do któ-
rych należą  np. profilaktyka raka szyjki macicy,
jelita grubego, cukrzycy, chorób odtytoniowych, 
chorób serca. Wykonanie badań profilaktycznych
kosztuje nas zwykle tylko nieco czasu i energii 
– warto o tym pamiętać, bo to dobro dla naszego 
zdrowia, o którego ochronę i zwiększanie poten-
cjału powinniśmy dbać dla siebie i społeczeń-
stwa.

Za pomoc w uzyskaniu informacji do artykułu 
bardzo dziękuję doktorowi medycyny rodzinnej 
pani Annie Gierowskiej.

Agnieszka Gil

Zgadnij kim jestem?

Urodziłem się 15 września 1907 r. w Mannheim (Badenia-Wir-
tembergia w Niemczech). W wieku 19 lat wstąpiłem do zakonu 
jezuitów i w 1937 r. otrzymałem święcenia kapłańskie. W la-
tach 1939-1941 redagowałam jezuickie czasopismo „Stimmen 
der Zeit”. Będąc rektorem kościoła Św. Jerzego w Monachium 
(1941-1944), zasłynąłem ze swoich odważnych kazań kryty-
kujących narodowy socjalizm oraz pracy z młodzieżą katolicką. 
Z tego powodu byłem szpiegowany przez nazistów. W 1942 r. 
wstąpiłem do „Kreisauer Kreis”, grupy ruchu oporu skupionej 
wokół hrabiego Helmutha von Moltke. 28 lipca 1944 r. zostałem 
uwięziony przez faszystów i 11 stycznia 1945 r. skazany przez 
sędziego Rolanda Freislera na śmierć. Wyrok przez powieszenie 
mnie wykonano 2 lutego 1945 r w Berlinie-Plötzensee. Odgad-
nij, jak się nazywałem. Pomoże Ci w tym rozwiązanie widocznej 
niżej dwuczęściowej łamigłówki logicznej.

Rozmieszczenie flotylli okrętów z pętlą w tle
– łamigłówka logiczna, I etap

Dwie kratki zajęte przez dwa różne okręty nie mogą się sty-
kać nawet rogami. Przez środki wszystkich pustych kratek, czyli 
niezajętych przez okręty, przechodzi jedna zamknięta pętla. Pę-
tla ta nie może przecinać samej siebie i ma składać się jedynie  
z fragmentów (odcinków) poziomych i pionowych. Każda z liczb 
znajdujących się z lewej strony i u góry diagramu określa dłu-
gość fragmentu pętli (odcinka) w odpowiadającym rzędzie lub 
kolumnie. Kolejność tych liczb mówi o kolejności fragmentów 
pętli (odcinków) w danym rzędzie licząc od lewej lub kolumnie 
licząc od góry. Liczby z prawej strony diagramu ujawniają ilość 
pól zajętych przez fragmenty okrętów w danym rzędzie. Obok 
diagramu znajdują się okręty, które należy umieścić na diagra-
mie. Na podstawie tych wszystkich informacji ustal położenie po-
szczególnych statków na diagramie i narysuj pętlę.
Uwaga! Długość fragmentów pętli (odcinków) podana jest  

w jednostce będącej długością boku jednej kratki. 

Połączenie łamigłówki z zagadką, II etap

Po prawidłowym rozwiązaniu łamigłówki z pierwszego etapu 
wystarczy w widocznym dalej diagramie literowym pozaznaczać 
tylko te litery, które znajdują się na okrętach, czyli są w polach 
zajmowanych przez okręty. Zaznaczone litery czytane rzędami 
od góry do dołu, wpisujcie w kolejności czytania do widocznych 
pod diagramem literowym kółeczek. W ten sposób dowiecie się, 
jak nazywał się ów bohaterski kapłan, który nie ugiął się nawet 
w czasach największych ciemności dziejowych i do końca, aż do 
męczeńskiej śmierci, bronił wartości chrześcijańskich, przeciw-
stawiając się odważnie nieludzkiej ideologii faszystowskiej.

