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Oszczędności

ciąg dalszy str. 8

W dniach 25-26 maja 2009 r. 
do naszej wspólnoty 

parafialnej przybędą relikwie 
św. Joanny Beretty Molli, 
której postać pragnęlibyśmy 

wszystkim przybliżyć.

Święta Joanna Beretta Molla przyszła na 
świat w Magencie (niedaleko Mediolanu), 
4 października (dzień św. Franciszka z Asy-
żu) 1922 roku. Z tego też powodu była nazy-
wana Joanną Franciszką. Pochodziła z licznej 
rodziny. Joanna była szczęśliwa w rodzinie. 
Codziennie towarzyszyła mamie w drodze na 
Mszę świętą. Kochała przyrodę. Uczęszczała do 
gimnazjum prowadzonego przez Siostry Świę-
tej Doroty. Tam właśnie dokonał się stopniowy 
wzrost wiary i pogłębienie religijności. W 1938 
r. Joanna wzięła udział w rekolekcjach prowa-

dzonych przez jezuitę ojca Avedano. Święta 
nie była już wtedy małą dziewczynką z Akcji 
Katolickiej, lecz młodą kobietą pragnącą wziąć 
we własne ręce swe przeznaczenie i w obliczu 
Boga dokonywać świadomych wyborów: „Po-
dejmuję świętą obietnicę czynić wszystko dla 
Jezusa. Wszystkie moje czyny, jakikolwiek trud, 
wszystko ofiaruję Jezusowi... Pragnę prosić 
Pana Jezusa, by mi dopomógł, żebym nie tra-
fiła do piekła... Proszę Pana Jezusa, aby mi dał 
zrozumieć swe wielkie miłosierdzie”. „Wszyst-
ko dla Ciebie mój Boże, moja największa miło-
ści, kiedy coś czynię cierpię i myślę. W każdym 
moim oddechu pragnę ofiarować Tobie moją 
duszę, poświęcić Ci moje serce i niech wzrasta 
we mnie ogień Twojej Boskiej Miłości”. Joanna 
miała wówczas niespełna szesnaście lat, można 
powiedzieć, że zaczęła wtedy kroczyć własny-
mi ścieżkami świętości. 

Wybory do europarlamentu
Pięć lat temu wybieraliśmy po raz pierw-

szy posłów do Parlamentu Europejskie-
go, czyli europosłów. Właśnie kończy się 
ich kadencja. 7 czerwca bieżącego roku,
w niedzielę, prezydent RP, profesor Lech Ka-
czyński wyznaczył dzień wyborów do europar-
lamentu. Mają się one odbyć we wszystkich 
27 krajach Unii Europejskiej pomiędzy 4 a 7 
czerwca 2009 roku.

W tym dniu wyznaczonym przez prezyden-
ta RP wybierzemy 50 europosłów na następną 
pięcioletnią kadencję (w poprzednich wyborach 
głosowaliśmy na 54, ale zmieniły się proporcje 
ludnościowe po przystąpieniu do UE Rumunii i 
Bułgarii 1 stycznia 2007 roku). Ubiega się o te 
miejsca dużo więcej kandydatów niż poprzednio. 
Oczywiście, z różnych formacji politycznych, 
w tym spora liczba dotychczas zasiadających 
w Parlamencie Europejskim (z oficjalnymi sie-
dzibami w Strasburgu, czyli we Francji oraz w 
Brukseli) europosłów oraz bardzo wielu nowych. 
Zmieniły się bowiem u nas partie i ugrupowa-
nia polityczne, niektóre zniknęły ze sceny poli-
tycznej, jak chociażby Unia Wolności, dlatego 
europosłowie z tej partii muszą zmienić ugru-
powanie, aby startować w obecnych wyborach 
(na przykład z ramienia Unii Wolności zasiadał 
w PE nieżyjący już poseł – prof. Bronisław Ge-
remek). Poza tym w Parlamencie Europejskim 
obowiązuje zupełnie inny podział na orientacje 
polityczne niż w naszym parlamencie. I tak na 
przykład Platforma Obywatelska (razem zresztą 
z Polskim Stronnictwem Ludowym) należy do 
frakcji ludowej, oczywiście Sojusz Lewicy De-
mokratycznej i Partia Demokratyczna (na przy-
kład europoseł Marek Siwiec) do frakcji socjali-

stów,  którzy obecnie rządzą w europarlamencie, 
bo są najsilniejszym ugrupowaniem i z nim zwią-
zany jest przewodniczący Parlamentu (socjaliści 
różnej orientacji grupują w swojej frakcji także 
różnej maści liberałów, tak że de facto jest to 
frakcja socjalistyczno-liberalna). Małym, a więc 
zmarginalizowanym ugrupowaniem jest frakcja 
chrześcijańska, dlatego odgrywa ona niewielką 
rolę i nie wpływa na decyzje zapadające w czasie 
głosowań. Parlament Europejski zdominowany 
jest przez socjal-liberałów, a więc przez europo-
słów o lewicowym „nachyleniu”, dlatego wiele 
uchwał PE jest tak mocno kontrowersyjnych (na 
przykład o uznawaniu małżeństw homoseksual-
nych).

Czy dla nas wybory do europarlamentu są 
ważne? Czy warto się pofatygować w niedzielę 
do lokalu wyborczego i zagłosować na któregoś 
z kandydatów?

Myślę, że tak, że warto, a nawet trzeba. Bo 
taka będzie Europa (w tym Polska), jakie prawo 
będzie dla niej ustanowione i obowiązujące w 
następnych latach. Bo to wybrani przez nas eu-
roposłowie będą o tym decydowali. Jest szansa, 
aby zmieniły się proporcje formacji decydują-
cych o prawach, które będą rządziły w Europie 
w kolejnych pięciu latach. Że odsunie się od 
wszechdecyzji socjal-liberałów na rzecz frakcji o 
nachyleniu prawicowo-chrześcijańskim. Już dziś 
mówi się o utworzeniu z inicjatywy polskich eu-
roposłów dużej formacji konserwatywnej, która 
dziś nie istnieje. Mają ją, razem z brytyjskimi i ir-
landzkimi europosłami, utworzyć wybrani przez 
nas w nadchodzących wyborach kandydaci z 
Prawa i Sprawiedliwości.To stronnictwo ma bar-
dzo duże szanse zaistnieć ciąg dalszy str. 3

Relikwie przybywają do Parafii 25 V 
o godz. 17.45 – uroczyste wprowadzenie 
do kościoła parafialnego oraz powitanie 
poprzez przedstawicieli wspólnoty oraz 
uroczysta msza św. o 18.00, a następ-
nie CZUWANIE MODLITEWNE do 
22.00. Następnego dnia CZUWANIE 
od 8.00; 9.00 – msza św. poranna; dal-
sze CZUWANIA i o 16.30 – msza św. 
„Na pożegnanie” – przekazanie do DO-
MASZCZYNA. 

Pozdrawiam – ks. Michał

Trzy miesiące
Nowa rada osiedla przystąpiła z zapałem do 

pracy. Wniosków zgłaszanych przez mieszkań-
ców nie ma jednak wiele. Wszystkie zgłoszone są 
rozpatrywane i następuje ich realizacja. 

Przykładem mogą być wnioski przesłane do 
Straży Miejskiej dotyczące prewencyjnej kontroli 
pomiaru prędkości na osiedlu Pawłowice za po-
mocą fotoradarów stacjonarnych lub mobilnych. 
Pomimo że jest tu strefa ruchu uspokojonego, są 
kierowcy nieprzestrzegający tego ograniczenia. 
Kolejny wniosek dotyczył przekazania informa-
cji na temat dokumentacji projektowej budowy i 
przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu. Tematów 
jest wiele, więc zapraszamy na spotkania.

Tematem kilku spotkań był również festyn 
osiedlowy, 20 czerwca, na który Rada Osiedla 
gorąco zaprasza, również do dyskusji.

ciąg dalszy str. 2

Od kilku miesięcy odczuwamy podwyżkę 
ceny za usługę  w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych – nazywanych potocz-
nie szambami. Istnieje możliwość odzyskania 
około 50% wartości zapłaconych rachunków za 
wywóz szamba. Mogą z niej skorzystać m.in. 
mieszkańcy Pawłowic, Kowal, Zakrzowa, Po-
lanowic i Sołtysowic, Zgorzeliska, Osobowic, 
Lipy Piotrowskiej i Widawy, Rędzina, Ratynia. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej MPWiK Wrocław  http://
mpwik.wroc.pl w odnośniku: ,,DOTACJA 
DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA”. 
Należy się pośpieszyć, gdyż wnioskodawca 
ubiegający się o dotację 
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Wybuchła wojna, w roku 1941 Genewa została 
poważnie zbombardowana. Rodzice postanowi-
li wrócić do Bergamo. Joanna natomiast wraz z 
Virginią pozostały w Genewie by ukończyć li-
ceum. 1 maja 1942 roku zmarła mama, a cztery 
miesiące później 1 września zmarł także ojciec 
Joanny. Rodzeństwo, które pozostało samo po-
stanowiło wyjechać do Magenty, gdzie był wol-
ny dom dziadków ze strony ojca. Joanna podjęła 
wtedy studia medyczne najpierw w Mediolanie, 
a potem w Padwie. Czas studiów był dla Świę-
tej wypełniony nauką oraz działalnością w Ak-
cji Katolickiej. W 1949 roku Joanna uzyskała 
dyplom medycyny ogólnej i chirurgii, a w 1952 
roku zrobiła specjalizację z pediatrii. Cały czas 
jednak myślała o pracy misyjnej. Niestety jej 
kondycja fizyczna nie pozwalała na to, by mo-
gła zostać misjonarką. Prosząc w tej sprawie o 
radę prałata Bernareggiego, biskupa Bergamo, 
otrzymała bardzo jasną odpowiedź: Na tyle, na 
ile moje doświadczenie kapłańskie i biskupie na-
uczyło mnie, to wiem, że kiedy Pan wzywa jakąś 
duszę do pełnienia dzieła misyjnego, oprócz wiel-
kiej wiary i szczególnej duchowości obdarza ją 
także siłą fizyczną, która pomoże znieść trudności
i sytuacje, jakich tutaj nie jesteśmy w stanie sobie 
nawet wyobrazić. Ponieważ Ty, Joanno, nie masz 
tego daru, to właśnie dlatego myślę, że ta droga 
nie jest tą, na którą Pan Jezus Cię wzywa. 

Odsunąwszy więc na bok poprzednie pla-
ny, Joanna coraz bardziej utwierdzała się w 
przekonaniu, że Bóg wzywa ją na drogę życia 
rodzinnego. I tak też się stało. Joanna poznała 
Piotra Molla. Zrodziła się między nimi głęboka 
przyjaźń oparta na wzajemnym szacunku, dą-
żeniu do wspólnych ideałów życia (pracy, ro-
dziny, miłości do bliźnich), planach założenia 
rodziny otwartej na Boga, dzieci, poświęcenie 
i cierpienie. 11 kwietnia 1955 roku odbyły się 
zaręczyny, a 24 września tegoż roku zawarli 
związek małżeński. Po podróży poślubnej roz-
poczęło się zwykłe życie. 19 listopada 1956 
roku przyszedł na świat Pierluigi, a potem 
kolejne dzieci: 11 grudnia 1957 roku – Maria 
Zita, a 15 lipca 1959 roku – Laura. Państwo 
Mollowie byli szczęśliwą rodziną, wręcz mo-
delową. Miłość, zdrowie, szacunek, poważanie 
otoczenia, spełnienie zawodowe i umiejętność 
odpoczynku, pieniądze – to wszystko gościło 
w ich domu. Troskliwy, czuły mąż, kochająca, 
pogodna, łagodna żona, trójka słodkich dzie-
ciaków. Swe szczęście budowali na mocnej, 
lecz nie dewocyjnej wierze, która codziennie 
podpowiadałaby dziękować Bogu za to... 

Piotr i Joanna marzyli o licznej rodzinie, 
chcieli mieć więcej niż trójkę dzieci (choć to 
w dzisiejszych czasach może spotkać się z nie-
zrozumieniem, nawet krytyką). W lipcu 1961 r. 
przyszła święta rozpoznała u siebie oznaki sta-
nu błogosławionego. W jej sercu wielka radość 
mieszała się z obawami. Joanna dwukrotnie w 
ostatnich miesiącach poroniła, a narodziny ich 
trzeciego dziecka poprzedziły długie miesią-
ce cierpienia. We wrześniu Joanna udała się na 
kontrolne badania lekarskie. Wyniki zabrzmiały 
dla niej jak wyrok. Blisko macicy rósł duży guz i 
lekarze zalecali natychmiastową operację, chcie-

li go usunąć. By ratować jej życie, zalecali też 
aborcję. Joanna była lekarką i doskonale zdawała 
sobie sprawę z wszystkich konsekwencji swoich 
decyzji. Bez wahania postanowiła, żeby ratować 
dziecko, a nią się nie przejmować. Na początku 
września doszło do operacji, która wydawała się 
zakończyć sukcesem, gdyż uratowano zarazem 
życie dziecku, mogącemu się od tej pory dalej 
rozwijać. Tylko Joanna, chirurg i garstka ludzi z 
jej otoczenia zdawała sobie sprawę z faktycznego 
ryzyka ciąży. Dla przyszłej świętej najważniejsze 
było dotrwać do porodu, choć lekarze nie wróżyli 
nic optymistycznego. Jej męża uspokoił pomyśl-
ny przebieg operacji. Tym bardziej że Joanna 
powróciła do swoich codziennych obowiązków. 
Mimo ogromnych cierpień, fizycznych i ducho-
wych, nadal, choć mniej intensywnie – pracowa-
ła w swym zawodzie: przyjmowała pacjentów i 
jeździła do nich; prowadziła dom, zajmowała się 
swoimi „skarbami” – jak pieszczotliwie nazy-
wała dzieci. Zwlekała z powiedzeniem mężowi 
prawdy. Obdarowywała rodzinę kolejnymi ty-
godniami szczęśliwej nieświadomości. Chciała 
oszczędzić im zmartwień, biorąc je wszystkie 
na siebie. Wolała sama cierpieć. Miała jeszcze 
nadzieję, całą sprawę powierzała Opatrzności. 
Ogromnie się bała, a jednak długo nie powie-
działa o tym nikomu, chciała przedłużyć ich bez-
troską radość. „Istnieje tyle trudności, ale z Bożą 
pomocą musimy zawsze bez lęku iść do przodu, 
choć byśmy w walce o realizację naszego powo-
łania musieli umrzeć, to byłby to najpiękniejszy 
dzień w naszym życiu” – pisała, zanim jeszcze 
została matką. Ciążyła na niej decyzja ewentual-
nego skazania pozostałej trójki małych dzieci na 
sieroctwo. Mimo to bliscy i przyjaciele zapamię-
tali Joannę z tamtego okresu niezmienioną. Jak 
zawsze pogodną, uśmiechniętą, uczynną. Jakby 
nic nie miało się wydarzyć... Tylko te niepokoją-
ce porządki w domu. 

Wreszcie nadszedł czas, gdy musiała przygoto-
wać Piotra, a było to półtora miesiąca przed uro-
dzeniem dziecka. 20 kwietnia 1962 roku Joanna 
przyjechała do szpitala. Następnego dnia urodziło 
się czwarte dziecko, kolejna dziewczynka, która 
cieszyła się doskonałym zdrowiem. Nadano jej 
imię Gianna Emanuela. Natomiast kondycja 
matki stawała się coraz gorsza. Zostało zdiagno-
zowane zakaźne zapalenie otrzewnej, które stop-
niowo niszczyło system odpornościowy Joanny. 
Zmarła 28 kwietnia 1962 roku. Umierała w wiel-
kim cierpieniu. Miała wówczas 39 lat. 

Joanna Beretta Molla została ogłoszona błogo-
sławioną 24 kwietnia 1994 roku, zaledwie trzy-
dzieści dwa lata po śmierci. 16 maja 2004 roku 
Jan Paweł II ogłosił ją świętą. 

Joanna była piękną i inteligentną kobietą. Do 
tego nowoczesną. Lubiła wycieczki w góry, jaz-
dę na nartach. Często chodziła do kina, teatru i 
filharmonii, przed wyjściem z domu nakładała
delikatny makijaż, ubierała się zgodnie z naj-
nowszymi trendami mody. Chętnie bywała na 
przyjęciach i sama je organizowała, uwielbiała 
taniec. Kochała życie. Życie tej wspaniałej ko-
biety, kochającej życie, mężatki, matki rodziny, 
lekarki niezwykle oddanej obowiązkom zawo-
dowym, która poświęciła się obronie godności 

życia powinno być wzorem dla współczesnej 
rodziny. W dzisiejszym świecie często zapomina 
się o wartościach, które reprezentowała sobą Jo-
anna, wciąż brakuje nam czasu na sprawy często 
ilekroć ważniejsze od tych, którymi się zajmu-
jemy. Musimy nauczyć się tak jak nasza święta 
swe problemy powierzać Panu, a oszczędzać ich 
ludziom. Joanna miała czas na wszystko... Jak 
powiedział o niej kardynał Carlo Maria Martini: 
„Jej życie było całkowicie skoncentrowane na 
osobie Jezusa Chrystusa, stanowiło urzeczywist-
nienie kilku cech Oblicza Jezusa, które Joanna 
kochała i kontemplowała”. „Joanna Beretta Mol-
la swą aktywnością złamała mit, że świętość musi 
być kojarzona z postawą ascetyczną, izolującą 
się od świata” – mówią Maja Barełkowska i Piotr 
Cyrwus. Joanna Beretta Molla heroicznie oddała 
się Bogu i Jego miłości.

(internet)

Sejm RP uchwalił, że 2009 rok będzie ro-
kiem Juliusza Słowackiego ze względu na 
okrągłą rocznicę urodzin i śmierci tego wiel-
kiego poety polskiego. 

Kiedy mijamy IX Liceum Ogólnokształ-
cące im. Juliusza Słowackiego, odczytujemy 
na szarfie wywieszonej na murach szkoły,
że w tym roku odbędzie się wielka JULIU-
SZADA. Szkoła pamięta o swoim patronie. 
To dobrze i chwalebnie. Wrocław ma swoje 
związki z poetą, czego wyrazem jest park jego 
imienia, gdzie znajduje się pomnik naszego 
wieszcza, pięknie usytuowany i ukwiecony. 
Dłuta Wacława Szymanowskiego (adapta-
cji oryginalnej, półmetrowej rzeźby z brązu 
Szymanowskiego z 1905, lub jak chcą inne 
źródła – z 1909 roku, dokonał wrocławski 
rzeźbiarz Andrzej Łętowski), tego samego 
rzeźbiarza, którego pomnik Fryderyka Cho-
pina siedzącego pod wierzbą znajduje się w 
Parku Łazienkowskim w Warszawie. Kiedy 
patrzymy na rzeźbę Juliusza Słowackiego, 
powinowactwo z tą warszawską, łazienkow-
ską rzeźbą Fryderyka Chopina jest bardzo 
widoczne. Nie tylko uduchowiona twarz, 
w przypadku Słowackiego głowa wsparta 
na ręce, ale i gładkość, pewien rodzaj me-
lancholii zaklęty w materiale rzeźbiarskim 
łączy je ze sobą. Cieszyłem się, kiedy od-
słaniano rzeźbę Słowackiego w moim Wro-
cławiu, bo był to wówczas jedyny pomnik 
tego wielkiego poety romantycznego w Pol-
sce. Niedocenianego za życia, a i do tej pory 
niezbyt wiele zrobiono, by go uczcić (i jego 
poezję) w sposób równy Mickiewiczowi. Co 
prawda we Wrocławiu ma swoją ulicę w sa-
mym centrum, no i, jak napisałem, park swe-
go imienia, pomnik i jest patronem IX LO. 
To dużo, więcej niż w Warszawie i Krako-
wie, czy w jakimkolwiek innym mieście w 
Polsce. Do 1989 roku nie miał w Warszawie 
swojego pomnika, choć przez parę lat praco-
wał w Urzędzie Skarbowym na Placu Ban-
kowym. Za czasów PRL-u przemianowano 
ten plac na Plac Feliksa Dzierżyńskiego i 
postawiono mu pomnik, który zdemonto-
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i liczebnie zdobyć przewagę nad socjal-liberała-
mi, a więc mogłoby zdominować europarlament. 
Ci więc z nas, którym zależy na zmianach w Par-
lamencie Europejskim i stanowionym przez nie-
go prawie, powinni iść do urn wyborczych. Od 
nas będzie zależało, kto zostanie europosłem i z 
jakiej partii politycznej będzie się wywodził (za-
siadający obecnie w Sejmie, ale i spoza sejmowej 
koalicji i opozycji). Dlatego warto przyjrzeć się 
kandydatom do Parlamentu Europejskiego i zde-
cydować o tym, z której formacji politycznej oni 
startują. W tym sensie decydujemy, kto nas będzie 
w Strasburgu reprezentował. Batalia już się za-
częła w mass mediach (głównie w telewizji jako 
najpotężniejszym środku masowego przekazu, 
ale też w Internecie i prasie). Oczywiście, kandy-

Wybory do europarlamentu
Dokończenie tekstu ze strony 1. 

datami są ludzie związani z partiami polityczny-
mi o określonym programie i ideologii. Wyborcy 
na ogół identyfikują się z jedną z nich, zwykle
tą, na którą głosowali w wyborach do Sejmu. I 
pewnie podobnie będą głosowali i teraz. Chociaż 
przemieszczenia mogą następować (i następują) 
wśród tych, którzy poczuli się rozczarowani do 
partii, na którą głosowali i teraz wybiorą kandy-
data z innego ugrupowania politycznego. To nor-
malna rzecz, bo takie „przejścia” odbywają się 
na naszych oczach, choćby europosłanki i prze-
wodniczącej komisji regionalnej w Parlamencie 
Europejskim, Danuty Hübner, która wybrana 
została z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Dzisiaj startuje z listy Platformy Obywatelskiej. 
A więc z formacji socjalistycznej (lewicowej) 
przeszła do formacji liberalnej (bardziej prawi-
cowej). „Obrotowość” tego typu wskazuje na to, 
że nie liczą się poglądy i ideologie, ale siła partii, 

z ramienia której chce się kandydować do Parla-
mentu Europejskiego na drugą kadencję.