Zadanie przygotował 

„Świat Matematyki” – jedy-
ne w Polsce czasopismo wy-
dawane specjalnie z myślą  
o młodzieży szkolnej. Zapra-
szamy na naszą stronę: 

swiatmatematyki.pl

przez Ewę Gottwald wolontariusze  z niepeł-
nosprawnymi z Jaszkotla. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się występy klubu tanecznego 
„Iskra” pod kierownictwem pasjonatki tańca 
towarzyskiego Barbary Pisarskiej-Gubernat. 
Olbrzymią niespodzianką stali się bębniarze i 
tancerze z ogniem z Klubu Alto Fundacji Po-
maluj mi Świat pod opieką Marty Nowak. Cen-
trum Zakrzów i Rada Osiedla Zawidawie miały 
okazję do rozmów z mieszkańcami o planach 
zagospodarowania przestrzennego i unijnych 
projektach aktywizowania społeczności lokal-
nych na peryferiach dużych miast.

Na olbrzymim terenie pointernackim rozlo-
kowały się jak w parku stoiska z zabawkami, 
ogródki piwne, grille i dmuchane piramidy dla 
najmłodszych. Był stary samochód i ścianka 
wspinaczkowa. Na boisku szaleli sportowcy. 
Absolwenci i nauczyciele rozegrali mecz w 

piłkę nożną o puchar prezesa Stowarzysze-
nia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków 
LZN. Impreza dawała każdemu możliwość 
znalezienia czegoś dla siebie była okazją do 
spotkań, rozmów i obserwacji. Odwiedzili nas 
wiceprezydent Wrocławia Pan Adam Grehl z 
małżonką – oboje absolwenci LZN, dyrektor 
Departamentu Edukacji Pani Lilla Jaroń z mał-
żonkiem.

Mieszkańcom nowych osiedli Zawidawia 
impreza ta dała okazję do obserwacji swego 
nowego miejsca zamieszkania i ludzi żyjących  
tu i pracujących. W dodatku pogoda dopisała. 
Słowem ktoś miał dobry pomysł, który wspól-
ną pracą przy wsparciu wspaniałomyślnych 
sponsorów udało się zrealizować z dużym po-
wodzeniem. 

Kto wie, może za rok uda się zorganizować 
podobne spotkanie. Dobre pomysły warto po-
wielać. A więc – do zobaczenia za rok!

Teresa  Kasztelaniec-Jaworska

Dokończenie „Piknik w LZN”
 ze strony 3.
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 Po chwili z wielką lekarską torbą na ramieniu 
przybiegł Miś. Obejrzał nogę Małpki, pokręcił 
głową i zmarszczył brwi:

– Niedobrze, noga chyba jest złamana. Mu-
sisz iść do szpitala. Wezwijcie karetkę!

Po chwili na sygnale, wołając: le lo lee loo 
leee looo! podjechała Wywrotka i zawiozła 
Małpkę za kosz z zabawkami, gdzie znajdował 
się szpital. Lalki-pielęgniarki przygotowały łóż-
ko i narzędzia dla pana doktora.

– Najpierw prześwietlenie – proszę przygoto-
wać aparaturę!

Pielęgniarki przyniosły latarkę turystyczną 
Kacperka i Miś – pstryk – zaświecił ją. Obej-
rzał dokładnie chorą nogę, zgasił latarkę i wes-
tchnął:

– Tak jak myślałem – noga jest złamana. 
– Siostro – zwrócił się do Lalki – proszę pobrać 
krew pacjentce!

– Aj, pobrać krew? – przeraziła się Małpka 
– nigdy! Nie ma mowy! – i schowała się pod 
kołdrę.

– Małpko – pan doktor spojrzał na nią poważ-
nie – to konieczne.

– O nie, nie! Bardzo, ale to bardzo nie lubię 
pobierania krwi, to boli!

– Aż tak bardzo nie boli... trochę zapiecze, ale 
zaraz przestanie, zobaczysz. Daj łapkę i wkrótce 
będziemy mieli to za sobą.