Nie bez powodu tak wielu obecnych posłów 
do Sejmu i dotychczasowych europosłów kan-
dyduje do Europarlamentu. Zrównano bowiem 
od nowej kadencji apanaże europosłów pocho-
dzących z różnych krajów. Będą one jednakowe 
dla tych, którzy pochodzą z dawnej „piętnastki” 
i tych, którzy doszli niedawno, z nowych krajów 
Unii Europejskiej (dziś razem to już 27 państw). 
Będzie to suma 30 tysięcy (plus-minus) euro, 
czyli 4-5 razy więcej niż dostają posłowie do 
Sejmu RP. Warto więc zostać europosłem i z tego 
względu (czyli finansowego). Ale to już raczej
nie nasza sprawa jako wyborców, bo utrzymywa-
nie europosłów zależne jest os decyzji Parlamen-
tu Europejskiego. 

Krzysztof Bauer

Pochwała wieszcza
W 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego.

wany został po obaleniu komunizmu w Polsce. 
Pozostał cokół, na którym ustawiono pomnik 
Juliusza Słowackiego, no i plac wrócił do swej 
dawnej nazwy, Placu Bankowego. To cieszy i 
napawa optymizmem.

Kraków ma Teatr imienia Juliusza Słowac-
kiego, jeden z najlepszych w Polsce. No i na 
Wawelu kryptę z sarkofagami Adama Mickie-
wicza i Juliusza Słowackiego, gdzie złożono 
szczątki obu poetów (Mickiewicza – w 1890 
roku, Słowackiego – w 1927). Zrównano ich 
wielkości poetyckie po śmierci. Zresztą, dzię-
ki Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który 
był wielbicielem poezji Juliusza Słowackiego. 
To on przeciął spory i kontrowersje wokół niby 
antywatykańskiej postawy poety w jego twór-
czości i zdecydował o sprowadzeniu prochów 
Juliusza Słowackiego do Polski i złożeniu 

ich na Wawelu obok prochów Mickiewicza. 
Wbrew kardynałowi Sapiesze. Uroczystości 
pogrzebowe i żałobne miały wspaniałą oprawę 
i odbywały się na koszt państwa. Świadectwo 
tych chwil odnajdujemy w przepięknym wier-
szu Juliana Tuwima „Pogrzeb Słowackiego” i 
Jana Lechonia (który był świadkiem ekshuma-
cji szczątków poety) „Włosy Słowackiego”.

Na grobie matki Józefa Słowackiego na 
cmentarzu na Rossie w Wilnie, gdzie wraz z nią 
zostało pochowane serce Marszałka, na płycie 
nagrobnej znajdują się słowa wyjęte z poema-
tów Słowackiego, „Wacława” i „Beniowskie-
go”

Warto przypomnieć, że w roku 1848 w pru-
skim Wrocławiu spotkał się Juliusz Słowacki 
ze swoją matką, Salomeą. Jechała ona na ku-
rację do Karlsbadu (to dziś Karlove Vary) i 
zatrzymała się we Wrocławiu. Tu, po wielolet-
nim niewidzeniu nastąpiło ich spotkanie. Krót-
kie, bo zaledwie parodniowe. Władze pruskie 
bowiem (policja) nakazały opuścić Wrocław 
Juliuszowi Słowackiemu jako obywatelowi 

rosyjskiemu, który bez pozwolenia opuścił 
Królestwo Polskie. Osoba niepożądana, czyli 
persona non grata, związana z emigracją polską 
we Francji, nie miała czego szukać w Prusach, 
państwie zaprzyjaźnionym z Rosją. I było to 
ostatnie spotkanie poety, już wówczas mocno 
schorowanego na gruźlicę, z ukochaną matką. 
Zmarł bowiem w następnym roku (1849) i po-
chowany został na cmentarzu Montmartre w 
Paryżu.

Bardzo interesującą, niedużą książkę o tym 
właśnie spotkaniu matki i syna napisał Mie-
czysław Jastrun, wybitny poeta polski. Nosi 
ona tytuł „Spotkanie z Salomeą”, dziś trudno 
dostępną, bo od lat nie wznawianą. Być może 
któreś z licznych wydawnictw wznowi ją w 
okazji Roku Słowackiego.

Na razie niewiele się dzieje w związku z tym 

jubileuszem, choć w kwietniu mija 160 roczni-
ca śmierci poety. W żadnym teatrze wrocław-
skim nie słychać, aby miała być wystawiana 
któraś ze sztuk Słowackiego. A przecież napisał 
ich ponad 30, różnorodnych tematycznie. Nie-
którzy krytycy nazywają Słowackiego polskim 
Szekspirem. I słusznie, bo jego dramaty są nie-
jako odpowiednikiem tych, które tak cenimy u 
Szekspira. Zresztą Słowacki był wielbicielem 
Szekspira i w wielu jego dramatach echa szek-
spirowskie są łatwe do odczytania. Bo na przy-
kład znakomita „Balladyna” jest odpowiedni-
kiem „Makbeta”, a „Horsztyńskiego” nazywa 
się polskim „Hamletem”. Na ogół, bo to obo-
wiązkowa lektura szkolna, znamy „Kordiana” 
i parę wierszy Juliusza Słowackiego („Smutno 
mi, Boże”, „Testament mój”, rzadziej już „Grób 
Agamemnona”), a przecież jego twórczość po-
etycka i dramatyczna jest bardzo bogata. Wspa-
niały poemat „Ojciec zadżumionych” to jak 
gdyby romantyczne treny, jedyny w swym ro-
dzaju poemat dygresyjny „Beniowski”, niepo-
wtarzalny i genialny poemat mistyczny „Król-

-Duch” (nieukończony) i dramaty tej miary 
co: „Lilla Weneda”, „Sen srebrny Salomei”, 
„Mazepa”, „Fantazy” czy „Ksiądz Marek” 
– to tylko cząstka twórczości Juliusza Sło-
wackiego. Proroczy wiersz o słowiańskim 
papieżu dziś rzadko jest przypominany. A 
szkoda. Warto, należy i trzeba mówić i pi-
sać o Juliuszu Słowackim nie tylko z okazji 
rocznicowych czy jubileuszowych. Myślę, 
że we wrześniu tego roku, kiedy minie 200. 
rocznica jego urodzin, zacznie się więcej 
dziać, w tym także w teatrach. I sądzę, że się 
nie będę mylił. Oby tak było, bo naprawdę 
należy się to Słowackiemu. 

Na koniec warto przypomnieć jeden z 
wierszy Słowackiego, który poświęcił swo-
jemu rodzinnemu Krzemieńcowi na Woły-
niu, gdzie znajduje się jego muzeum. Przez 
Krzemieniec przepływa rzeka Ikwa.

Krzysztof Bauer

Juliusz Słowacki
[Jeżeli kiedy w tej mojej krainie...]

Jeżeli kiedy w tej mojej krainie,
Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie,
Gdzie góry moje błękitnieją mrokiem,
A miasto dzwoni nad szmernym potokiem,
Gdzie konwaliją woniące lewady
Biegną na skały, pod chaty i sady – 

Jeżeli tam będziesz, duszo mego łona,
Choćby z promieni do ciała wrócona:
To nie zapomnisz tej mojej tęsknoty,
Która tam stoi jak archanioł złoty,
A czasem miasto jak orzeł obleci
I znów na skałach spoczywa i świeci.

Powietrze lżejsze, które cię uzdrowi,
Lałem z mej piersi mojemu krajowi.

(J.Słowacki, Dzieła wybrane, tomu I,  
Liryki i powieści poetyckie, Wrocław-Osso-
lineum 1989)
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Obchodzimy piątą rocznicę przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Pamięta-
my, jak ważne było to wydarzenie dla nas 
– Polaków, jak i dla naszego państwa, z 
różnych zresztą powodów. Przede wszyst-
kim w ten sposób przypieczętowano roz-
pad Europy pojałtańskiej i tym samym 
nastąpił powrót do starego porządku po-
litycznego w sensie postrzegania Polski 
jako państwa należącego do kultury Za-
chodu z jednej strony, jak i „strefy przej-
ściowej” między Wschodem i Zachodem 
z drugiej. 

Formalnie wyzwoliliśmy się spod wpły-
wów sowieckich i Polska uzyskała status 
wolnego, suwerennego państwa. Zaczęliśmy 
stawać się równoprawnymi obywatelami 
Europy. Obecnie jedynie Niemcy i Austria 
chronią swoje rynki pracy przed Polakami, 
natomiast w pozostałych państwach Unii 
zacieśniają się nasze kontakty i w mental-
ności różnych narodów Europy zmienia się 
obraz Polski i Polaków. Do lamusa zaczy-
nają odchodzić niewybredne dowcipy tzw. 
polish jokes, a Polak staje się synonimem 
człowieka przedsiębiorczego, pracowitego, 
uczciwego, ambitnego, dobrze wykształco-
nego specjalisty. Budujemy wspólną Europę 
... I bardzo dobrze, tylko... jaką? Na jakim 
fundamencie opartą? I jakie mają być zasa-
dy tej wspólnoty? Pytania bardzo ważne, ale 
trudno uzyskać na nie klarowne odpowiedzi. 
Dlaczego? Bo nie jest to wcale takie łatwe, 
zwłaszcza w dobie globalizacji, kiedy prze-
staje się liczyć jednostka, człowiek, który 
powinien być podmiotem, a nie przedmio-
tem rzeczywistości. 

Trzeba pilnować, aby proces zjednoczenio-
wy nie został przesterowany i wykorzystany 
przez globalistów do zbudowania wspólnoty 
ujednoliconej, gdzie poszczególne nacje po-
zbawione są odrębności kulturowej, a histo-
ria i kultura europejska stanowi zlepek pew-
nych tylko, celowo wybranych elementów, 
a tym samym w żaden sposób nie jest sumą 
doświadczeń poszczególnych narodów. Bez 
przerwy trzeba przypominać, że każdy naród 
ma prawo do własnej historii i własnej kultu-
ry. Jest to podstawowe i niezbywalne prawo, 
o czym wielokrotnie mówił papież Jan Paweł 
II. Podkreślał, że są to niezbędne elementy o 
znaczeniu podstawowym, żeby człowiek znał 
swoje korzenie i tożsamość narodową. Cho-
dzi tu o prawo do historii niezafałszowanej, 
czasem może nawet niewygodnej, ale własnej 
i prawdziwej. Bo tylko taka pozwala zrozu-
mieć rzeczywistość i zbudować poczucie toż-
samości i dumy narodowej, jak i zaszczepić 
patriotyzm. Nie można zrozumieć współcze-
sności bez dobrej znajomości historii i możli-
wości stawiania pytań i tez, bez głośnego „co 
by było, gdyby...”. Dlatego tym bardziej nie-
zrozumiałe, a zarazem wysoce niepokojące są 
ataki czołowych działaczy Platformy Obywa-
telskiej, jak i przedstawicieli rządu na Instytut 
Pamięci Narodowej. Chciałam przypomnieć, 
że epokę lukrowania historii i jej bohaterów, 
jak i wybiórczego traktowania faktów mamy 
przecież już za sobą. Mam nadzieję, że bez-
powrotnie, a przecież ustawowe zamykanie 
ust badaczom stoi w jawnej sprzeczności z 
ideą państwa demokratycznego. 

Papież Jan Paweł II nauczał, że racją bytu 
państwa jest suwerenność społeczeństwa, 

narodu, ojczyzny, a do obiektywnych praw 
narodu należy prawo do tworzenia własnej 
kultury i cywilizacji. I tu bardzo ważne jest 
morale historyków i nauczycieli, bowiem ono 
kształtuje moralność narodu. A przecież nie 
można mówić o suwerenności, jeśli nie moż-
na ujawniać faktów istotnych dla życia naro-
du i państwa, ale niewygodnych dla pewnych 
grup czy osób. 

Papież nieomal bez przerwy mówił o god-
ności osoby ludzkiej we wszystkich możli-
wych wymiarach i aspektach życia, od po-
częcia aż do śmierci. Przypominał, aby prawa 
każdej osoby ludzkiej zawarte w „Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka” były prze-
strzegane i szanowane, wraz ze słusznymi 
prawami narodów do własnego języka, kul-
tury, wolności i rozwoju. Pamiętajmy o tym 
i pilnujmy tych praw, bowiem bardzo łatwo 
jest je zatracić zwłaszcza teraz, kiedy kryty-
kuje się przywiązanie do tradycji i własnej 
kultury. Traktuje się je jako przeżytek, zaco-
fanie i niechęć nadążania za nowoczesną kul-
turą europejską. I jeszcze jedno: z przykrością 
obserwuję coraz bardziej powszechny proces 
niszczenia języka ojczystego. Nie chodzi mi 
tu o naturalne zmiany w zakresie leksykali-
zacji ściśle powiązane chociażby z rozwojem 
techniki czy informatyzacji, ale o powszech-
ne posługiwanie się wulgaryzmami, jak i – w 
najlepszym razie – mało wyszukanymi for-
mami przez coraz większą część populacji. 
Z mojego doświadczenia wynika, że te nie-
korzystne tendencje coraz częściej obserwuje 
się wśród dzieci i młodzieży, które posiadają 
coraz bardziej ubogi zasób słownictwa, a jed-
nocześnie coraz bardziej wulgarny. A winę za 
to ponosimy my, dorośli, ale to już temat na 
inny felieton.

MJS.

W tym roku byłem uczestnikiem reko-
lekcji w Zagórzu Śląskim organizowanych 
przez Maciejówkę w ramach oazy rodzin. 
Tematem był „Jonasz za burtą – o mocy 
Słowa, miłosierdziu Bożym i gadżetach ży-
ciowych”. Poczułem, jakby ktoś przygoto-
wał go specjalnie z myślą o mnie. 

Charakter rekolekcji bardzo mi odpowia-
dał. W czasie wypełnionym  modlitwą mia-
łem okazję studiować Pismo Święte – księgę 
czasami trudną do zrozumienia, wymagającą 
pomocy dobrego nauczyciela. Ks. Mirosław 
„Malina” Maliński z Maciejówki spisał się w 
tej roli doskonale.

Cztery lata temu spotkało mnie zdarzenie 
podobne jak Jonasza z księgi Starego Testa-
mentu. Miałem wypadek na morzu podczas 
żeglowania, z którego dzięki lekarzom szpi-
tala w Linkoping i modlitwie, jak również 
osobom, których nie podejrzewałem o zdol-
ność do modlitwy, zostałem uratowany. Te-

świadectwo
Historia Jonasza

mat rekolekcji dotyczył  trzech ważnych dla 
mnie rzeczy: roli tego tragicznego zdarzenia 
w moim życiu; obecnej sytuacji, w jakiej znaj-
dują się ludzie, praktycznie na całym świecie 
i  wreszcie wiary, o której ludzie zaczynają 
zapominać lub od niej uciekają. Przeczytałem 
całą „Księgę Jonasza” i zacząłem się wgłębiać 
w historię człowieka z czasów przed narodze-
niem Chrystusa.

Jonasz był człowiekiem, do którego Bóg 
skierował słowa „idź do Niniwy – wielkiego 
miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość 
jej dotarła przed moje oblicze”. Jonasz jednak 
nie wysłuchał polecenia. Znalazł okręt płyną-
cy do Tarszisz i po wniesieniu opłaty, odpłynął 
w innym kierunku. Powodem ucieczki było 
sprzeciwienie się poleceniu Bożemu. Podczas 
żeglugi Bóg zesłał na statek silny wiatr i fale, 
co spowodowało strach załogi i możliwość za-
tonięcia statku. Załoga walczyła na pokładzie, 
a Jonasz poszedł spać pod pokładem. Po chwi-
li zmagań, po rzuceniu przez załogę losów, 
padło podejrzenie, że przyczyną problemów 
jest Jonasz. On, w rozmowie, przyznał się do 
tego i nakazał, aby wyrzucono go za burtę, 

co żeglarze zrobili. Burza natychmiast ustała 
i zagrożenie dla statku minęło. Jonasz jednak 
nie utonął. „Pan zesłał wielką rybę, aby po-
łknęła Jonasza”. Przebywał w rybie, modląc 
się, przez trzy dni i trzy noce. Pan go wysłu-
chał oraz „nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza 
na ląd”. Dalej rozgrywa się kolejna część misji 
Jonasza w celu nawrócenia Niniwy, nie opi-
suję tego jednak i zapraszam do przeczytania 
całej Księgi Jonasza – myślę, że przeczytanie 
dwóch stron Pisma Świętego nie będzie pro-
blemem.

Jonasz posłuchał jednak Pana. Dotarł do Ni-
niwy i głosił „niech każdy odwróci się od swe-
go złego postępowania i od nieprawości, którą 
[popełnia] swoimi rękami”. Jednak zmiana 
ludzi na lepsze nie była dla niego radością. 
Osiadł poza miastem i radość czerpał z krzaka, 
nieposadzonego przez niego, który dawał cień. 
Jednak krzak usechł, co spowodowało jego 
gniew. „Bóg rzekł do Jonasza: <<czy słusznie 
się oburzasz z powodu tego krzewu?>> Od-
powiedział: <<słusznie gniewam się śmiertel-
nie>>. Rzekł Pan: <<Tobie żal krzewu, któ-
rego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który 

Non Omnis Moria… 
Nasze miejsce w Europie
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w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie 
powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim 
miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto 
dwadzieścia tysięcy ludzi…>>”.

Poruszam problem Jonasza, ponieważ jest 
on bardzo podobny do problemów współcze-
snego świata. Ludzie zaczęli tworzyć nowe 
prawa postępowania, które nie są zgodne z 
prawami Bożymi. Nie stosują nawet 10 przy-
kazań, które Bóg dał człowiekowi z miłości do 
niego, aby pokazać ludziom kierunek i być dla 
nich drogowskazem. Zapominamy o prawie, 
które buduje ład i porządek. Przykładem ze-
rwania tej więzi czy też nieposłuszeństwa jest 
powszechne łamanie przykazania „nie zabi-
jaj”, czyli prowadzenie wojen dla interesu, ter-
roryzm, stosowana powszechnie antykoncep-
cja, zabijanie nienarodzonych przy „in vitro”,  
sprawa podawania chorym pavulonu, czy też 
eutanazja. Ludzie o poglądach liberalnych 
-  wbrew obowiązującym zasadom - przyzwa-
lają grupie ludzi na spełnianie ich zachcianek. 
(Mam na myśli chociażby małżeństwa homo-
seksualne, przyzwolenie na adoptowanie przez 
nich dzieci, dzieci „na zamówienie”, kupione 

od  wynajętych matek). Cały proceder jest 
prowadzony dla pieniędzy, które stają się no-
wym bogiem dla ludzi współczesnego świata 
– „nie będziesz miał bogów cudzych przede 
mną”. Zapominamy dziś o najważniejszym 
przykazaniu, które dał nam Pan, o przykaza-
niu miłości. Wiele w nas pożądań, zgubnych 
pragnień i nienawiści, a co gorsze obojętności. 
Nie zapominajmy, iż największym wrogiem 
miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność, co 
coraz częściej obserwuje się między ludźmi. 
Jonasz także wątpił, bał się, uciekał od Pana, 
a jednak nadszedł czas, kiedy mu zaufał i Pan 
go wyprowadził. Poprowadził go drogą, któ-
ra buduje, a nie niszczy, która jest trudna, ale 
przepełniona miłością i obecnością Boga. Bo 
jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to reszta 
jest na właściwym.

Z całej historii Jonasza wynika niezbicie, 
że posłuszeństwo prawu Bożemu ratuje przed 
zagładą, a życie według własnych praw i chę-
ci stawia ludzi poza możliwością doznania  
szczęścia. Dużo więcej na ten temat można 
znaleźć w nowej książce ks. Mirosława Ma-
lińskiego z Maciejówki, pt. „Jonasz” wydaw-

II Wernisaż Talentów na 900-lecie Psiego Pola
„Tworzyć, to znaczy wyrażać to, co ma się 

w sobie” – tak o wartości twórczości mówi 
autentyczny twórca Unesco Matiss w tomie 
„Art. et Education”.

W gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 
98 przy ul. Sycowskiej 25.04 br. odbył się werni-
saż twórców z dzielnicy, która w tym roku obcho-
dzi swoje święto. Wśród amatorów prezentowali 
się ci, którzy już wielokrotnie przy okazji innych 
wystaw i uroczystości mieli okazję pokazać cząst-
kę siebie w różnorodnych pracach artystycznych. 
Zaprezentowane wytwory obejmowały różne 
dziedziny artystyczne, sztuki użytkowe od trady-
cyjnych technik po wyszukane i eksperymentalne 
tworzywa i wizualizacje. Oglądaliśmy tu rzeź-
biarskie dzieła, których główną materią był papier 
i klej (prace Elwiry Chmielewskiej) oraz pełne 
ekspresji i artystycznej kreacji fotografie (Pań:

Małgorzaty Proskin, Haliny Garczarek-Cały i Do-
roty Romanowskiej).Częstym tematem tych foto-
grafii są dzieci i ich codzienne, zwyczajne zajęcia
i czynności. Obok można było podziwiać prace 
plastyczne malarzy w najbardziej zróżnicowa-
nych technikach, stylach i tematach. Były akwa-
rele, obrazy olejne, akryle, papier wyklejkowy, 
liściaki, rysunki kredką na płótnie i na papierze 
czerpanym. Podziwialiśmy różnorodność warsz-

tatu malarskiego, rysunku i malarstwa na szkle. 
Swoje prace plastyczne zaprezentowali:  Barba-
ra Klonowska i Walentyna Chodera, Jan Górski 

i Roman Rybarczyk. Na wystawie znalazły się 
ciekawe wytwory uczestników zajęć prowadzo-
nych przez Fundację Opieka i Troska. Mogliśmy 
podziwiać ich obrazy i zakładki. Zupełnie inny 
nastrój wprowadziły na wystawę gobeliny Anny 
Łuźniak, która eksponowała już swoje dzieła na 
wielu wystawach. Tkaniny odznaczały się kolo-
rystyką pustynnej przestrzeni i fakturą górskiej 
grani, wprowadzając klimat spokoju i radosne-
go odpoczynku. Odmienny charakter posiadały 
wykonane przez Teresę Kasztelanic-Jaworską 
rzeźby w glinie szamotowej, które z upodoba-
niem kreowały uczucia i nastroje za pomocą rąk, 
w tym rąk ruchomych. Ułożenie ich w nawet w 
przypadkowej pozie przy głowie postaci dawało 
możliwość odczytywania niesamowitych uczuć i 
nastrojów. To fantastyczna zabawa, ale i niepo-
wtarzalna możliwość poznania duszy kobiety, jej 
metamorfoz i zmienności nastrojów. Zupełnie od-

mienna w charakterze, ale niezwykle inspirująca 
okazała się również wystawa wytworów z dyni. 
Danuta Moskal potrafi zrobić z nich istne cuda:
wazony, zegary, ozdoby choinkowe czy stroiki. 
Na wernisażu nie zabrakło też twórców w dzie-
dzinie poezji. Swoje wiersze zaprezentowała min. 
Anna Sieniawska, która mimo iż z zawodu jest 
nauczycielem matematyki, pisze bajki dla swo-
ich wnuków. Myliłby się jednak ten, kto myśli, 
że artysta amator para się tylko jedną dziedziną 
sztuki. Wielu wystawców wyżej już wymienio-

nych również pisze wiersze i nie poprzestaje na 
tym rodzaju twórczości. A więc do sztalug, piór 
i... do dzieła, by na kolejnym wernisażu każdy z 
Państwa mógł zadziwić swoim talentem, pomy-
słem, by pokazał nam cząstkę siebie. 

tekst: Antonina Gadomska
zdjęcia: Jerzy Szachnowski

Sponsorem części materiałów użytych  
do zorganizowania Wernisażu Talentów na  
900-lecie Psiego Pola, był mieszkaniec Psiego 
Pola Wiesław Waszak właściciel firmy „Materia-
ły do Twórczości Plastycznej Hurt-Detal”.

GABINET
STOMATOLOGICZNY 

MARIUSZ GROBELAK

NOWA LOKALIZACJA:
Wrocław ul. Zatorska 45A

(Nowy Zakrzów)

tel. 071-7813264
kom. 601788362

nictwa TUM i będzie dostępna w księgarni 
archidiecezjalnej i księgarni przyległej do 
kościoła OO Dominikanów. Zapraszam do 
przeczytania. Być może zrodzi to pomysł 
rozwiązania palących problemów „ginącego” 
współczesnego świata.

Jacek
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Naprotechnologia czy in vitro? 
Od pewnego czasu słyszymy, że Europa Za-

chodnia się wyludnia, bo społeczeństwo się sta-
rzeje. Wzrasta znacząco średnia długość życia, 
natomiast przyrost naturalny w poszczególnych 
krajach Europy Zachodniej jest ujemny, zerowy 
lub w najlepszym wypadku znikomy. Zawsze w 
kontekście takich rozważań pada pytanie: jak 
będzie rysowała się przyszłość i kto będzie pra-
cował na nasze emerytury? Czy europejskie sys-
temy emerytalne nie stoją na skraju przepaści? 
To wszystko prawda i niestety my też w szyb-
kim tempie, bo w czasie niespełna dwudziestu 
lat, dołączyliśmy pod tym względem do euro-
pejskiej czołówki.

Przyczyny tej sytuacji są złożone. Ważną rolę 
odgrywają tu czynniki socjoekonomiczne, oby-
czajowe, związane z rozpowszechnianiem się 
zaawansowanych technologii, jak i degradacja 
środowiska. Istotne są tu niewątpliwie moda i 
styl oraz tryb życia (m.in. nadmierne odchudza-
nie się, otyłość, krótki i nieregularny sen, sposób 
odżywiania, używki, wielu partnerów seksual-
nych, uleganie modzie i wyziębianie ciała, np. 
okolicy nerek, jak i przemęczenie pracą zarob-
kową, która pochłania coraz więcej czasu i z po-
wodu nadmiernego stresu, jaki jej towarzyszy). 
Co jakiś czas opinia publiczna otrzymuje infor-
mację, że coraz więcej par jest bezpłodnych. Co 
to jest bezpłodność? Na początek uporządkujmy 
terminologię.

Bezpłodność to trwała niezdolność do zosta-
nia rodzicami. Kobieta jest na pewno bezpłodna 
np. kiedy nie ma macicy. Mężczyźni stają się 
bezpłodni, gdy np. wskutek wypadku czy ope-
racji tracą oba jądra. Zdarza się też, że jądro wy-
gląda normalnie, ale nie produkuje plemników. 
Bezpłodność mężczyzn może być także efektem 
źle przeprowadzonej operacji przepukliny, w 
czasie której uszkodzono nasieniowody, albo 
choroby zakaźnej, np. świnki z zapaleniem ją-
der, na którą mężczyzna zachorował w wieku 
dojrzewania.

Niepłodność natomiast, potocznie zwana bez-
płodnością to na ogół odwracalna niezdolność do 
zajścia w ciążę lub spłodzenia dziecka. Główne 
przyczyny niepłodności u kobiet to palenie pa-
pierosów, długotrwałe stosowanie antykoncep-
cji hormonalnej i odkładanie macierzyństwa na 
później, co zmniejsza szanse na ciążę nawet o 
50%. Dominują nieprawidłowości związane z 
owulacją, brak drożności i prawidłowej funkcji 
jajowodów oraz upośledzenie zdolności macicy 
do przyjmowania zarodka. Najczęstszymi przy-
czynami niepłodności u mężczyzn jest obniżona 
liczba plemników w nasieniu, ich nieprawidło-
wa ruchliwość oraz zaburzenia budowy gamet. 
Coraz częściej obserwowane są zmiany funkcji 
nabłonka plemnikotwórczego. Kłopoty z płod-
nością mają mężczyźni narażeni na kontakt z 
chemikaliami, polem elektromagnetycznym (np. 
komórki noszone w kieszeni spodni, komputery 
trzymane na kolanach!), ale też prowadzący 
siedzący tryb życia, ponieważ ma to wpływ 
ma przegrzewanie jąder. Najrzadszą przyczyną 

– zarówno u kobiet, jak i mężczyzn – są zabu-
rzenia współżycia płciowego.

Według WHO niepłodność jest to stan, w 
którym występuje niemożność zajścia w ciążę, 
pomimo rocznego regularnego współżycia sek-
sualnego przy braku stosowania środków anty-
koncepcyjnych. Proszę zwrócić uwagę, że jest 
to ostra definicja i dlatego wiele małżeństw (sza-
cuje się, że jest to kilkanaście procent), które są 
całkiem zdrowe i płodne klasyfikuje się jako
niepłodne, co znacznie zawyża dane statystycz-
ne. Uważa się, że problem niepłodności obecnie 
dotyczy jednej na cztery lub pięć par i w 35% 
jest zależny od kobiety, w 35% od mężczyzny, 
a za pozostałe odpowiadają oboje, lub nie da się 
określić przyczyny (niepłodność idiopatyczna). 
Ostatnio podaje się, że w Polsce ok. 12-15% par 
(1,2 mln osób) ma problemy z płodnością i zja-
wisko to narasta, choć nie gwałtownie. Wobec 
takiego operowania statystyką WHO ogłosiła, 
że niepłodność jest chorobą i jako taka musi 
być poddana terapii za pomocą nowoczesnych 
technologii, ponieważ każda para ma prawo do 
posiadania dziecka. (Proszę zwrócić uwagę, że 
mówi się tu o parze, nie zaś o małżonkach, co 
też wzbudza szereg kontrowersji). Jako terapię 
zaleca się metodę in vitro, czyli zapłodnienie 
poza organizmem matki, która to jest nie do 
zaakceptowania z punktu widzenia nauczania 
Kościoła.

Technologie zapłodnienia pozaustrojowego 
umożliwiają zapłodnienie z wykorzystaniem 
komórki jajowej i nasienia małżonków, jak i 
nasieniem dawcy lub skorzystanie z komórki 
jajowej innej kobiety, a wszystko to rodzi nie-
bezpieczne skutki prawne, jak i biologiczne. 
I tu zaczynają się problemy, ponieważ tech-
nologia in vitro stoi w jawnej sprzeczności z 
nauczaniem Kościoła odnośnie istoty małżeń-
stwa, przekazywania życia i godności życia 
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. W 
zasadzie jest ona zgodna z dewizą: „wszystko 
na sprzedaż”. Już dzisiaj można bez problemu 
kupić komórkę jajową, chociażby za pośred-
nictwem Internetu. Wystarczy jedno kliknięcie 
i mamy tysiące ofert w zróżnicowanej cenie: od 
4 do 10 tysięcy złotych. Komórkę jajową może 
przekazać również kobieta, która przygotowuje 
się do zapłodnienia in vitro w tym samym cza-
sie. Sperma może pochodzić od anonimowego 
dawcy czy z banku spermy. Obecnie przyszli 
rodzice, którzy zmagają się z bezpłodnością, 
mogą zaplanować kolor oczu i włosów swo-
jego dziecka, a nawet jego wzrost. Wystarczy 
wybrać odpowiednią dawczynię jajeczka. Co 
ciekawe, kliniki leczenia bezpłodności zgadza-
ją się na wszczepianie in vitro komórki pocho-
dzącej od dawczyni, którą wskażą rodzice. Sto-
imy więc przed możliwością „produkcji dzieci 
na zamówienie”, czyli projektowania genotypu 
przyszłego potomka. Będziemy mogli wybrać 
sobie odpowiedni kolor oczu, wzrost, budowę 
ciała, a nawet iloraz inteligencji, talenty czy 
płeć. Nawet nie chcę myśleć, że do tego dojdzie, 

ale obserwując zmiany w mentalności ludzi i 
presję określonych środowisk na dopuszczenie 
tych praktyk do powszechnego stosowania na 
zasadach terapii po prostu mnie przeraża. Po-
prawianie natury zawsze źle się kończy.

Metoda ta rodzi inne jeszcze problemy, jak i 
skutki uboczne, czysto medyczne. Wielu lekarzy 
coraz rzadziej zaleca niepłodnym małżeństwom 
dokładną diagnostykę i leczenie przyczynowe 
(chodzi o leczenie zaburzeń hormonalnych, 
nadciśnienia, otyłości, nadmiernego owłosienia 
ciała), koncentrując się jedynie na urodzeniu 
dziecka przez kobietę. Poza tym nie mówi się 
o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą ta metoda 
i to zarówno dla kobiet, jak i dla dzieci. Ko-
bietom podaje się leki wywołujące owulację, 
konsekwencją czego u niektórych z nich po-
wstaje zespół hiperstymulacji o różnym obrazie 
klinicznym i różnych stopniach zaawansowania 
(liczne torbiele jajnika, pojawienie się płynu 
w jamach ciała, obrzęk płuc, a nawet śmierć). 
Ciężka postać tego zespołu dotyczy 3-5% przy-
padków. Ciąże poczęte poza ustrojem matki 
mają często powikłany przebieg i rozwiązy-
wane są cięciem cesarskim. Obserwuje się też 
dużo porodów przedwczesnych w tej grupie 
kobiet ciężarnych. Poza tym nie znamy odle-
głych w czasie skutków takiego zapłodnienia, 
wymaga to wieloletnich obserwacji i badań, na 
co jest jeszcze zbyt wcześnie. Jednak już dzi-
siaj wiadomo, że niektóre zespoły wad rozwo-
jowych występują znacząco częściej u dzieci 
poczętych metodą in vitro niż po normalnym 
zapłodnieniu. Jest jeszcze jeden ważny aspekt 
biologiczny. U części mężczyzn mających pro-
blemy z płodnością plemniki mają nieprawidło-
wy materiał genetyczny, a przy zastosowaniu 
jednej z metod in vitro (metody ICSI), istnieje 
możliwość zapłodnienia komórki jajowej takim 
właśnie plemnikiem z defektem genetycznym i 
w ten sposób wrodzona choroba przeniesie się 
na dziecko. 

W publicznych dyskusjach nad metodą za-
płodnienia pozaustrojowego pomija się kom-
plikacje natury psychicznej i prawnej. Media 
pokazują zachwyconych rodziców i zadbane 
dzieci urodzone dzięki technikom wspoma-
ganego rozrodu, natomiast nie przekazują 
dramatycznych zwierzeń małżonków, którzy 
doczekali się potomka, ale nie mogą ze sobą 
żyć, ponieważ metoda ta zniszczyła całkowi-
cie więź małżeńską. I nie ma co się dziwić, 
że tak się stało, ponieważ ciało mężczyzny i 
kobiety traktuje się tu instrumentalnie. Bar-
dziej wrażliwe osoby uważają, że metoda ta 
odbiera ludziom godność i intymność. Jest to 
całkiem zrozumiałe, jeżeli uświadomimy so-
bie chociażby metodę pozyskiwania nasienia. 
Mężczyźnie wręcza się pojemnik i pisma o 
treści pornograficznej, po czym udaje się on
do wyznaczonego pomieszczenia (do niedaw-
na często była to toaleta!), gdzie musi się on 
po prostu masturbować. Ciało kobiety rów-
nież traktuje się instrumentalnie, sprowadza-
jąc do roli inkubatora. Poza tym pobieranie 
dużej ilości komórek jajowych, zdaniem leka-
rzy, przyspiesza klimakterium. 
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 A konsekwencje prawne? Jak rozstrzygnąć 
spór o macierzyństwo, kiedy zarówno dawczyni 
komórki jajowej, jak i biorczyni, która urodziła 
dziecko z niej rozwinięte, roszczą sobie do nie-
go prawo? A roszczenia dzieci względem rodzi-
ców z powodu nieodpowiedniego „wyposaże-
nia” genetycznego? A co będzie z tożsamością 
dziecka i jego problemami natury psychicznej, 
kiedy dowie się, że jego materiał genetyczny 
pochodzi z banku spermy? Na marginesie chcę 
przypomnieć, że do dzisiaj ludzie, którzy przy-
szli na świat w niemieckich Lebensbornach 
mają głęboką traumę psychiczną, której jakoś 
nie udało się „przepracować”, związaną właśnie 
ze świadomością niemożności określenia swojej 
tożsamości. Są to tylko „najprostsze” dylematy 
i problemy związane z konsekwencjami zapłod-
nienia pozaustrojowego, a przecież będzie ich 
znacznie więcej. Nic dziwnego zatem, że metoda 
ta stawia ludzi wierzących w sytuacji konfliktu
sumienia, a wielu niewierzących ją odrzuca ze 
względów moralnych, ponieważ jest to wysoce 
odhumanizowana technika wspomagania rozro-
du, w dodatku mająca szereg implikacji natury 
prawnej. Mówiąc obrazowo jest to przysłowio-
wa puszka Pandory, która jednoznacznie koja-
rzy się z założeniami eugeniki, bardzo modnej 
na początku XX wieku, która doprowadziła do 
nazistowskiej doktryny czystości rasowej. Dla-
czego? Ponieważ w przypadku in vitro nowo-
czesna technologia całkowicie oderwana została 
od moralności, a człowiek zbyt mocno ingeruje 
w prawa natury, co nie wróży nic dobrego. Na 
poparcie tego poglądu dodam, że w Wielkiej 
Brytanii już w tej chwili prawo dopuszcza two-
rzenie ludzko-zwierzęcych chimer i hybryd! 
Znane są też przypadki klonowania człowieka 
w celu „wyprodukowania” części zamiennych 
dla chorego brata. 

Proszę zwrócić uwagę, że najbardziej o tę me-
todę w imieniu bezpłodnych par dopominają się 
ugrupowania skrajnie feministyczne, te same, 
które domagają się aborcji na życzenie. Wszyst-
ko to oczywiście w imię wolności i prawa czło-
wieka do samorealizacji rozumianej, niestety, 
jako zaspokojenie własnego egoizmu. Wtórują 
im lekarze i lobbyści firm farmaceutycznych,
jako że te procedury medyczne są bardzo do-
chodowe. Wykorzystują cierpienie niepłodnych 
małżeństw i wmawiają, że każdy ma prawo do 
posiadania dzieci za wszelką cenę. A tak wcale 
nie jest i nigdy tak nie było. Zawsze był pewien 
procent małżeństw niepłodnych, co wynikało z 
oczywistych praw natury, żeby chociażby nie 
przekazywać pewnych defektów genetycznych. 
I dopóki nie było technologicznych możliwości, 
jakie daje in vitro jakoś nie słychać było głosów, 
że każdy ma prawo do posiadania potomstwa, 
nawet ten, kto z przyczyn biologicznych nie 
może go posiadać. Dziecko nie jest towarem, 
który można wyprodukować!