Redakcja: Dorota Stępień, Anna Małaczyńska, Jerzy Szachnowski, Agnieszka Gil, Joana Hułyk, Jacek Orzechowski (redaktor naczelny); Korekta:  
Dariusz Tokarz; Wydawca: Mediacom sp. z o.o.; Druk: Ultima-druk sp. z o.o.; Kontakt: Wrocław, ul. Przedwiośnie 73, ul. Krokusowa 44,  
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Małpka
– Brzdęk, brzdęk, brzdęk – futrzana Małpka 

lubiła swoją gitarę i często przygrywała na niej, 
kiedy Martyna i Kacper byli w przedszkolu. 
Przy nich nie miała odwagi, gdyż była bardzo 
nieśmiałą Małpką.

Tego dnia, z samego rana usiadła z gitarą pod 
półką z książkami.

– Hej, nie hałasuj! – zaspany Pajac wyjrzał z 
kosza z zabawkami – niektórzy chcieliby jesz-
cze pospać!

– Ale ja lubię grać – powiedziała Małpka.
– A ja lubię spać – ziewnął szeroko Pajac i 

schował się z powrotem.
Małpka wzięła swoją gitarę i mrucząc: „Do-

brze już, dobrze...” poszła w drugi kąt pokoju. 
Usiadła na dywanie i zaczęła grać i śpiewać bar-
dzo wesołą piosenkę o Afryce, w której szczęśli-
we małpy skaczą po drzewach, zrywają słodkie 
banany i huśtają się na ogonach.

Nagle spojrzała w bok i zobaczyła, że coś leży 
pod łóżkiem Martynki. „Co to może być?” po-
myślała i na paluszkach podeszła bliżej. Ostroż-
nie uniosła koc zwisający z łóżka i zajrzała cie-
kawie. Na podłodze leżało coś bardzo długiego. 
„Aj – pomyślała trochę przestraszona Małpka 
– czy to przypadkiem nie jest...”. Długi kształt 
poruszył się lekko, a Małpka podskoczyła jak 
oparzona i z wrzaskiem ruszyła przed siebie:

– Ratunku! Ratunku! Wąż! WĄŻ!!! – biegła i 
krzyczała bardzo głośno. Wreszcie zaplątała się 
we własny ogon i jak długa upadła na podłogę.

Zaspane zabawki wyglądały z kosza, Pajac 
skoczył na równe nogi i podbiegł do Małpki:

– Gdzie? Gdzie? – pytał i machał rękami.
– Tam, tam! – wołała Małpka wskazując pod 

łóżko.
– Uwaga, nie zbliżajcie się – Pajac ostrzegł 

Klocki, które z ciekawością spoglądały w tam-
tym kierunku – może być jadowity! Piesku – za-
rządził – weź Krokodyla i zajdźcie go z tamtej 
strony, a my z Królikiem pójdziemy tędy.

Powoli i ostrożnie podeszli do łóżka i na dany 
przez Pajaca znak podciągnęli koc do góry!

– To ty?! – zawołał zdumiony Królik – co tu 
robisz, Skakanko?!

– Co robię, co robię... śpię – odrzekła Skakan-
ka – wczoraj po powrocie z podwórka Martynka 
wrzuciła mnie tutaj, zamiast powiesić w przed-
pokoju na wieszaku, gdzie zwykle nocuję.

– Ale nam napędziłaś strachu! – odetchnął 
z ulgą Piesek – Małpka myślała, że jesteś wę-
żem!

– Ha ha – zaśmiała się Skakanka – a to dobre! 
Ja – wężem! Ha ha!

– Ha ha ha – zawtórował jej Krokodyl.
Tymczasem Małpka leżała na podłodze i 

gorzko płakała.
– Hej, nie bój się! Już po wszystkim, to tylko 

Skakanka! – zawołał Pajac. Ale ona wciąż po-
ciągała noskiem.

– Nie mogę wstać, boli mnie noga – poskar-
żyła się.

– Hej, zawołajcie doktora! Gdzie jest lekarz?

– Jakie gorzkie! – skrzywiła się Małpka i 
wcale nie chciała ich połknąć – błeee!

– To lekarstwo faktycznie jest niesmaczne, 
ale dzięki niemu będziesz zdrowa – pokiwał 
głową Miś – i zaraz dam ci słodkiego syropku, 
powąchaj tylko jak pachnie!

Syrop rzeczywiście pachniał zachęcająco, 
więc, krzywiąc się okropnie, wypiła najpierw 
gorzkie lekarstwo, a potem łyżeczkę syropu na 
osłodę.