Kościół niezmiennie głosi, że ludzkie życie 
jest święte i nienaruszalne, ponieważ jego źró-
dłem i celem, do którego zmierza, jest Bóg. Ży-
cie jest darem Bożym, a dziecko jest wyrazem 
miłości między małżonkami. Metoda in vitro 
sprzeciwia się godności ludzkiej zarówno rodzi-

ców, jak i dziecka, ponieważ dziecko powołane 
tu zostaje do życia poza aktem małżeńskim jako 
znakiem miłości. Kwestie te poruszano wielo-
krotnie, tłumacząc istotę małżeństwa. Kościół 
opublikował szereg dokumentów na ten temat. 
Papież Paweł VI w encyklice Humanae Vitae 
szczegółowo tłumaczył istotę miłości między 
małżonkami, jak i odpowiedzialnego rodziciel-
stwa, polegającego na moralnym obowiązku 
planowania rodziny. Jan Paweł II cierpliwie 
objaśniał, na czym ma polegać godność osoby 
ludzkiej w małżeństwie i rodzinie. I wszędzie 
podkreśla się, że życie ludzkie, które już zaist-
niało, ma prawo do dalszego rozwoju zgodnie ze 
swoja naturą i dlatego niszczenie go jest zawsze 
niemoralne. Tymczasem co się dzieje z zapłod-
nionymi komórkami przy in vitro? Traktuje się 
je różnie, ze zniszczeniem włącznie. Nie ma tu 
dobrych rozwiązań. Media doniosły o przyjściu 
na świat ośmioraczków w USA, ponieważ mat-
ka dzieci poddana zapłodnieniu metodą in vitro 
nie chciała dopuścić do unicestwienia zamrożo-
nych zarodków. Nie trzeba chyba przekonywać 
nikogo, że taka ciąża wielopłodowa stanowi 
spore zagrożenie zarówno dla dzieci, jak i dla 
matki. Poza tym nie wiadomo, jaka będzie war-
tość biologiczna tych dzieci, jaka ich wydolność 
psychiczna i fizyczna i jaką cenę zapłaci społe-
czeństwo.

Jak widać problemów jest bardzo dużo i w 
dodatku trudno je uregulować prawnie w taki 
sposób, aby można było pogodzić oczekiwa-
nia i racje wszystkich zainteresowanych stron. 
Praktycznie jest to niemożliwe, co widać najle-
piej na przykładzie tzw. ustawy Gowina, zapisy 
której usiłują pogodzić racje moralne Kościoła 
i zwolenników in vitro. Chodzi tu chociażby o 
rozwiązanie, czy raczej jego brak, kwestii losów 
zamrożonych zarodków. Ustawa Gowina zaka-
zuje pobierania i zapładniania większej ilości 
komórek jajowych, niż potrzeba w jednym cy-
klu, co z kolei spotkało się z totalną krytyką. 
Główne założenia projektu tej ustawy bioetycz-
nej, to prawna bezwzględna ochrona embrionów 
ludzkich, czyli zakaz ich niszczenia oraz handlu 
nimi, jak i nieodpłatnego przekazywania innym 
osobom zarówno zarodków, jak i gamet. Ozna-
cza to, że obcy mężczyzna nie może być dawcą 
nasienia dla małżeństwa starającego się o dziec-
ko metodą in vitro. Metoda ma być dostępna 
tylko dla małżeństw i nie uwzględnia żadnych 
szczególnych przypadków, także przypadków 
samotnych kobiet. Niedopuszczalne będzie 
tworzenie człowieka poprzez klonowanie, wy-
korzystywanie embrionu w celach badawczych 
czy terapeutycznych, a także tworzenie ludzko-
-zwierzęcych chimer i hybryd. 

Jak wspomniałam, projekt ten jest mocno kry-
tykowany. Ale z drugiej strony nie można zosta-
wić tej sprawy samej sobie. Sytuacja wymaga 
uregulowań prawnych, których w Polsce obecnie 
nie ma, więc kliniki stosujące omawianą techno-
logię działają jak chcą. Jednym z trudniejszych 
problemów jest możliwość adopcji zarodków i 
on zaprząta myśli polskich polityków. Ostatnio 
liberalni członkowie Platformy Obywatelskiej 
proponują, by w projekcie ustawy o in vitro za-

pisać możliwość adopcji zarodków. Przepis taki 
miałby pozwolić na przechowywanie zygoty, na 
co nie zgadza się Jarosław Gowin, który przy-
gotowywał ustawę bioetyczną. Pomysł polega 
na tym, żeby zapłodnione zarodki, które nie zo-
stałyby implantowane kobiecie, były zamrażane. 
Biologiczni rodzice musieliby wypełnić deklara-
cję, że wykorzystają je w ciągu najbliższych lat 
(wstępnie proponuje się przedział od 3 do 5 lat). 
Gdyby tego nie zrobili, zarodki obligatoryjnie 
trafiałyby do tzw. banku zygot i mogłyby być ad-
optowane przez inne pary. W ustawie znalazłby 
się też zapis zakazujący niszczenia zarodków.

Ostatnio zawiązała się nawet społeczna ko-
misja ds. prawnego uregulowania in vitro, ale 
sądząc po jej składzie nie należy się spodziewać 
rozstrzygnięć respektujących zasady moralne 
Kościoła.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w debatach 
publicznych nader rzadko wymienia się napro-
technologię, jako metodę leczącą niepłodność, 
która spełnia zarówno oczekiwania Kościoła, jak 
i małżeństw borykających się z tym problemem. 
Jej rozwój był silnie wspierany przez papieża 
Jana Pawła II. Metoda polega na kompleksowym 
wykorzystaniu działań medycznych, chirurgicz-
nych i towarzyszących we współpracy z natural-
nymi mechanizmami i funkcjami prokreacyjny-
mi. Szanuje etyczne normy zawarte w encyklice 
Humanae Vitae. Obejmuje zarazem zdrowie 
prokreacyjne i ginekologiczne kobiet, jak i tro-
skę o płodność i jej monitorowanie. Osiąga przy 
tym bardzo dobre wyniki leczenia, ostatnio udo-
kumentowane w podręczniku „The Medical and 
Surgical Application of NaProTechnology” i w 
pracy dr. Phila Boyle i prof. Joe Stanford opu-
blikowanej w Journal of the American Board of 
Family Medicine (www.jabfm.org). Z powodze-
niem podejmuje się leczenia również par, które 
wcześniej przystępowały nawet kilkakrotnie do 
programu sztucznego rozrodu in vitro. Godne 
podkreślenia jest to, że naprotechnologia daje 
wielu małżeństwom nadzieję na godziwe, sku-
teczne leczenie zaburzeń organicznych leżących 
u podstaw ich bezpłodności przy poszanowaniu 
ich intymności i prawdziwości języka miłości. 
Jest przy tym stosunkowo tania, a w każdym ra-
zie około trzykrotnie tańsza od in vitro. 

MJS

Rozwiązanie zadania ze strony 19
Patronem matematyków jest Anatol z Laodycei
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Oszczędności
Dokończenie tekstu ze strony 1. 

za okres styczeń-kwiecień 2009 r. musi złożyć 
wniosek w terminie do 31 maja 2009 r. 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację 
winien spełniać następujące warunki: 

1. być właścicielem lub posiadać inny ty-
tuł prawny do korzystania z nieruchomości, 
dla której brak jest możliwości technicznych 
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej (mieszkańcy Pawłowic speł-
niają to kryterium); 

2. dysponować szczelnym zbiornikiem bez-
odpływowym w myśl Regulaminu przyznawa-
nia dotacji ( zbiornik bezodpływowy uznawany 
jest za szczelny wtedy, gdy różnica między zu-
żytą wodą, a wywiezionymi ściekami nie jest 
większa niż 20%, czyli jeśli zużyliśmy np. 100 
m3  wody, to powinniśmy posiadać rachunki 
za opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
– szamba – na 80 m3 lub więcej);

3. regularnie opróżniać zbiornik bez- 
odpływowy; 

4. przedstawić rachunki za opróżnianie 
zbiornika bezodpływowego za okres ostatnich 
4 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym 
przyjmowane będą wnioski (za okres styczeń-
-kwiecień w terminie 1-31 maja; za okres maj-
-sierpień w terminie 1-30 września; za okres 
wrzesień-grudzień w terminie 1-31 stycznia); 

5. znajdować się w prowadzonej przez 
ZDiUM ewidencji zbiorników bezodpływo-
wych w przypadku budynków jednorodzinnych 
przedwojennych lub budynków powojennych, 
dla których prawo budowlane nie wymagało 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie; w po-
zostałych przypadkach posiadać pozwolenie 

na użytkowanie zbiornika bezodpływowe-
go (większość mieszkańców posiada domy z 
okresu, kiedy nie było wymagane uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie zbiornika bez-
odpływowego, dlatego celem zgłoszenia do 
ewidencji zbiorników bezodpływowych pro-
ponujemy napisać pismo do ZDiUM ul. Długa 
49, 53-633 Wrocław, o przykładowej treści: 
,,Powiadamiam, że na działce (ewidencji grun-
towej) nr 244  przy ul. Przebiśniegowej 444 
znajduje się  szczelny zbiornik bezodpływowy 
na ścieki o pojemności 10 m3. Zbiornik został 
uruchomiony 11.05.1982 r. równocześnie ze 
zgłoszeniem do użytkowania wybudowanego 
budynku mieszkalnego na powyższej nieru-
chomości. W załączniku np: Zaświadczenie nr 
38/82 z dnia 11.05.1982 r. (ksero), Akt Nota-
rialny (ksero).”) 

6. dysponować umową o zaopatrzenie w 
wodę zawartą z MPWiK i nie zalegać z opła-
tami za wodę; 

7. posiadać umowę z firmą świadczącą usłu-
gi asenizacyjne; (jeżeli nie mamy – trzeba to 
uzupełnić – nie przekreśla to naszych szans na 
uzyskanie dotacji. Należy wypełnić Oświad-
czenie o posiadaniu umowy ustnej z przedsię-
biorcą prowadzącym działalność gospodarczą 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych. Gotowy druk Oświadczenia można 
wypełnić na miejscu, przed złożeniem wniosku 
w Biurze Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o.  
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.) 

8. nie posiadać możliwości technicznych 
przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej (mieszkańcy Pawłowic pozba-
wieni są takiej możliwości).

Wniosek i dokumenty składa się bezpośred-
nio w Zespole ds. Oceny Wniosków pod adre-

sem Biura Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o. 
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław (Wnio-
sek o przyznanie dotacji znajduje się na stro-
nie internetowej MPWiK Wrocław. Można go 
również pobrać od Jerzego Szachnowskiego 
w sklepie „JUREK”, ul. Mirtowa 20).

Do wniosku Wnioskodawca powinien  
załączyć: 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków 
ubiegania się o dotację (druk znajduje się na 
stronie internetowej MPWiK Wrocław); 

2. umowę z przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych lub oświadczenie o po-
siadaniu umowy ustnej (kserokopia umowy i 
oryginał do wglądu); 

3. rachunki wystawione przez przedsiębior-
cę prowadzącego działalność gospodarczą w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych(ksero-
kopie rachunków i oryginały do wglądu) ; 

4. oświadczenie o zgłoszeniu zbiornika bez-
odpływowego, z którego Wnioskodawca korzy-
sta, do ewidencji zbiorników bezodpływowych 
prowadzonej przez ZDiUM lub Oświadczenie 
o posiadaniu pozwolenia na użytkowanie (druk 
znajduje się na stronie internetowej MPWiK 
Wrocław).

Pełną informację o dotacji można uzyskać 
w Biurze Obsługi Klienta, tel.   071 34-09-
-655    (w dni powszednie w godz. od 8.00 do 
15.00, w środy do 17.00), fax 071 34-09-730, 
e-mail: bok@mpwik.wroc.pl), a także stro-
nie internetowej MPWiK Wrocław  http://
mpwik.wroc.pl lub otrzymać w sklepie „JU-
REK”, ul. Mirtowa 20.

MP i Rada Osiedla

Wystawa psów rasowych
W niedzielę 26 kwietnia 2009 na terenie 

Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu 
Przyrodniczego odbyła się międzynarodo-
wa wystawa psów rasowych. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat wysta-
wy, zadałem kilka pytań organizatorce Pani 
Barbarze Ślaskiej z zawodu lekarz weteryna-
rii i zarazem długoletniej hodowcy psów rasy 
Moskiewski Pies Stróżujący oraz przewodni-
czącej PKPR. 

Jerzy Szachnowski: Kto był pomysło-
dawcą lokalizacji wystawy psów rasowych 
w Pawłowicach ?

 Barbara Ślaska: Pomysłodawcą zorgani-
zowania wystawy psów w Stacji Bad. -Dy-
daktycznej w Pawłowicach był pan Ryszard 
Lewicki. Otóż rok temu w kwietniu wystawa 
miała się odbyć na terenie ośrodka szkolenia 
psów Dogs Smile na Zakrzowie. Niestety z 
powodu długotrwałych opadów deszczu cały 
teren znalazł się pod wodą. Na dzień przed 
wystawą P. Ryszard zaproponował przeniesie-
nie się na teren ośrodka w Pawłowicach i tak 
to uratował nas z opresji. Miejsce bardzo się 
wystawcom podobało i postanowiliśmy już 
cyklicznie organizować wystawy wiosenne w 

Pawłowicach. Termin wystawy na rok następ-
ny ustalany jest zawsze pod koniec roku na 

Walnym Zebraniu Polskiego Klubu Psa Raso-
wego (www. pkpr. pl). 

Jakie rasy psów są wystawiane i skąd 
przybyli hodowcy?

Hodowcy przyjechali do nas z całej Pol-
ski, a także z Niemiec i Czech. Najliczniej 
reprezentowaną rasą był owczarek niemiecki 
długowłosy, zaraz za nim biewer york shire 
terrier, beagle, shi tzu, labrador, briard, sznau-
cer olbrzym, west highland white terrier oraz 
pojedyncze bolonka cwetna, moskiewski pies 

stróżujący, polski owczarek podhalański, bel-
gijski owczarek teurveren. 

Jak oceniane są poszczególne rasy psów?
Oceniały psy znakomite sędziny Denise 

Barrett z Anglii i Waleria Wronskaja z Rosji.  
Oprócz wyglądu zewnętrznego, czyli tzw. 
eksterieru brały one pod uwagę zachowanie 
psa na ringu a także umiejętne jego pokazanie 
przez wystawcę. Wystawa nosiła imię „ Me-
moriał Natana Wilcze Serce” i ogromny pu-
char zdobyła suczka rasy Biewer York Shire 
Terreir ALICJA-PRINCESS Brylant Orzeski 
własność p. Grażyny Oniszczuk. 

Dziękuję bardzo za rozmowę i do zoba-
czenia za rok.

tekst: Jerzy Szachnowski
zdjęcia: Barbara Ślaska

Gazeta „PAWŁOWICE” informuje, że istnieje moż-
liwość druku tekstów podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, jak i ogłoszeń indywidu-
alnych. Kontakt: tel. 600 366 496
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Czas na małe co nieco...
Placki z dyni i ziemniaków

– 50 dag dyni
– 5 ziemniaków średniej wielkości
– 2 łyżki mąki
– 2 jaja
– tłuszcz do smażenia
– konfitura z borówek lub kwaśna śmietana, sól

Dynię obrać, usunąć gąbczasty miąższ i pest-
ki. Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce o małych 
oczkach, zetrzeć również dynię. Dodać żółt-
ka, mąkę, sól i wymieszać. Powinna powstać 
dość gęsta masa. Białka ubić na sztywną pianę 
i ostrożnie połączyć z masą. Na rozgrzanym 
tłuszczu smażyć z obu stron niewielkie placki. 
Podawać gorące z podgrzaną konfiturą lub kwa-
śną śmietaną.

Karmuszka
Szklanka fasoli,
35 dag surowej wieprzowiny od szynki
ćwierć główki kapusty
mała porcja włoszczyzny
cebula
łyżka koncentratu pomidorowego
2 łyżki tłuszczu
pół szklanki śmietany
łyżeczka mąki
listek laurowy
natka pietruszki
pęczek koperku
sól, pieprz

Fasolę namoczyć na noc i rano ugotować. Po-
zostawić w wywarze. Warzywa obrać, opłukać 
i pokroić w kostkę (kapustę w nieco większą) i 
przesmażyć na łyżce tłuszczu. Mięso pokroić w 
kostkę, oprószyć solą i mąką, obsmażyć na roz-
grzanym tłuszczu. Połączyć z jarzynami, polać 
szklanką ciepłej wody i udusić do miękkości. 
Przyprawić pieprzem, posiekaną zieleniną, do-
dać odcedzoną fasolę i śmietanę. Wymieszać, 
podgrzać i podawać. 

Sałatka z gruszek i fasolki szparagowej

– 2 gruszki
– 30 dag fasolki szparagowej
– 10 dag żółtego sera
– pęczek posiekanej natki pietruszki

– sok z cytryny
– 4 łyżki oleju słonecznikowego lub sojowego
– łyżeczka miodu
– mielony cynamon
– łyżeczka cząbru, sól

Fasolkę pokroić na mniejsze kawałki i udusić 
na mniejsze kawałki i udusić wraz z cząbrem w 
małej ilości wody. Ser pokroić w kostkę, gruszki 
– w paski. Olej utrzeć z sokiem z cytryny, mio-
dem, cynamonem i solą. Wszystkie składniki sa-
łatki połączyć, wymieszać z sosem. 

Sałatka ze śliwek

– 50 dag świeżych śliwek
– ogórek 
– 3 łyżki majonezu
– sok z cytryny
– łyżka śmietany
– 2 łyżki posiekanych i uprażonych migdałów 

lub orzechów włoskich
– cukier, sól, pieprz.

Śliwki wydrylować, pokroić na ćwiartki. 
Ogórek pokroić w kostkę. Majonez wymieszać 
z sokiem z cytryny, śmietaną i przyprawami i po-
łączyć ze śliwkami i ogórkiem. Sałatkę posypać 
migdałami lub orzechami. 

Surówka z jabłek

– 4 jabłka
– cebula
– po łyżce świeżych ziół: mięty, melisy i koperku
– 3 łyżki oleju słonecznikowego lub sojowego
– łyżeczka musztardy
– sok z cytryny
– cukier, sól, pieprz.

Mięte, melisę i koperek posiekać, wymieszać 
z olejem, sokiem z cytryny, musztardą, solą, pie-
przem i cukrem. Cebulę pokroić w kostkę. Jabłka 
zetrzeć na tarce do jarzyn. Wszystkie składniki 
połączyć, wymieszać. 

Surówka z marchwi z orzechami

– 30 dag marchewki
– kilka orzechów włoskich
– łyżka miodu
– 1/3 szklanki śmietany.

 Marchewkę wyszczotkować, obrać, opłukać, 
zetrzeć na tarce o małych otworach. Orzechy 
posiekać, dodać do marchewki. Wymieszać z 
miodem i śmietaną. Podawać do wędlin lub jako 
pastę do pieczywa.

„Biurek”

– 1 kg kabaczków lub bakłażanów
– 25 dag ostrego żółtego sera
– 3 jaja
– 2 łyżki maki
– 8-10 ząbków czosnku
– 1 litr zsiadłego mleka
– pół szklanki zmielonych orzechów włoskich
– po pęczku koperku i natki pietruszki
– sól, pieprz, olej do smażenia.

Bakłażany lub kabaczki obrać, pokroić na 
plasterki, posolić, odstawić na 10-15 min, odce-
dzić, posypać mąką, smażyć na gorącym tłusz-
czu. Ser zetrzeć na tarce, wymieszać z dwoma 
jajami, drobno posiekaną natką pietruszki, pie-
przem i solą. Tą mieszanką smarować plasterki 
warzyw, zlepiać po dwa, tak by utworzyły „ka-
napkę”. Obtaczać w mące, a następnie maczać 
w roztrzepanym jaju, smażyć na gorącym oleju. 
Podawać ze zsiadłym mlekiem, przyprawionym 
rozgniecionym czosnkiem, posypane koperkiem 
i orzechami.

Cukinia panierowana

– 2 nieduże cukinie
– 6 łyżek startego żółtego sera
– 2 jaja
– 4 łyżki otrąb pszennych
– sól, olej do smażenia
– natka pietruszki

Cukinie pokroić w plastry grubości ok. 1 cm, 
posolić, panierować w roztrzepanych jajach i 
otrębach. Smażyć na gorącym oleju. Gdy cukinia 
zarumieni się z jednej strony, odwrócić i posypać 
obficie żółtym serem. Pod koniec smażenia przy-
kryć pokrywką. Ser powinien się rozpuścić. Przed 
podaniem posypać posiekaną natką pietruszki. 
Podawać z ryżem, ziemniakami, surówkami. 

Jambalaya

– 4 plastry wędzonego bekonu
– po szklance posiekanych warzyw: cebuli i strą-

ków zielonej papryki
– pół szklanki posiekanego selera
– 2 ząbki czosnku roztarte z solą
– szklanka pokrojonych w plasterki pieczarek
– ćwierć łyżeczki chili
– sól, pieprz
– 1 i ćwierć szklanki ryżu
– szklanka ugotowanego i pokrojonego na ka-

wałki kurczaka
– szklanka pokrojonej w kostkę szynki
– 2-3 parówki
– półtorej szklanki rosołu z drobiu
– półtorej szklanki pokrojonych pomidorów
– natka pietruszki do przybrania

Bekon usmażyć w głębokim rondlu. Na wy-
topionym tłuszczu podsmażyć cebulę, pieczarki, 
paprykę, seler i czosnek. Połączyć z ryżem, do-
kładnie wymieszać. Dodać mięso, rosół i pomi-
dory. Całość przełożyć do dużego naczynia do 
zapiekanek. Przykryć, piec w temperaturze ok. 
1800C, aż ryż będzie miękki (ok. 75 min). Przy-
brać natką pietruszki.

 Życzę smacznego – KS.

Będzie kanał
W ubiegłym tygodniu, 14 maja 2009 roku, koło 

PO Wrocław Psie-Pole reprezentowane przez 
Pawła Naporę zaprosiło mieszkańców Zawida-
wia na spotkanie dotyczące spraw związanych 
z komunikacją i kanalizacją – sprawa dotyczyła 
również Pawłowic. Ze słów przybyłych na spo-
tkanie dyrektorów MPWiK (Mirosława Wachu-
lak – prezesa zarządu, Marka Kornatowskiego – 
dyrektora rynku i rozwoju), radnej rady miejskiej 
wrocławia Elżbiety Góralczyk oraz posła na sejm 
R.P. Stanisława Huskowskiego nie wynikało nic 
konkretnego oprócz rzeczy już prawie wszyst-
kim znanych. W spotkaniu uczestniczył również 
poseł na sejm R.P. Sławomir Piechota. Jedyną 
chyba konkretną informacja była ta, która mówi, 
że termin zakończenia kanalizowania naszych 
osiedli to 2015 rok. Najciekawszą wiadomością 
jaką uzyskali mieszkańcy osiedla Kłokoczyce to 

Gabinet Weterynaryjny 
„Amicus” s.c.
ul. Mieczykowa 1
51-252 Wrocław – Pawłowice
tel. 505-691-139, 502-463-994
amicus-wet@wp.pl

Świadczy usługi w zakresie 
profilaktyki  i leczenia chorób

małych i dużych zwierząt.
Czynny w godzinach:
pon.-pt. 16.00-19.00 przyjęcia w gabinecie, 
   8.00-16.00 wizyty domowe 
sob. 10-12 przyjęcia w gabinecie, 
   8.00-10.00 wizyty domowe
W nagłych przypadkach proszę dzwonić.

ta, że nie są ujęte ich tereny w planie budowy ka-
nalizacji do 2015 r. Na usta ciśnie się pytanie: czy 
Kłokoczyce są nadal osiedlem Wrocławia?

redakcja



10

Wolność, równość, braterstwo... czy rzeczywiście ? (cz. III)
W poprzedniej części wspomniano o związ-

kach Iluminatów Bawarskich z „ojcami 
– założycielami” Stanów Zjednoczonych. 
Większość badaczy twierdzi, że bez wątpienia 
dziełem masonów była strategia wojny o 
niepodległość Stanów Zjednoczonych. 

Nie bez powodu przecież spośród 56 sy-
gnatariuszy Deklaracji Niepodległości tylko 
jeden nie należał do masonerii. Istniały też 
bardzo ścisłe związki Iluminatów niemiec-
kich z masonerią francuską. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ dokumenty  pokazują, że 
przyczyną rewolucji we Francji była wła-
śnie działalność tych tajnych związków, a 
nie bunt ludu z powodu braku żywności i 
przedstawicielstwa we władzach. Rewolucja 
była przygotowana i przeprowadzona przez 
„oświeconą masonerię”. Wykorzystano kry-
zys finansowy państwa spowodowany w du-
żym stopniu wydatkowaniem przez Francję 
sporych sum na wspieranie rewolucji amery-
kańskiej. Głównym przywódcą buntowników 
był książę Filip Orleański, wielki mistrz Loży 
Wielkiego Wschodu, ale dużą rolę w podże-
ganiu do rewolucji odegrał również  markiz 
de Lafayette, którego do masonerii wprowa-
dził Jerzy Waszyngton. Niektórzy uważają, że 
to nie kto inny jak właśnie książę Orleanu w 
1789 roku wykupił całe zboże i sprzedał je za 
granicą albo ukrył, skazując tym samym lud 
na klęskę głodu. 

Sposób, w jaki Iluminaci niemieccy infil-
trowali francuskie loże masońskie i je „ilu-
minowali”, dokładnie opisał nadworny magik 
Ludwika XVI, różokrzyżowiec i okultysta 
Cagliostro (Giuseppe Balsamo), inicjowany 
przez nich w 1783 roku. Istotne jest to, że się 
nawet nie zorientowali, ponieważ wolnomu-
larzom nie ujawnia się nazwy sekt, które po-
wierzają im swoje tajemnice. Wiedzę tę mają 
tylko nieliczni. Cagliostro do dzisiaj intryguje 
badaczy i pisarzy, chociażby ze względu na 
słynną „aferę z naszyjnikiem”, która stanowi 
kanwę powieści A. Dumasa, a która w dużym 
stopniu przyczyniła się do upadku francuskiej 
monarchii. Był synem sycylijskiego marrana, 
toteż nie może dziwić, że był doskonałym 
znawcą żydowskiej Kabały. Odegrał jeszcze 
jedną istotną rolę. Założył tzw. ”masonerię 
egipską”, w której później wyodrębniły się 
dwa ryty: Misraim i Memphis. Ten ostat-
ni utworzył tzw. „węglarstwo”, czyli tajny 
związek, członkowie którego będą obecni w 
każdej rewolucji w XIX wieku.

Iluminaci zdołali również opanować tak 
zwane „kluby jakobinów”. Warto wspo-
mnieć, że podporządkowali sobie w dużym 
stopniu także ówczesne wolnomularstwo w 
Polsce. W 1789 roku król Stanisław August 
Poniatowski został członkiem klubu francu-
skich jakobinów pod kierownictwem Mirabe-
au - członka Iluminatów Weishaupta. W 1790 
roku w jego ślady poszedł Szczęsny Potocki, 
przyszły przywódca Targowicy. Kiedy rewo-

lucja francuska upadała, loże przekazywały 
do Polski pieniądze na finansowanie insu-
rekcji Kościuszki. Prawdopodobnie liczono 
na to, że zaangażowanie Prus, Austrii i Rosji  
w walkę z Polakami  zwiększy szansę prze-
trwania rewolucji francuskiej, a poza tym idee 
wolności i równości szybciej rozprzestrzenią 
się w Rosji

Można śmiało stwierdzić, że Iluminaci nie 
mogliby skutecznie działać, gdyby nie mie-
li za sobą wielkiej finansjery i trzeba przy-
znać, że bardzo szybko uzyskiwali ogromne 
wpływy w jej sferach. Początki wzajemnego 
przenikania się świata bankierów ze świa-
tem masonów związane są ze zdumiewająco 
błyskawiczną międzynarodową karierą rodzi-
ny Rothschildów. Pochodzili oni z Frankfur-
tu, mieszkali w getcie żydowskim, byli biedni 
i pierwotnie nazywali się Bauerowie. Założy-
cielem potęgi finansowej rodziny był Mayer
Amschel Bauer, który zmienił nazwisko rodo-
we na Rothschild od czerwonego heksagramu 
na szyldzie wiszącym na frontonie domu, w 
którym mieszkał. Symbol ten, inaczej nazy-
wany pieczęcią Salomona, związany jest ściśle 
z okultyzmem i kabałą. Musiał mieć ogromne 
znaczenie dla Mayera Amschela, skoro obrał 
go sobie na nowe nazwisko rodowe. W 1753 
r., gdy miał niespełna dziesięć lat, wysłano go 
do szkoły rabinackiej, a dwa lata później pra-
cował już w banku Oppenheimera w Hano-
werze, który był bankiem Iluminatów. W 
banku hanowerskim pracował siedem lat. Był 
to istotny moment w jego życiu, gdyż wów-
czas poznał generała von Estorffa i odkrył 
jego powiązania z dworem księcia Williama 
IX Heskiego. Był to jeden z najbogatszych 
domów w Europie dzięki wynajmowaniu he-
skich żołnierzy obcym krajom. Istnieją nawet 
opinie, że Wilhelm był jednym ze współza-
łożycieli Iluminatów Bawarskich. Mayer 
Rothschild prowadził interesy z księciem i 
cieszył się jego zaufaniem, gdyż pomógł mu 
uratować majątek przed zakusami Napoleona. 
Wielu badaczy twierdzi, że dzięki tej znajo-
mości sam znalazł się w Zakonie Ilumina-
tów i od tej pory Rothschildowie byli z nim 
ściśle powiązani jak i odgrywałi dużą rolę. 
Mayer Rothschild miał pięciu synów i  pięć 
córek. Wszyscy synowie mieli drugie imię po 
ojcu i każdy z nich założył dom bankierski 
w ważniejszych miastach Europy: Amschel 
Mayer we Frankfurcie, Jakob (James) Mayer 
w Paryżu, Salomon Mayer w Wiedniu, Nathan 
Mayer w Londynie i Kalmann (Carl) Mayer w 
Neapolu. Wszyscy pożenili się z córkami ban-
kierów. Panny Rothschildówny zostały wyda-
ne za mąż również za członków innych rodzin 
bankierskich. Wkrótce Rotshildowie mieli 
dostęp do finansów wszystkich dworów eu-
ropejskich. Udzielali pożyczek, zajmowali się 
dostawami dla wojska, finansowali strony kon-
fliktów, ale większość transakcji, na których
zbili fortunę i dzięki którym zyskali nobilitację 

miała związek z interesami księcia Heskiego 
i wojnami napoleońskimi, zwłaszcza w latach 
1813 – 1815. Mimo że nie wszystkie były le-
galne, klan Rothschildów szybko opanował 
Europę, w czym pomogło im niewątpliwie 
posiadanie własnej, najszybszej na świecie 
poczty, mającej immunitet dyplomatyczny, 
jak i związki z tajnymi stowarzyszeniami. 
James był w Paryżu masonem najwyższego 
33 stopnia Obrządku Szkockiego, jego brat 
Nathan członkiem loży „Emulation” w Londy-
nie, wolnomularzem był na pewno  Salomon. 
Można powiedzieć, że od tego czasu bardzo 
często pada nazwisko Rothschildów w kontek-
ście związków wolnomularskich, a zwłaszcza 
stowarzyszeń „oświeconych”. 

Po zdemaskowaniu Iluminatów i śmierci 
Weishaupta, główny ośrodek okultyzmu, jak 
i  kontroli tajnych stowarzyszeń w Europie 
przeniósł się do Włoch. Była nim loża Alta 
Vendita (Wysoka Wenta), którą kierował 
Kalmann (Carl) Rothschild. Tak więc w 
pierwszej połowie XIX wieku przejęła ona 
dziedzictwo Iluminatów Bawarskich. Nadal 
obowiązująca instrukcja Wysokiej Wenty 
(tekst pochodzi z 1819 roku) nie pozostawia 
co do tego żadnych złudzeń: Nasz cel ostatecz-
ny to cel Voltaire’a i Rewolucji Francuskiej: 
unicestwienie na zawsze katolicyzmu, a nawet 
wszelkiej idei chrześcijańskiej, i niedopuszcze-
nie, by przetrwała na ruinach Rzymu.

Wiek XIX to okres bardzo niespokojny, to 
nieustanne konflikty,  rewolucje i walki naro-
dowowyzwoleńcze. Najpierw podboje Napo-
leona, Kongres Wiedeński, a w 1830 r. Karbo-
nariusze czyli Węglarze wzniecili rewolucję 
lipcową we Francji i powstanie listopadowe 
w  Polsce. W 1848 roku z ich inspiracji wy-
buchła europejska Wiosna Ludów. Karbona-
riusze brali też czynny udział w utworzeniu 
państwa włoskiego i greckiego. Często różni 
historycy podkreślają wpływy dynastii ban-
kierskich na rozwój wypadków historycz-
nych. Szczególnie dotyczy to Rothschildów, 
określanych jako: „Królowie bankierów i 
bankierzy królów”. I to prawda, bowiem ro-
dzina ta finansowała nieomal wszystkie armie
Europy, łącznie z wojskiem papieża Grzego-
rza XVI i międzynarodówką socjalistyczną. 
w czasie Komuny Paryskiej w 1871 roku. W 
tym kontekście łatwo zrozumieć jak bardzo 
dynastia Rothschildów mogła wpływać na po-
litykę międzynarodową, a właściwie kreować 
bieg wydarzeń. Tak więc mimo pozornego 
upadku  „oświeceni”  przetrwali i potężnieli 
z każdym rokiem mając przemożny wpływ 
na kluczowe wydarzenia historyczne. Warte 
podkreślenia jest to, że w wielu przypad-
kach  zostały one najpierw szczegółowo za-
planowane, a potem  po wielu latach,  z za-
dziwiającą  konsekwencją  zrealizowane (do 
tej pory przynajmniej w większej ich części).

MJS
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Klaudia Sójka jest uczennicą drugiej klasy li-
ceum we wrocławskich LZN. W tej szkole uczy 
się wielu sportów, głównie piłki nożnej i koszy-
kówki. Klaudia zaś kocha konie. Na swoim Ne-
rielu, koniu pełnej krwi angielskiej, startuje w za-
wodach western. Mimo młodego wieku, należy 
już do czołowych zawodniczek w kraju. Klaudia 
była mieszkanką Pawłowic. Jazdę konną trenuje 
w  Rancho Panderoza znajdującym się na terenie 
Uniwersytetu Przyrodniczego  w Pawłowicach. 

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z jeź-
dziectwem? 

KLAUDIA SÓJKA: Kontakt z końmi miałam 
od dziecka. Tą pasją zaraził mnie brat. Pierwszy 
raz przyprowadził mnie do stadniny kiedy mia-
łam cztery lata. I chyba już od tamtego czasu 
chciałam jeździć na koniach. Jak tylko rozpoczę-
łam naukę w szkole podstawowej, zapisałam się 
do klubu jeździeckiego.  

Wtedy chciałaś tylko nauczyć się jeździć, 
czy marzyłaś o startach w zawodach? 

– Nie zastanawiałam się nad tym. Po prostu 
chciałam spróbować. I nie żałuję. Jeździectwo to 
wspaniały sport. Mogę rywalizować z innymi, a 
przy okazji mam kontakt z moimi ukochanymi 
zwierzętami. 

Pamiętasz swój pierwszy start w zawo-
dach? 

– To był lokalny turniej w skokach przez prze-
szkody w pobliskich Pruszowicach. W skokach 
startowałam około roku. Ale od trzech lat rywali-
zuję w westernie. 

Z pewnością zaliczyłaś już wiele startów. 
Które z nich były najbardziej udane? 

– W ubiegłym roku na IX Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Western i Rodeo, zajęłam 
drugie miejsce w trialu. Bardzo udane były dla 
mnie również ubiegłoroczne mistrzostwa Dolne-
go Śląska na wrocławskich Partynicach. Dwu-
krotnie stawałam tam na podium. W konkurencji 
superhorse byłam druga, a w trialu trzecia. 

Na czym polega western? 
– W skład tej dyscypliny wchodzi kilkanaście 

konkurencji, m.in. cutting, alley, trial, reining 
czy superhorse. Mówiąc krótko western polega 
na ujeżdżaniu konia. Wykonuje się konkretne, 
zadane schematy. Później jest to oceniane przez 
sędziów. To taka dyscyplina w której liczy się 
przede wszystkim wyszkolenie techniczne. Na 
przykład w konkurencji reining trzeba przejechać 
jeden z kilku zatwierdzonych schematów. Każdy 
z nich składa się z małych wolnych kół, dużych 
szybkich kół, lotnych zmian nogi w galopie czy 
cofania. Natomiast superhorse to połączenie czte-
rech pomniejszych konkurencji: trailu, reiningu, 
western pleasure i westernu riding.

Trzeba mieć duże doświadczenie w jeździe 
konnej, by rozpocząć rywalizację? 

– Trzeba przede wszystkim radzić sobie z ko-
niem. Jednym zajmuje to tylko kilka miesięcy, 
drugim kilka lat. Nie ma na to reguły. Jedna z 
moich koleżanek wystartowała w swoich pierw-
szych zawodach dwa miesiące po pierwszym 
kontakcie z koniem. Ja musiałam przejść trochę 

Jazda konna – czyli sport i pasja 
Dziewczyna z westernu

dłuższą drogę. Głównie dlatego, że zaczynałam 
jako dziecko i musiałam trochę poczekać zanim 
w ogóle samodzielnie zaczęłam jeździć. 

Dlaczego zamieniłaś skoki na western? 
– O wiele bardziej podoba mi się praca jaką 

w westernie wykonuje się z koniem. Poza tym 
w  westernie spotkałam wielu wspaniałych ludzi, 
którzy są przy mnie na co dzień i na każdych za-
wodach. Jesteśmy jak rodzina. 

Koń też stał się członkiem Twojej rodziny?   

– Tak (śmiech). Trudno mi wyobrazić sobie 
życie bez mojego Neriela. Spędzam z nim zresz-
tą więcej czasu niż z rodziną. Posiadanie konia 
to zresztą bardzo absorbujące zajęcie. Czasami 
trzeba stanąć na głowie, by znaleźć dla niego 
czas. Jeszcze się uczę, więc mam sporo innych 
obowiązków. Ale jak na razie jakoś wiążę koniec 
z końcem. 

Z Nerielem spotykasz się tylko w celach za-
wodowych? 

– Nie, nie samą pracą człowiek żyje. Czasami 
przychodzę do stajni tylko po to, by zabrać go 
na spacer, by pojadł sobie trawy na łące, albo by 
po prostu wygrzał się trochę w słoneczku. On też 
potrzebuje chwili relaksu. Poza tym jest to też 
jeden z elementów przygotowania do zawodów. 
Wypoczęty, zrelaksowany koń później inaczej 
zachowuje się na treningach. 

Jazda konna to drogi sport? 
– Raczej tak. Sama opieka nad koniem i jego 

szkolenie, opłaty startowe w zawodach czy trans-
port pochłaniają mnóstwo środków. Jeśli chce 
się osiągać dobre wyniki, to trzeba stworzyć 
zwierzęciu jak najlepsze warunki. Jeśli ktoś po-
siada własnego konia, to musi znaleźć dla niego 
lokum, czyli hotel dla konia. Tylko to kosztuje 
kilkaset złotych miesięcznie.  

 
Rozmawiał ŁUKASZ HARAŹNY

Fot. archiwum. K. Sójki

 

20 czerwca
FESTYN  OSIEDLOWY

Rada Osiedla Pawłowice, Rada Parafialna,  Świetlica Środowiskowa „Pawełki”,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 39 im.  ks. Jana Twardowskiego, Klub  
Sportowy „Orzeł Pawłowice”, Sekcja Wędkarska, Przedszkole oraz Klub Seniora  
zapraszają 20 czerwca 2009 w godzinach 10:00 do 2:00 na Festyn Osiedlowy.  