Małpka trochę się bała zostać na noc w szpi-
talu, ale Miś zapewnił, że będzie blisko i w razie 
czego przyjdzie do niej, gdyby ją coś bolało, 
albo kręciło się w głowie, ma zadzwonić dzwo-
neczkiem, który postawił jej koło łóżka.

Zabawki obiecały, że będą ją codziennie od-
wiedzać i nie pozwolą jej się nudzić ani smu-
cić. Następnego dnia wszyscy przyszli do niej 
z czekoladkami i balonikami, a Skakanka przy-
słała jej piękną kartkę z życzeniami powrotu do 
zdrowia.

Krokodyl znalazł zgubioną w czasie ucieczki 
gitarę i Małpka mogła znów grać i śpiewać – i 
nikt jej nie uciszał.

Po dwóch dniach, które nie zawsze były miłe, 
bo noga w gipsie bolała ją i swędziała, Miś zba-
dał Małpkę i rzekł:

– Noga jest zdrowa – i ciach, ciach, specjalny-
mi nożycami przeciął biały gips.

A Małpka tak bardzo ucieszyła się, że nie musi 
już leżeć w szpitalu, że wyskoczyła z łóżka i po-
biegła do kosza z zabawkami i nawet zapomnia-
ła podziękować Misiowi, że ją wyleczył. Doktor 
nie gniewał się jednak wcale, tylko uśmiechał 
po swojemu – misiowo i pluszowo.

Agnieszka Gil

rys. Dominika Król IIId

Małpka skuliła się w łóżku i trzęsła się jak ga-
laretka, była bardzo przestraszona.

– Wiesz co – podszedł do niej Krokodyl – znam 
świetny sposób na pozbycie się strachu – wystar-
czy powoli, bardzo powoli oddychać: wdech, wy-
dech, wdech, wydech – próbowałem, to naprawdę 
pomaga!

Krokodyl miał rację, pielęgniarka w sukience 
w kratkę szybko pobrała krew, a druga, w sukien-
ce w kwiatki, przygotowywała gips.

– Czy to będzie bolało? – niepokoiła się Małp-
ka.

– Ależ skąd. Tylko nóżka będzie sztywna i nie 
będzie można nią ruszać ani chodzić. Trzeba po-
leżeć w łóżku przez jakiś czas – wyjaśniła Lalka.

– Kiedy tylko noga się zrośnie, zdejmiemy gips 
– powiedział Miś.

A potem przepisał jej kroplówkę z sokiem 
bananowym, bo to jest najlepsze lekarstwo dla 
małpek.

– Proszę codziennie mierzyć temperaturę i pić 
te krople – nalał trochę na łyżeczkę i podał pa-
cjentce.

KONKURS DLA DZIECI!!!

W przyszłym numerze ukaże się nowa bajka, 
której bohaterem będzie ROWER.

Zapraszamy dzieci do przysyłania prac pla-
stycznych – malowanych, rysowanych, wykle-
janych – na papierze w formacie A4, na adres 
redakcji, Jeziorowa 27, albo w wersji elektro-
nicznej na adres jacek@artserwis.pl

Jury redakcyjne wyłoni ZWYCIĘZCĘ, które-
go praca zilustruje bajkę w kolejnym numerze 
„Pawłowic”. Termin nadsyłania prac upływa 17 
lpca 2008 r.

ZAPRASZAMY

Przepraszamy za błąd, który wkradł się do artyku-
łu „Czarno-biały zawrót głowy”, opublikowanego w 
ostatnim numerze „Pawłowic”. W notce kończącej 
artykuł napisaliśmy, że w sekretariacie Szkoły Pod-
stawowej nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego 
na Pawłowicach, odmówiono nam podania szczegó-
łowych informacji na temat, funkcjonującego przy 
szkole, kółka szachowego. Sformułowanie to nie było 
trafne, ponieważ zostaliśmy jedynie odesłani do za-
jętej wówczas (i niestety przez następny dzień także) 
obowiązkami szkolnymi Pani Dyrektor szkoły – po-
proszono nas o kontakt nazajutrz. Przepraszamy za 
zaistniałe nieporozumienie i zamieszczenie błędnej 
informacji.