W programie między innymi:
– Zawody Wędkarskie 

– Turniej piłki nożnej o Puchar Rady Osiedla Pawłowice  
 (z udziałem „Orła Pawłowice”)

– „Zielone czytanki-rysowanki” (czytanie bajek, rozmowy o ekologii oraz warsztaty  
      plastyczne. Zajęcia poprowadzą: Agnieszka Gil – pisarka  
                  i Paweł Jaszczuk – grafik. Informacje na ostatniej stronie)

– Świetlica „Pawełki” program artystyczny 

– Pokaz jazdy konnej – westernowej. Po pokazie możliwość przejażdżki konno)

– Przejażdżki po ulicach Pawłowic „Ciuchcią”  
 (przewidywana trasa to Jezioro – Pałac)

– Turniej piłki plażowej

– Od 19.00 przygrywa do tańca zespół muzyczny „REKTA”, gający muzykę  
 głównie na weselach. Oj, będzie wesoło!

– O godzinie 22.00 pokaz ogni sztucznych 

Organizatorzy zapraszają na wspaniałą zabawę,  zapewniając smaczne  
potrawy, domowe wypieki, napoje, słodycze, piwo,  kiełbaski z grilla…

Szczegółowy program w następnym wydaniu.

Życzymy udanej zabawy!!!
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Kwiaty i chwasty

Są kwiaty tyle barwne i ponętne tyle,
Że ściągają do siebie pszczoły i motyle;
Stoją wśród zalotników skrzydlatego wieńca
I nie mają obrony innej prócz rumieńca,
I złe im wróżą wszystkie doświadczone zioła,
Wiedząc, że słodycz lubi i motyl, i pszczoła(...)

Adam Asnyk

W jednym z poprzednich numerów „Pawło-
wic” pisaliśmy o „Studiach w pigułce” – warszta-
tach przeprowadzonych na Wydziale Rolniczym 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
które odbyły się w lutym tego roku. Oprócz 
zwiedzania uczelni, goście mieli okazję uczest-
niczyć w interesującym wykładzie doc. Ludwika 
Żołnierza na temat zmian klimatycznych – wy-
kład ten przedstawiony był w sposób klasyczny, 
akademicki. Natomiast przy różnych okazjach, 
takich jak rozdanie dyplomów, rozpoczęcie roku 
akademickiego, można wysłuchać wykładów w 
troszkę lżejszej formule. Takim właśnie cieka-
wym wykładem był przedstawiony przez  dr Ja-
ninę Zawieję i dra Wiesława Wojciechowskiego, 
adaptowany na wykład sądowy, pod hasłem 

Sąd nad chwastami
 Dr Wojciechowski: Witamy wszystkich. Wraz 

z koleżanką osądzimy dzisiaj chwasty. Nie jest 
to typowy sąd, nie mamy sędziego, ale będziecie 
państwo szeroką ławą przysięgłych i na koniec 
pomożecie nam ogłosić werdykt.

to pasożyty i półpasożyty. O ile ktoś jest leniwy, 
a nie szkodzi innym, to jego sprawa. Niestety, te 
chwasty osłabiają, a niekiedy nawet prowadzą 
do śmierci rośliny uprawne. Popatrzmy na zara-
zę gałęzistą, atakującą części nadziemne roślin, 
kaniankę, która swoje ssawki jak zęby wbija w 
roślinę uprawną i zabiera jej wszystko co istot-
ne, półpasożyt czeremchę – im się po prostu nie 
chce samym produkować. Wolą przyczepić się 
do rośliny uprawnej i korzystać z gotowych pro-
duktów.

A może postarajmy się dostrzec w chwastach 
coś pięknego. Są to rośliny, które umilają nam 
życie na łonie natury, co dostrzega każdy, rów-
nież poeci. Mam tu fragment wiersza Adama 
Asnyka („Kwiaty i chwasty” - wyświetlony na 
ekranie) i proszę zauważyć dwa ostatnie wer-
sy – nawet poeta zwraca uwagę, że te chwasty, 
jako rośliny, mogą być miejscem, gdzie żyją 
inne organizmy – w tym wypadku mowa o 
owadach, oczywiście. Czyli chwasty stwarzają 
korzystne warunki do rozwoju mikroorgani-
zmów, uczestniczą w tworzeniu specyficznego
mikroklimatu, poprawiając warunki do życia 
tych organizmów. Jednocześnie mając więcej 
owadów, mamy więcej ptaków, które mogą się 
tymi owadami odżywiać, a także, będąc ziar-
nojadami, korzystać z nasion chwastów jako 
źródła pokarmu zimą. Na różnych gatunkach 
chwastów może funkcjonować wiele gatun-
ków owadów – na jednym z nich, gwiazdnicy 
pospolitej, policzono, może wystąpić aż 71 róż-
nych gatunków owadów! Odmianami sprzyja-
jącymi pojawianiu się różnych owadów i po-
żytecznych organizmów różnego rodzaju są 
również rośliny krzyżowe, które są źródłem 
nektaru dla owadów zapylających.

Gdy zobaczyłem zdjęcia przedstawione przez 
koleżankę, to zachciało mi się zaśpiewać: „A 
przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek...”. 
Koleżanka zapomniała o jednym, mianowicie, 
świat zwierząt i roślin to nie tylko pożyteczne 

organizmy. Powiedziałbym nawet, że więcej jest 
tych niebezpiecznych! I chwasty pośredniczą w 
przenoszeniu chorób i szkodników. Oto trzy waż-
niejsze gatunki – szarłat szorstki, często wystę-
pujący na roślinach uprawnych, zwłaszcza oko-
powych. Jeśli rośnie w ziemniakach, to przenosi 
chorobę, wirus S ziemniaka. Obok dobrze znany 
chaber bławatek. Okazuje się, że w łanie wygląda 
wzruszająco, ale powoduje namnażanie niebez-
piecznych szkodników – nicieni glebowych. Na 
końcu również wszystkim znana komosa biała, 
z rodziny komosowatych tak samo jak jedna z 
ważniejszych roślin uprawnych, burak cukrowy. 
Świadczy to o tym, że wszystkie szkodniki, które 
bazują na komosie, łatwo przenoszą się również 
na buraka cukrowego. 

CHABER

Ja widzę w chwastach samo zło i jestem zda-
nia, że należy je zwalczać. Koleżanka, jak to 
kobieta, twierdzi co innego, dlatego przedsta-
wimy swoje stanowiska. Ponieważ informacji 
dotyczących chwastów jest dużo i można o nich 
opowiadać bardzo wiele, ale ograniczyliśmy się 
do kilku ważniejszych punktów. Jako oskarżyciel 
rozpocznę tę rozprawę, jednak moja koleżanka 
wyjaśni co to jest chwast.

Dr Zawieja: Na początku należy wyja-
śnić, co to są chwasty. Mówiąc najprościej, 
na pewno są reprezentantami roślin, ale z 
punktu widzenia producentów, użytkowni-
ków pól, są to rośliny niepożądane w łanach 
roślin uprawnych. W związku z tym nie wia-
domo co z nimi robić i dzisiaj postaramy się 
udowodnić, że spełniają one różne funkcje i 
rożne mogą być decyzje.

Oskarżam chwasty o to, że są po prostu leniwe 
– tak, proszę państwa. Znaczna część chwastów 

CZEREMCHA

GWIAZDNICA  POSPOLITA

OSTROZEN

Może i ma rację mój kolega, ale chwasty 
występujące w łanach roślin uprawnych, w 
niewielkiej ilości, mogą wpływać na siebie 
zbawiennie i to oddziaływanie może być ko-
rzystne dla roślin uprawnych. Już niewielkie 
ilości chwastów rumianowatych, np. rumian-
ku pospolitego, mogą poprawiać wzrost plonu 
pszenicy, a niewielkie ilości komosy mogą po-
prawiać warunki bytowania i rozwoju ziem-
niaka.

Proszę państwa, kolejny zarzut, który stawiam 
chwastom – niektóre z nich krzyżują się z rośliną 
uprawną. Wymienię dwa, bardziej znane. Pierw-
szy to niezwykle podobny do rośliny uprawnej 
owies głuchy. Jak poważną sprawą jest ten ga-
tunek może świadczyć, że w dawnych czasach, 
kiedy sam tu studiowałem, nie można było, co 
prawda, wyjeżdżać za granicę zbyt często, ale 
części osób udało się wyjechać do Szwecji. I wy-
obraźcie sobie, że rząd Szwecji płacił wówczas 
pieniądze za to, że przez miesiąc chodziło się po 
polach i wyrywało ten owies! Drugie z przedsta-
wionych przeze mnie zdjęć pokazuje gorczyce 
polną, która bardzo łatwo krzyżuje się i osłabia 
jakość rośliny uprawnej gorczycy białej.

Jest to zapewne prawda, ale z drugiej stro-
ny chwasty mogą spełniać inną funkcję w sie-
dliskach – chronią powierzchnię gleby przed 
zaskorupieniem, przed niekorzystnym wpły-
wem czynników atmosferycznych. I te wła-
ściwości chwastów wykorzystano na przykład 
w uprawach sadowniczych, wykorzystując je 
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do samoistnie tworzących się muraw. Fakt, że 
chwasty mają rozwinięty system korzeniowy, 
świadczy o tym, iż poprawiają strukturę gle-
by, pozostawiając duże kanaliki sprzyjające 
pojawianiu się dżdżownic.

Nie mam pojęcia jak chwasty wpływają na ja-
kość jabłek, ale na pewno mogę powiedzieć, że 
niektóre chwasty pogarszają jakość produktów. 
Przedstawiam znów tylko dwa przykłady. Pierw-
szy to nawrot polny, biały, wyglądający niewin-
nie, nieduży chwast o wys. ok. 30 cm. Okazuje 
się, że ma on niesamowicie drobne i bardzo twar-
de nasionka. Jeśli znajdą się one w ziarnie, prze-
chodzą w młynie przez wszystkie sita, dostają się 
do mąki i taka, dajmy na to, bułeczka, chrupie 
nam w zębach, jakby była z piaskiem. Następny 
chwast to szczaw kędzierzawy. W większej ilości 
może być nawet trujący, ale gdy poda się go by-
dłu w niewielkiej ilości, wtedy mleko traci swoje 
właściwości. Szczaw nadaje mu lekki posmak, 
powoduje zmianę barwy, zaś ze śmietany z takie-
go mleka nie da się uzyskać masła.

Nie zapominajmy jednak i o tym, że chwa-
sty mają właściwości lecznicze, przyprawowe. 
Mogą wpływać na smakowitość paszy i pro-
duktów uzyskiwanych, czyli nie wszystkie są 
tylko szkodliwe. Na przykład mniszek, jeśli 
wystąpi na łące w niewielkiej ilości, ma wpływ 
na jakość paszy. Zresztą mniszek lekarski jest 
również surowcem do produkcji różnych me-
dykamentów, syropów na kaszel, ma właści-
wości oczyszczające organizm. Perz właściwy 
również ma takie właściwości, także bylica. 
Chwasty są wykorzystywane jako rośliny 
przyprawowe, również do wyrobu alkoholi, 
np. piołun na absynt.

Z pewnością koleżanka ma rację, poprawiając 
mnie, pod warunkiem jednak, że nie znajdziemy 
takich chwastów jak np. zaopatrzony w ostre 
kolce ostrożeń. Spróbujmy spojrzeć nie z punktu 
widzenia ludzi, którzy jedzą wszystko przetwo-
rzone, ale zwierząt. Rolnik podaje im paszę w 
postaci naturalnej, co może powodować poważne 
uszkodzenia. O ile jeszcze krowa językiem może 
wyczuć ostrożeń i nie jeść go, o wiele gorzej jest 
z owsem głuchym – jest on zaopatrzony w spi-
ralnie skręconą ość, która w wilgotnościowych 
warunkach się rozkręca i ów ziarniak przemiesz-
cza się, mogąc również się wkręcić w przewód 
pokarmowy zwierzęcia.

Wróćmy jeszcze raz do walorów estetycz-
nych. Traktujemy roślinę jak bogactwo genów 
– jeżeli usuwamy rośliny, to te geny wówczas 
tracimy. Czyż nie ładnie wygląda pole, jeśli 
wystąpią tu i ówdzie pojedyncze okazy tak 
ślicznie wyglądających kwiatków? Mamy tu 
wdzięczny przykład ostróżeczki polnej, kurzy-
śladów – dodam, że są one na liście gatunków 
zagrożonych całkowitym wyginięciem.

Z pewnością tak... Zawsze uważałem, że to, 
co najładniejsze, jest najbardziej niebezpieczne. 
Panowie – zwróćcie uwagę przy wyborze żon! 
Te najpiękniejsze chwasty są, niestety, trujące. 
Spójrzmy na kąkol polny – tylko pół procenta w 
mące może być dla nas dawką śmiertelną!

Ale z drugiej strony chwasty, w tym i ką-
kol wpływa na właściwości siedliska, na jego 

ochronę, poprzez zatrzymywanie składników 
pokarmowych w glebie. Udokumentowano, że 
chwasty występujące w łanie rośliny uprawnej 
gromadzą wiele składników pokarmowych 
przydatnych dla następnych roślin upraw-
nych, czyli wracają w masie organicznej 
do tego stanowiska, z którego się wywodzą. 
Przykładem może być skrzyp polny, który w 
dużej ilości gromadzi to, czego inne rośliny 
nie mają zdolności gromadzić – zatrzymuje 
krzemionkę, kobalt. Dlatego skrzyp często 
wykorzystywany jest do produkcji kompostu i 
wzbogacania masy kompostowej w te właśnie 
pierwiastki. 

Tak... Proszę państwa, będąc na miejscu rolni-
ka bardzo bym się ucieszył, gdybym miał takie 
pole i powiedziałbym: „To nic, że tutaj nic nie 
zbiorę, bo chwasty zagłuszyły roślinę uprawną, 
przecież te rośliny zatrzymały mi składniki po-
karmowe na polu... hmm”.

Powróćmy do zdjęcia, przedstawionego przez 
moją koleżankę – doprawdy trudno na nim za-
uważyć, gdzie tu jest roślina uprawna. Czyli 
praktycznie nie można pozostawić chwastów 
samym sobie, bo zaczną się po prostu pano-
szyć. Zdecydowanie robią konkurencję roślinom 
uprawnym. Przy silnym zachwaszczeniu rolnik 
może całkowicie stracić plony. Nasi dzisiejsi go-
ście ni są rolnikami, patrzą państwo z troszeczkę 
innej strony, ale jeśli mają państwo na przykład 
jakiś sprzęt, który zacznie atakować, dajmy na 
to, rdza. Czy ktoś wtedy myśli: „Och, jaka ona 

piękna, ruda!”? Nie, ona nam niszczy sprzęt. Tak 
samo jest z chwastami.

Przez cały czas mówiłam, że pożyteczne są 
gatunki występujące pojedynczo i niezagłu-
szające roślin. Do nich można zaliczyć chwa-
sty charakteryzujące się niewielkim wzrostem, 
mało agresywne, w najlepszym gatunku. Dla-
tego powinniśmy je chronić. Szczególnie, że 
przy intensyfikacji uprawy, niektóre gatunki
zaczynają nam ginąć.

Za całkowicie wymarły uważa się lnicznik 
właściwy, który był chwastem w uprawie lnu, 
której zaniechano i ten gatunek ginie, jak rów-
nież i inne, na przykład kąkol. Na Opolszczyź-
nie stwierdzono tylko dwadzieścia stanowisk 
pojedynczych osobników kąkola! To samo z 
miłkiem – zagrożone wyginięciem są właściwie 
wszystkie gatunki występujące w uprawach 
polowych, zbożowych.

Ciekawostki z Pawłowic
Prawdopodobnie nie wszyscy mieszkańcy 

Pawłowic wiedzą, że na naszym terenie kręco-
ne są filmy dokumentalne i rozrywkowe.

Ostatnimi czasy tereny w Pawłowicach należą-
ce do Uniwersytetu Przyrodniczego, dość często 
opanowują filmowcy. W lutym i marcu 2009, w
pomieszczeniach należących do Uniwersytetu 
Przyrodniczego, filmowany był dokument pod
tytułem „Człowiek od rakiet” w reżyserii Niem-
ca Petera Clardige. Film swą fabułą opowiada  
o życiu, karierze, sukcesach i porażkach Wernera 
von Brauna, człowieka, który skonstruował napęd 
rakietowy. Jego wynalazek wykorzystywany był 
w czasie II wojny światowej do produkcji rakiet 
V1 i V2. Po wojnie naukowiec pracował w USA, 
gdzie jego prace zapoczątkowały pierwsze loty w 

kosmos. Obecnie grupa filmowców z ATM Group
S.A. realizuje kolejne odcinki serialu „Pierwsza 
miłość”. W przeszłości kręcone były sceny do 
filmu „Fundacja„ oraz teatru telewizji „Sędzia 
i jego kat”. 

tekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski

MNISZEK

Proszę państwa, czas nas goni, pani dziekan 
również, sprawdźmy zatem – przez podniesienie 
ręki – kto jest za zwalczaniem chwastów? (las 
rąk). A kto za ich obroną? (kilka pojedynczych). 
Dziękuję bardzo. Chyba powinienem się cieszyć, 
że wygrałem, ale jednak... nie cieszę się. Bo tak 
naprawdę i ja doceniam dobro chwastów, i kole-
żanka docenia ich zło. Dlatego, jeśli rzeczywiście 
przyjdziecie kiedyś na naszą uczelnię, to przeko-
nacie się, że nie mówimy tu o zwalczaniu chwa-
stów, ale o tak zwanej regulacji zachwaszczenia.

Trzymajmy się tego, że chwasty to rośliny, 
których właściwości nie poznaliśmy jeszcze do 
końca, a z pewnością warto to zrobić.

zapis: Agnieszka Gil
zdjęcia: Wikipedia i swiatbiologii.com

KĄKOL  POLNY
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Czy możliwe jest połączenie ekstremalnego 
rajdu samochodowego ze zbiórką pieniędzy 
dla dzieci z Domu Dziecka i happeningiem 
śmiesznym stąd (dokładnie z Katowic) aż do 
krańców Skandynawii? Okazuje się, że tak. 
Na pomysł podobnego dokonania wpadli dwa 
lata temu studenci informatyki z Katowic.

Warsztatowe spotkania 

Zaczęło się od weekendowych spotkań w 
warsztacie na działce, podczas których Jasiu, 
Rocco, Martyna i Galendziarz dokonywali 
twórczej dekonstrukcji wycofanych z ruchu 
drogowego i kupowanych wcześniej „w pakie-
tach”, fiatów 126 p. Po wstępnym tuningu w
szalonych i - jak przyznają – nieco destrukcyj-
nych przejazdach przez przeszkody, zgłębiali 
do końca istotę tych PRL-owskich marzeń o ro-
dzinnym aucie. Pomysł na pierwszy rajd „zło-
mami” (stąd nazwa rajdu – złombol) za granicę 
– i to nie tylko katowickich działek – pojawił 
się właśnie w czasie jednego z takich weeken-
dowych spotkań. 

Pociągnęła ich perspektywa kpiarskiego, 
gwarantującego śmiech i zabawę przedsię-
wzięcia (wyobrażali sobie miny zaskoczonych, 
może nawet nieco zdezorientowanych obser-
watorów ich złomiarskiej karawany). 

Bardziej konkretne kształty akcja przybra-
ła na urodzinach Galendziarza (czyli Marcina 
Tetzlaffa). A motywem, który przydał sensu 
i znaczenia myśli o organizacji rajdu, stał się 
- zaproponowany przez kuzynkę jubilata, Olę 
– pomysł połączenia wyprawy gruchotami ze 
zbieraniem funduszy na pomoc dla dzieci z 
Domów Dziecka. Ustalili więc, że każda ekipa 
biorąca udział w rajdzie zostanie zobowiązana 
do znalezienia sponsorów, którzy – w zamian 
za umieszczenie reklamy na wybranym „bo-
lidzie” – wesprą finansowo akcję zakupu mi-
kołajkowych prezentów dla dzieci. W regula-
minie rajdu znalazł się też punkt mówiący, że 
niedozwolone będzie szukanie sponsorów dla 
swojego uczestnictwa w rajdzie – ekipy bio-
rące udział w tym zdarzeniu opłacają swoje 
uczestnictwo w całości z własnej kieszeni. 

Tak powstała jednocześnie nieco szalona, 
charytatywna akcja i „złomiarska” zabawa, 
którą patronatem objęła Fundacja Nasz Śląsk 
im. gen. Józefa Ziętka z siedzibą w Chorzowie. 
Ma ona status organizacji pożytku publicznego 
(i mam nadzieję, że jako taka – biorąc przykład 
z najlepszych OPP-ów – zacznie publikować 
finansowe sprawozdanie z wykorzystania po-
zyskanych funduszy także na swojej stronie 
internetowej). Fundacja ta swoimi działania-
mi wspierała m.in. remont Ośrodka dla Dzieci 
Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Dzie-

 Złombol 2009 startuje  w lipcu
Gruchotami pod arktyczne koło podbiegunowe

ci Aniołów. Uczestniczy też w akcji „Krzesło 
dla nauki”, z której środki przeznaczone są na 
stypendia dla zdolnych studentów, będących w 
trudnej sytuacji materialnej.

Gruchoty zdobywają Monte Carlo

Pierwsze dwa „Złombole” odbyły się na tra-
sie Katowice – Monaco. Smaczku tym wypra-
wom dodawał fakt, że metę ustalono ni mniej 
ni więcej, tylko dokładnie przy Casino Monte 
Carlo. Jej uczestnicy ze śmiechem wspominają, 
że kiedy pod najbardziej eleganckie kasyno w 
Monte Carlo zajechał stary trabant i duży fiat i,
jak gdyby nigdy nic, zaczęły ustawiać się obok 
astona martina, bentleya i rolls-royce’a, tamtej-
szy parkingowy po prostu zbaraniał. 

 Podczas tego pierwszego w dziejach świata 

rajdu motoryzacyjnego złomu zebrano 15 tys. 
złotych. Kupiono za nie słodycze, telewizory, 
DVD, kołdry, poduszki, konsole do gier. Trafi-
ły one do dzieci z domów „Stanica”, „Tęcza” i 
„Zakątek” w Katowicach. Oczywiście „złom-
bolowe” Mikołaje przywiozły prezenty swymi 
pojazdami czyli trabantem i dużym fiatem.

W następnym roku, mimo że trasa do Mo-
naco była bardzo ciężka – wiodła przez Alpy, 
serpentynami, wiele kilometrów w trudnym do 
wytrzymania upale – liczba ekip udających się 
w tę samą drogę wzrosła do piętnastu (na rzecz 
Domów Dziecka zebrano wówczas – czyli w 
zeszłym roku – ponad 42 tys. złotych).

„Złombol” rusza do Skandynawii
Dla odważnych, którzy zdecydują się pod-

jąć trudy dalekiej wyprawy w tym roku, czeka 
trasa wiodąca aż w rejony arktycznego koła 
podbiegunowego - ekipy wybierają się na po-
szukiwanie św. Mikołaja. Będą jechali przez 
szwedzki region Dalarna w około 70% pokryty 
jest lasami, wśród których ukryte są niezliczo-
ne jeziora (jest ich ponoć 6 tysięcy). Między 
nimi słynne jezioro Silja. Według legendy na 
jego północnym brzegu mieszka Jul Tom-
te - szwedzki św. Mikołaj. Aby tam dotrzeć 
i, podróżując dalej, przekroczyć w Norwegii 
równoleżnik 66°33’39”N (ten, który „oplata” 
arktyczne koło podbiegunowe), czyli trafić,
gdzieś między Mo i Rana a Fauske, na spo-
kojny nocleg pod kołem polarnym, uczestnicy 
rajdu muszą pokonać 2436 km. A potem tyleż 
z powrotem. 

Wszyscy wyruszają „pojazdami komuni-
stycznej produkcji lub koncepcji”(tak zapisano 
w regulaminie). Koszt zakupu takiego bolidu, 
nie licząc późniejszych autorskich korekt i 
przeglądu technicznego, nie może przekroczyć 
1 tys. złotych. Organizatorzy nie zapewniają 
technicznego wsparcia (rajd nie ma swojego 
assistance: mechaników, ani przygotowanych 
zapasowych części, nie ma lawety). Czyli – jak 
ostrzegają pomysłodawcy wyprawy na stronie 
internetowej (www.zlombol.pl) – w przypadku 
większej awarii nie można liczyć na wsparcie. 
Budzi to różne emocje i warto o tym wspo-
mnieć, bo – śledząc na internetowych forach 
komentarze do artykułów, opisujących w prasie 
„niesamowity rajd gruchotów” – można prze-
konać się, że niektórzy od wydarzenia nazywa-

nego złombolem oczekują wyższego stopnia 
organizacji (nazywając ten brak technicznego 
wsparcia ze strony organizatorów startujących 
w rajdzie ekip po prostu żenadą). Innych, pew-
nie bardziej chwackich i odpornych na stres, 
albo też lepiej przygotowanych technicznie, 
nie zraża ryzyko poważnej awarii i złomowa-
nia swojego „złomu” gdzieś na trasie.

Jak w każdym szanującym się rajdzie samo-
chody biorące udział w „Złombolu” zostaną 
odpowiednio oznakowane. Logo rajdu znajdzie 
się w górnej części ich przedniej i tylnej szyby 
(tam też powinno zmieścić się logo głównych 
sponsorów), a numery startowe (42cm x 42cm) 
będą umieszczone na drzwiach pojazdów.

Poza tym organizatorzy informują, że:
chcący wziąć udział w tegorocznym rajdzie 

powinni do 1 lipca wysłać swoje zgłoszenie na 
adres zlombol@o2.pl (podstawowym warun-
kiem jaki musi spełnić uczestnik „Złombolu” 
jest pozyskanie przynajmniej jednego dar-
czyńcy na rzecz Domu Dziecka - oczekiwana  
wysokość uzbieranych środków to minimum 
500 zł). Na stronie internetowej rajdu został 
podany także skrócony plan wyprawy. Oto on: 
(mapka trasy jest na stronie http://www.zlom-
bol.gghost.eu/?page_id=46)

4.07.2009 otwarcie i start z Katowic, zakoń-
czenie pierwszego etapu w Gdań-
sku (nocleg na kempingu)

5.07.2009 przejazd promem z Katowic do  
Nynäshamm
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6.07.2009 przejazd z Nynäshamm do Gesunda 
(szukanie św. Mikołaja!)

7.07.2009 przejazd z Gesunda do Asen
8.07.2009 przejazd z ASEN do mety – ark-

tycznego koła podbiegunowego 
(między Mo i Rana a Fauske w 
Norwegii).

O rezerwację biletów na przeprawę promem 
i noclegów na wyznaczonych punktach spotkań 
(checkpointach, jeśli mamy trzymać się rajdo-
wej terminologii) należy zadbać samodzielnie. 

Błysk lakieru opływowych karoserii ko-
smicznych bolidów, gorączkowo pracujące, 
wysoko wyspecjalizowane, ekipy techniczne, 
wiwatujące tłumy – tego może nie być na tym 
rajdzie. Pewne jest jednak to, że uczestnikom 
„Złombola” nie zabraknie poczucia humoru. 
Żeby było go jak najwięcej, organizatorzy za-
lecają ekipom zrobienie przed startem general-
nego przeglądu swoich maszyn (aby uniknąć 
kosztów złomowania). Mimo że nie jest to zlot 
wymuskanych samochodów starej daty (zwa-
nych youngtimerami) dobrze byłoby na tyle 
znać i dopracować swojego gruchota, by miał 
duże szanse dojechania do mety (czyli powtó-
rzyć wyczyny swoich rodziców czy dziadków, 
którzy nieco młodszymi egzemplarzami „ma-
luszków”, „skarpet” czy „mydelniczek” pruli 
przez świat). 

Szykowne towarzystwo

Zebrała się już spora grupka „złomowców”, jak 
sami siebie nazywają, którym nie straszne trudy 
dalekiej wyprawy. Wiadomo już, że w „Złombo-
lu 2009” wezmą udział maszyny jak się patrzy: 
Fiat 125 p i Trabant Avant RS4 z Katowic, dwa 
Fiaty 125 w wersji kombi (przyjadą nimi załogi z 
Milano i z Poznania), Fiat 125 p Shelby, którym 
przybędzie załoga z Gliwic. Pojawi się także Łada 
1300 oraz FS Lublin Żuk A 07B, który poprowa-
dzi drużyna A, w składzie Łukasz, Piotr, Kamil, 
Emil i Tomasz z Poznania (wyznają oni zasadę, 
że „dla samochodu Żuk, nie ma złych dróg”). Do 
rajdu postanowiła także dołączyć załoga Wart-
burga z Hagen oraz Bąbel z Bąbelkową, którzy 
pod hasłem: „Nie bądź gnomem, pojedź zło-
mem” wyruszą do Skandynawii Dacią 1310 p. W 
„Złombolu” weźmie udział również ekipa Żuka 
strażackiego (!) i studenci informatyki z Pozna-
nia, którzy wybierają się w trasę Polonezem 1500 
„akwarium”. Z okazji swojego udziału w rajdzie 
założyli oni nawet własną stronę internetową, na 
której piszą o sobie m.in.: „(...) mamy doświad-
czenie w tego typu wyprawach (przynajmniej tak 
sobie dodajemy otuchy) - jechaliśmy ze stolicy 
Wielkopolski 17-letnim Golfem MK2 do stolicy 
państwa o skrócie NL, jak również tym samym 
Golfem nad piękne polskie morze i z powrotem 
(przez Mazury, Niemcy, Pragę i Karkonosze)”. 

Okazji do wzięcia udziału w tegorocznym 
„Złombolu” nie opuści także załoga Skody 130 
Rapid , nazwanej wehikułem czasu – pojedzie 
nią ekipa połączonych sił z Dąbrowy Górniczej 
i Warszawy. Do rajdu dołączą także teamy Fia-
ta 126 p z Pszczyny oraz Nysy T 522. Ze Skier-
niewic przybędą na „Złombol” Piotrek, Kamil i 
Adam, których Fiat 126p „chociaż kaszle, cięż-
ko stęka, jest jak skała i nie pęka!” Tak trzymać. 
Wszystkim chacharom (według słownika gwary 
śląskiej chachar to urwis, łobuz.) biorącym udział 
w rajdzie życzymy szerokiej drogi, uzbierania 
funduszy na górę prezentów dla dzieciaków i do-
tarcia do celu (szczególnie tym, którzy nasłuchali 
się opowieści rodziców i jako główne narzędzie 
do naprawy swojego auta zabierają... młotek).

Na łamach „Pawłowic” chętnie zaprezentu-
jemy ciekawe pomysły na wakacyjne wyprawy. 
Zarówno te „zasłyszane”, jak i Państwa autor-
stwa. Czasem zwykła podróż w dawno nie wi-
dziane, ukochane miejsca zamienia się w nie-
zwykłą eksplorację, wartą opowiedzenia o niej 
innym. Zapraszamy do snucia takich opowieści, 
jak i zdradzenia swoich wakacyjnych planów na 
nadchodzące lato.

Joanna Hułyk

Amerykański futbol
W niedzielę, piątego kwietnia, na jednym 

z boisk Stadionu Olimpijskiego we Wrocła-
wiu, odbyły się pierwsze w historii rozgryw-
ki pucharu Europejskiej Federacji Futbolu 
Amerykańskiego EFAF Challenge Cup. 

Zagrały dwie polskie drużyny – DEVILS 
Wrocław i Pomorze Seahawks, oraz ekipy z 
Włoch, Węgier i  Serbii. Gospodarzami spo-
tkania były wrocławskie Diabły, które podczas 
zeszłorocznych rozgrywek Polskiej Ligi Fut-
bolu Amerykańskiego były trzecim klubem. 

Tym razem zmierzyli się z włoskim zespołem  
Reggio Emilia Hogs – Dzikie Świnie to dru-
żyna z z ćwierćwieczną tradycją, dwukrotni 
mistrzowie Włoch, którzy w ciągu ostatnich 
trzech lat na własnych boiskach odnieśli tylko 
jedną porażkę, przy 34 zwycięstwach, prze-
ciwnik niewątpliwie trudny do pokonania. I 
rzeczywiście, nie było łatwo – udział w pierw-
szym meczu rangi europejskiej zakończył się 
porażką DEVILS 13:61, choć w kilku widowi-
skowych akcjach pokazali, że potrafią wyjść na
prowadzenie, wygrywając jeśli nie wojny to 
bitwy. Ten mecz był również dla Diabłów oka-

zją, do nauczenia się wiele od doświadczonych 
kolegów z Włoch. 

Rozmawiam z Piotrem Rudym, trenerem 
zespołów specjalnych, byłym reprezentantem 
Francji, wielokrotnie wybieranym jako najbar-
dziej wartościowy zawodnik na swojej pozycji, 
człowiekiem o dziewiętnastoletnim doświad-
czeniu zawodniczym i trenerskim we Francji i 
Szwajcarii:

Agnieszka Gil: Wyjechałeś z Polski, kiedy 
byłeś nastolatkiem – trenowałeś tutaj jakiś 
sport przed wyjazdem? 

Piotr Rudy: Nie za bardzo, jako dziecko 
dużo chorowałem na astmę i regularnie odpa-
dałem we wszystkich selekcjach sportowych. 
Futbol zacząłem trenować we Francji w wieku 
piętnastu  lat.

We Francji zacząłeś mieszkać, uczyć się - 
jakie miejsce w twoim życiu zajmował sport? 
Czy to od razu był futbol amerykański, czy 
szukałeś swojej ścieżki sportowej w różnych 
dyscyplinach? 

Futbol wpadł mi w oko już przed wyjazdem, 
próbowałem jednak sprawdzić się w lekkoatle-
tyce i piłce nożnej – lekkoatletyka to podstawa 

futbolu, więc szybko znalazłem się w drużynie 
Grenoble jako junior.

Jak kształtowała się twoja kariera sporto-
wa? Od czego się zaczęła i jak przebiegała? 

Byłem jednym z pionierów tej dyscypliny w 
kraju jako junior od 1987 roku. Moja drużyna 
(Grenoble) znalazła się w dwóch pierwszych 
finałach mistrzostw Francji w latach 1990-91.
Jako dziewiętnastolatek dostałem obywatel-
stwo francuskie i dołączyłem do drużyny na-
rodowej, w której grałem cztery lata. Grałem 
w sumie w czterech różnych klubach. Zdoby-
łem tytuł mistrza raz Francji i raz Szwajcarii 
z Genewą, oraz cztery razy wicemistrza, czyli 
moja drużyna sześć razy dostała się do finałów
i dwukrotnie osiągnęła mistrzostwo. Od 2002 
roku zajmuję się trenowaniem innych.

Przez ostatnie dwa lata pracowałeś w 
Polsce. W jaki sposób trafiłeś do Polskiego
Związku Futbolu Amerykańskiego, jak to się 
stało, że zostałeś trenerem drużyny specjal-
nej? To wymagało szczególnych kwalifikacji,
czy wystarczyło doświadczenie zawodnika?

Kontakt z PZFA pochodzi jeszcze z przed 
mojego przyjazdu: starałem się pomóc trochę 
poprzez Internet pionierom tego sportu w Pol-
sce. Drużyny specjalne to taka moja nisza tre-
ningowa, grałem w tym sporo i naprawdę na 
wszystkich pozycjach (w drużynie Francji jako 
Long Snaper), a jest to dość niedopracowywa-
na strona w polskich drużynach.

Czy w Polsce zauważasz duże zaintereso-
wanie FA? To chyba raczej niezbyt popular-
na u nas dyscyplina. 

Na razie nie, ale bardzo szybko się rozwija. 
Tu naprawdę jest wielki potencjał ludzki i chęć 
grania. Brakuje przede wszystkim trenerów ,a 
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i poparcia od miast, ale kluby futbolu amery-
kańskiego rosną w Polsce jak grzyby po desz-
czu. Należę do tych osób, które wierzą, że ten 
sport będzie miał swoje miejsce za kilka lat i 
przyniesie temu krajowi niejeden puchar. Jest 
to sport bardzo widowiskowy, a np. piłka nożna 
jest tutaj bardzo słaba.

Niedługo po Wielkanocy wracasz do Fran-
cji. Tam będziesz pracował, Twoja rodzina 
się powiększy, więc pewnie pozostaniesz 
przy nich. A FA - nadal będzie istnieć w Two-
im życiu? To poboczne zainteresowanie, czy 
raczej wielka pasja? 

Wielka pasja, choć nie priorytet. Ale trene-
rem można być bardzo długo.

Czy zachęcałbyś polską młodzież do zain-
teresowania się tym sportem? Jeśli tak, to z 
jakich względów? 

Dlatego że jest to przede wszystkim najbar-
dziej zespołowy sport, jaki istnieje. Uczy on 
strategii i współpracy z innymi. Po drugie jest 
to sport jednocześnie nowoczesny, ale i oparty 
na solidnych wartościach takich jak męstwo, 
odwaga i odpowiedzialność za grupę. W końcu 
pozwala też rozwinąć szybkość, refleks i siłę.
Myślę, że to oferta nie do odrzucenia i zachę-
cam przede wszystkich rodziców. Wbrew temu, 
co wielu uważa, to nie jest sport dla kotletów.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby spró-
bować swoich sił w futbolu? Do kogo we 
Wrocławiu należy się zgłosić, jeśli komuś nie 
wystarcza siłownia czy bieganie nad Odrą i 
chciałby spróbować swych sił w tej niezwy-
kłej grze zespołowej? 

Diabły zakończyły rekrutację na ten sezon, 
już za dwa tygodnie inauguracja mistrzostw 
Polski, ale zachęcamy do przyjścia na stadion i 
zapoznania się z grą. Kolejny nabór rozpocznie 
się we wrześniu – każdy, kto chciałby spróbo-
wać swych sił w futbolu amerykańskim, będzie 
mógł się zgłosić do naszego klubu. Zapraszamy 
nie tylko osoby, które już coś wcześniej treno-
wały – wystarczy odpowiednia motywacja do  
gry i warunki fizyczne (min. 70 kg i 170 cm), 
a istnieje szansa na zostanie zawodnikiem  
DEVILS. Informacje o meczach, kolejnych 
naborach i wszelkie aktualności można znaleźć 
na stronie http://www.devilswroclaw.pl/

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Gil

Pióra XXI wieku
Pióro wieczne jest nie tylko z nazwy. Mimo 

upływu prawie wieku od wprowadzenia pro-
dukcji masowej nadal oferuje największe moż-
liwości i doskonałą jakość.

Mniej zaawansowane prototypy są wypierane 
przez nowe technologie. Współczesne komputery 
zastąpiły maszyny do pisania, poczta papierowa 
powoli zostaje wypierana przez wysyłanie maili. 
Ile nowych urządzeń weszło na miejsce swoich 
poprzedników, a ile z nich zniknęło z naszego 
życia na zawsze? Istnieją  jednak przedmioty, 
które dalej nie mają dla siebie pełnoprawnej alter-
natywy. Stały się integralnym elementem naszej 
osobowości. Zegarek na przegubie z przydatnego 
narzędzia stał się gustowną ozdobą, dopełnieniem 
stroju. Papierośnica do dziś często gości w kie-
szeniach eleganckich marynarek lub w gustow-
nych damskich torebkach. 

Idąc tym tokiem rozumowania, grzechem by-
łoby nie wspomnieć o wiecznym piórze,  które 
nie tylko zwiększa komfort pisania, ale i dodaje 
prestiżu. Parafrazując znane przysłowie chce się 
powiedzieć: „jak piszesz, tak cię widzą”. Czyta-
jąc tekst, podświadomie oceniamy jego autora, 
patrząc na wygląd i układ jego pisma. Według 
naukowców może to wpływać na nasz stosunek 
do przekazywanych informacji, oraz do osoby, 
która je przekazuje. Badania przeprowadzone w 
kilkunastu wyższych szkołach w Wielkiej Bry-
tanii, dowodzą, że studenci oceniani są nie tylko 
na podstawie wiedzy. Jedną ze składowych osią-
gniętej przez nich oceny  bywa też  i forma pi-
sma. Jednym z odkryć mających miejsce podczas 
eksperymentu był fakt, że osoby korzystające z 
piór wiecznych miały częściej wyższe wyniki w 
stosunku od osób korzystających z cienkopisów 
lub długopisów.

Magia? Szczęście, złoty środek pomagający w 
nauce? Raczej nie, jednak nie można całkowicie 
zignorować wyników tego doświadczenia. Co 
jest w wiecznym piórze czego nie ma w innych 
przyborach do pisania? Opinie są podzielone. 
Jedni uważają, że piórem po prostu się dobrze pi-
sze, inni dopatrują się w nim niemal duchowych 
właściwości. Pióro przeszło długą drogę od po-
wstania do czasów obecnych, jego konstrukcja 
gruntownie się zmieniła. Wieczne pióro powstało 
wcześniej niż ołówek. W grobowcu Tutenchamo-

na odkryto, trzcinowa rurkę, ściętą pod skosem, 
znajdującą się w miedzianej oprawce. We wnę-
trzu narzędzia stwierdzono ślady atramentu. Po-
dobne odkrycia miały miejsce podczas wykopa-
lisk w Pamirze. Czytając prace Leonarda da Vinci 
możemy natrafić na projekty narzędzi pisarskich
umożliwiających dłuższe pisanie dzięki zapasowi 
atramentu. Najbardziej znanymi producentami 
piór są Parker oraz Waterman – mimo braku wi-
docznej reklamy są najbardziej rozpoznawalni. 
To właśnie dzięki nim w dziedzinie piśmiennic-
twa dochodziło do rewolucji.

Lewisa E. Watermana bez zbędnej przesady 
można nazwać ojcem dzisiejszego pióra, sam je 
opracował i na przestrzeni lat udoskonalał, dzię-
ki czemu obecnie pióro nie robi kleksów i nie 
plami rąk i ubrania. Zabiegi te doprowadziły do 
powstania jednego z najdoskonalszych narzędzi 
piśmienniczych. Delikatne prowadzenie nie mę-
czące nadgarstka, możliwość pięknego stylizo-
wania liter i dobór stalówek zgodnie z własnymi 
preferencjami, to cechy, których nie odnajdziemy 
w najdoskonalszych długopisach. Nie bezzasad-
nym jest sprezentowanie dziecku pióra, z którego 
pomocą stawiać będzie pierwsze kroki w świe-
cie kaligrafii. Tylko stalówka ma zdolność przy-
swajania unikalnego stylu pisania, dzięki czemu 
wyraża charakter jego właściciela i staje się jego 
wizytówką.

  Od lat widać, że pióra przezwyciężają nie do 
końca dobrą opinie, jaka wypracowały im chiń-
skie podróbki znanych marek. Dzięki szerokiej 
ofercie zarówno modeli jak i cen każdy znajdzie 
coś dla siebie. Duży wpływ na zmianę sytuacji 
ma rosnąca popularność sklepów oferujących do-
radztwo i szeroką ofertę wiecznych piór, takich 
jak np. Pioro.com lub Mytnik. Pióra kupują za-
równo mamy wysyłające swoje dzieci do szkoły, 
jak i prezesi znanych firm.

Raz jest to kobieca Ici Et La lub barwny Auda-
ce, innym razem skąpany w fortepianowej czerni 
prestiżowy Exception. Pozostaje jedynie mieć na-
dzieje, że nadal będzie to tendencja wzrostowa, w 
końcu dziedzictwo Edsona Watermana jest czymś 
z czego na prawdę warto korzystać, nawet w cza-
sach gdy prawie każde słowo kończy się przyrost-
kiem „.com”, a synonimem narzędzia do pisania 
staje się komputerowa klawiatura.

Błażej Stachewicz, PIORO.COM
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Po nordycku... marsz!
Przyszła wiosna, a wraz z nią ochota na wy-

stawianie brzuszków do słońca i aktywny wypo-
czynek. Czas na podjęcie decyzji, w jaki sposób 
chcemy pozbyć się zimowych zapasów tłuszczu i 
rozruszać uśpione przez zimę mięśnie. Siłownia? 
Bieganie po zakurzonych ulicach? 

Proponujemy nordic walking, który kilkanaście 
lat temu narodził się w Finlandii, początkowo jako 
forma treningów letnich dla narciarzy, później 
znalazł uznanie u innych, nie tylko sportowców. 
To jedna z najbezpieczniejszych form aktywności 
dla ludzi w każdym wieku, bez względu na kon-
dycję i stan zdrowia.  Uprawiać go mogą osoby w 
pełni sił i niedomagające, szczupłe i otyłe (nordic 
walking świetnie pomaga zrzucić wagę, gdyż ła-
two tu uzyskać takie natężenie ruchu, które po-
woduje spalanie kalorii większe o ponad 40% niż 
przy zwykłym marszu), dzieci i osoby w pode-
szłym wieku, nawet kobiety w ciąży. Właściwie 
jedynym przeciwwskazaniem jest nakaz leżenia 
wydany przez lekarza, w każdej innej sytuacji ten 
sport powoduje poprawę naszego aparatu rucho-
wego i odciążanie stawów biodrowych i kolano-
wych. To sposób nie tylko na wypoczynek fizycz-
ny, ale i psychiczny, tak potrzebny każdemu z nas, 
gdyż podczas ćwiczeń zmniejsza się wydzielanie 
hormonów stresu, a wskutek wysiłku fizycznego
organizm zaczyna wytwarzać endorfiny zmniej-
szające ból i poprawiające nastrój. 

Nordic walking to forma ruchu oparta na mar-
szu połączonym z techniką jazdy na nartach bie-
gowych w postaci odpychania się od ziemi. Do 

odbicia się od podłoża służą specjalnie skonstru-
owane kije, dzięki którym marsz jest szybszy, a 
przy okazji poruszamy się bardziej dynamicznie. 
Kije do nordic walking są cieńsze od trekingo-
wych, lekkie, zbudowane ze specjalnych ela-
stycznych materiałów, dzięki czemu amortyzują 
wstrząsy powstałe przy odbiciu od ziemi – nastę-
puje redukcja wibracji. Wyposażone są w uchwy-
ty, pozwalające mocować kije w ręku – dzięki nim 
w pełni wykorzystuje się technikę marszu – oraz 
w wymienne końcówki, używane w zależności 
od rodzaju podłoża. Kije te służą do odpychania 
się od ziemi, pozwalając tym samym zoptyma-
lizować zakres ruchów zarówno mięśni obręczy 
kończyny górnej jak i dolnej, a nie do podpierania 

jak laska, czy kule do podpierania – podstawową 
różnicą między nimi, a kijami trekingowymi jest 
brak w tych drugich tzw. „rękawiczek”, umożli-
wiających najlepsze z możliwych dopasowanie 
odległości dłoni od rękojeści kija. 

Chodzenie w sposób 
nordycki z kijami tre-
kingowymi jest na dłuż-
szą metę bardzo nie-
wygodne, a przy okazji 
niebezpiecznie obciąża 
stawy łokciowe, gdyż 
ich rękojeść wyprofilo-
wana jest do podpiera-
nia się, a nie odpychania 
od podłoża.

Dzięki stosowaniu kijów podczas marszu zaan-
gażowanych jest ok. 90% mięśni, również tych, 
które normalnie nie są używane. Wzmacniają się 
mięśnie brzucha, grzbietu, ramion, obręczy bar-
ków. Kije powodują, że nie garbimy się, a układ 
krążenia i oddechowy wydajniej pracują. Przy 
okazji odciążamy kręgosłup i stawy nóg (maź 
stawowa odżywiająca stawy wydziela się jedy-
nie podczas ruchu) i poruszamy się efektywniej, 
ale łatwiej, nie tylko podczas marszu po terenach 
równych, ale również przy wspinaniu się po gó-
rach. Kije poprawiają również bezpieczeństwo, 
szczególnie na terenach górskich, przy marszu 
osób starszych,  kobiet ciężarnych.

Te kije różnią się od kijków narciarskich, które 
służą do jazdy na nartach, a nie marszu, więc nie 
powinno się używać ich zamiennie – kije narciar-
skie, np. do biegówek, są zbyt długie i sztywne. 
Zanim kupimy kije, należy się najpierw dobrze 
zorientować, czy ktoś nie usiłuje sprzedać nam 
kijków do nart, albo trekingowych. Przyjrzyjmy 
się również cenie – jeśli coś jest bardzo tanie, 
to mamy szansę trafić na produkt niskiej jako-
ści, podróbki wykonane z gorszych materiałów, 
wskutek czego kije będą pękać. Szczególnie za-
kupy na aukcjach internetowych warto potrakto-
wać z dużą ostrożnością. Między innymi dlatego, 
zanim kupimy sprzęt i zaczniemy ćwiczyć, warto 
spotkać się z trenerem, który wyjaśni w jaki spo-
sób uprawiać nordic walking i jakie kije kupić, 
aby inwestycja okazała się trafiona.

Marsze nordyckie można uprawiać właściwie 
wszędzie – najlepiej nadają się do tego tereny zie-
lone – parki, lasy, a także plaża i oczywiście góry, 
zarówno polne ścieżki jak i asfaltowe szosy, choć 
lepiej poruszać się po podłożu „amortyzującym”. 

Co jest potrzebne, aby rozpocząć treningi? 
Podstawa to odpowiednie obuwie – sportowe i 
wygodne, na grubej podeszwie, może być sznuro-
wane – oraz równie wygodne sportowe ubranie, 

dopasowane do pory roku i warunków atmosfe-
rycznych. No i kije – ich długość zależna jest od 
wzrostu użytkownika, sposobu chodzenia i ma-
szerowania (rekreacyjne, zdrowotne czy sporto-
we), także od długości kończyn. Ważna jest rów-
nież waga użytkownika – im sposób chodzenia 
bardziej efektywny i im osoba bardziej masywna, 
tym kije powinny być odpowiednio mocniejsze 
(odpowiednia mieszanka włókna węglowego) 
– najlepiej jednolite, nie teleskopowe.

Chodzenie z kijami wymaga ćwiczeń i prakty-
ki – nie opieramy się na nich jak na lasce, lecz 
„odbijamy” – połowa sukcesu to złapać rytm plus 
odpowiedni, skrętny ruch ramion i bioder. Moż-
na intuicyjnie nauczyć się chodzić z kijami, ale 
pierwszych kilka zajęć najbezpieczniej jest odbyć 
pod okiem instruktora, który pomoże dobrać od-
powiedni sprzęt i nauczy w jaki sposób to robić 
– do opanowania odpowiedniej techniki marszu 
wystarczy zaledwie kilka spotkań, podczas któ-
rych nauczymy się prawidłowo poruszać naprze-
miennie kończynami. Tym bardziej jest ważne 
dobranie kijów pod okiem instruktora, że to jed-
norazowy wydatek na długie lata.

W naszym mieście wykwalifikowanych in-
struktorów mogących wprowadzić nas w arkana 
tego sportu możemy spotkać we Wrocławskiej 
Szkółce Nordic Walking – na stronie interneto-
wej www.nordwalk.pl znajdziemy wiele przy-
datnych informacji, w tym terminy treningów 
we Wrocławiu. Trenerzy szkółki prowadzą je w 
parkach na Oporowie, Kozanowie, Sępolnie, Le-
śnicy i na Księżu Małym. Warto zajrzeć również 
do sklepu internetowego www.sklep-nordwalk.pl 
gdzie znajdziemy ofertę profesjonalnych kijków i 
akcesoriów do uprawiania nordyckich marszów, 
a także w karnety na treningi od 4 do 12 zajęć. 
Zanim zaopatrzymy się we własny sprzęt, istnieje 
możliwość wypożyczenia kijów na zajęcia.

Nordic walking to sposób na zrelaksowanie się 
i zatroszczenie o kondycję fizyczną, przyjemny
i wygodny – do uprawiania w każdym miejscu 
i warunkach, niezależnie od pory roku, z moż-
liwością maszerowania w dowolnym czasie i 
towarzystwie – samodzielnie lub z rodziną, czy 
grupą przyjaciół. To prosty i bezpieczny sposób 
na wypoczynek czynny – bez sali gimnastycznej, 
bieżni, bez specjalnych warunków, kiedy mamy 
ochotę, w wybranym przez nas czasie i tempie. 
To również doskonały sposób na ćwiczenia reha-
bilitacyjne, element fizjoterapii po urazach orto-
pedycznych, neurologicznych i kardiologicznych, 
przy chorobie Parkinsona i Alzheimera.

tekst: Agnieszka Gil

konsultacja: Maciej Gerlik, Międzynarodowy 
Instruktor Szkoleniowiec Nordic Walking 

zdjęcia: www.nordwalk.pl i www.aktivpro.pl
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muzyczne w naszej dzielnicy, inicjuje edukację 
muzyczną, integruje środowisko i… łagodzi 
obyczaje. 

To cudowne – móc posłuchać świetnej, ży-
wej muzyki w dobrym wykonaniu i nie musieć 
w tym celu jechać do tak zwanego city, bo wy-
starczy rowerem na zwieńczenie dnia pojechać 
do „Jabłonki”. Ze wszech miar projekt wart re-
alizacji i kontynuacji. Brawo, dzięki za pomysł 
i czekamy z ciekawością na ciąg dalszy.

Teresa  Kasztelaniec

REPERTUAR 
– CZERWIEC 2009

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej

KONCERT SYMFONICZNY
Paul McCreesh – dyrygent, Orkiestra Filhar-
monii Wrocławskiej
5 czerwca – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Daniel Raiskin – dyrygent, Orkiestra Filharmo-
nii Wrocławskiej
12 czerwca – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Daniel Raiskin – dyrygent, Michał Michalski – 
fortepian, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
13 czerwca – 18:00
KONCERT ORATORYJNY
Zakończenie sezonu 2008/2009
19 czerwca – 19:00
KONCERT KAMERALNY
Andreas Spering – dyrygent, Aleksandra Ku-
rzak – sporan, Wrocławska Orkiestra Baroko-
wa, Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne
21 czerwca – 18:00
KONCERT GOŚCINNY
Marzena Diakun – dyrygent, Aleksandra Wasik 
– wibrafon, Agnieszka Guzek – skrzypce, Wro-
cławska Orkiestra Młodzieżowa
23 czerwca – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Kamilla Kolczunsky – dyrygent, Hannah Tarley 
– skrzypce, Timothy Yu – skrzypce, El Camino 
Youth Symphony Orchestra from California
29 czerwca – 19:00

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena

DZIEJE GRZECHU
5-6, 12-13 czerwca – 19:00
7, 14 czerwca – 17:00

MAŁA KSIĘŻNICZKA
1 czerwca – 10:30
PIONTA SEZONU 
– POKAZ SZKOŁY BALETOWEJ
18 czerwca – 18:30

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 72 – Mała Scena

GWIAZDOPACK – SPEKTAKL DYPLOMO-
WY, STUDIUM MUSICALOWEGO CAPITOL
7 czerwca – 21:00
9-10,13-14 czerwca – 20:00
CHMURNO… /PODOBNO…
16-17 czerwca – 20:00

 OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35

KOT W BUTACH (balet)
B. Pawłowski
2 czerwca -11:00
2 czerwca – 17:00
RAJ UTRACONY 
K. Penderecki
4 czerwca – 19:00
STRASZNY DWÓR
S. Moniuszko
6 czerwca – 19:00
CZERWONY KAPTUREK
J. Pauer
7 czerwca – 12:00
CYGANERIA
G. Puccini
7 czerwca – 17:00
DON KICHOT (balet)
L.A. Minkus
10, 12 czerwca – 19:00
CARMEN
G. Bizet
13 czerwca – 19:00

Kawiarenka muzyczna  u „Jabłonki”
Można nie wiedzieć, ale kto widział i sły-

szał, ten wie, że realizowany jest tu świetny 
projekt muzyczny. W tym roku w  Fundacji 
Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki na 
Starym Zakrzowie działa Kawiarenka Mu-
zyczna. 

29 kwietnia odbył się tu już czwarty z kolei 
koncert. Tym razem wystąpiły dwie utalen-
towane panie – pianistka Anna Sokołowska i  
akordeonistka Joanna Polewaczyk. Dziewczy-
ny grały  na fortepian i akordeon Roberta Schu-
mana i utwory twórcy tanga Piazoli. Miejsca na 
widowni zajęli zaproszeni goście, a o atmos-
ferę prawdziwej kawiarenki z ciastem, kawą i 
herbatą w pięknych porcelanowych filiżankach
zadbali pensjonariusze ze swoimi opiekunami. 
Tego jeszcze na Zawidawiu nie było: prawdzi-
wy koncert w środku tygodnia, w miejscu, o 
którym na co dzień nikt nie pamięta, był wy-
darzeniem, a stał się też małym świętem w 
powszedni dzień. Świetny pomysł realizowany 
przez pana Zbigniewa Kobyłeckiego pozwala 
wykorzystać potencjał obiektu, animuje życie 

ALICJA W KRAINIE CZARÓW
R. Chauls
14 czerwca – 12:00
16, 17 czerwca – 11:00
NAPÓJ MIŁOSNY
K. Szymanowski
14 czerwca – 17:00
JEZIORO ŁABĘDZIE (balet)
P. Czajkowski
16-17 czerwca – 19:00
KOBIETA BEZ CIENIA
R. Strauss
19 czerwca – 19:00
WESELE FIGARA
W. A. Mozart
20 czerwca – 19:00
RIGOLETTO
G. Verdi
21 czerwca – 17:00
NEFES
P. Bausch
28, 29 czerwca – 19:30
30 czerwca – 18:00

TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEW-
SKIEGO
ul. G. Zapolskiej 3

LALKA
3-4 czerwca – 19:00
NIEWIARYGODNE PRZYGODY 
M. KOZIOŁKIEWICZKA
9 czerwca – 18:00
10 czerwca – 11:00
TRZY SIOSTRY
16-17 czerwca – 19:00

TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA KAMERALNA 
ul. Świdnica 28

MAYDAY
2, 9-11, 16-17, 23-25 czerwca – 19:00
3 czerwca – 16:00
12 czerwca – 20:00
26 czerwca – 18:00
OKNO NA PARLAMENT
5-7 czerwca – 19:00
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH 
PIOSENEK NA ŚWIECIE
13, 14 czerwca – 19:00
SMYCZ
19, 27 czerwca – 17:00
20 czerwca – 22:00
21, 28 czerwca – 19:00

TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

SZAJBA
5-7 czerwca – 18:00; 20:30
SPRAWA DANTONA
12-14 czerwca – 16:30
20 czerwca – 18:00
PREZYDENTKI
18-19 czerwca – 19:00
SMYCZ
19, 27 czerwca – 17:00
20 czerwca – 22:00
21, 28 czerwca – 19:00
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Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce 
czasopismo matematyczne wydawane specjalnie z myślą  
o młodzieży szkolnej, www.swiatmatematyki.pl

Jak się nazywa

Urodził się w Aleksandrii, ale dokładny rok urodzenia, niestety, 
nie jest znany. Zajmował się filozofią w duchu Arystotelesa. Na-
pisał dzieła z zakresu chronometrii i matematyki, dlatego uzna-
wany jest za patrona matematyków.

Biskupem Laodycei został w 268 roku. Zmarł około roku 282. 
Był jednym z najświatlejszych ludzi na świecie w III wieku. Jego 
wspomnienie Kościół obchodzi 3 lipca.

Jak nazywał się święty będący patronem matematyków?  
W ustaleniu tego pomoże Ci rozwiązanie poniższej łamigłówki 
logicznej.

Klomby kwiatów

Plansza przedstawia trawnik, na którym jest 11 klombów z 
kwiatami o numerach od 1 do 11. Liczby z lewej strony i na gó-
rze planszy to sumy numerów klombów w danym wierszu lub w 
danej kolumnie. Każdy klomb składa się, co prawda, z kilku pól, 
ale ma tylko jeden numer. Ten numer dotyczy wszystkich pól 
jednego klombu.

Na każdym klombie rośnie tylko jeden rodzaj kwiatów – na 
każdym inny – ale oprócz kwiatów na każdym klombie znaj-
duje się również dokładnie jedna litera, na każdym z klombów 
– inna.

Zakrzowskie 
koncerty

Mieszkańcy Zakrzowa, Pawłowic, Psie-
go Pola nie muszą już jeździć do centrum 
Wrocławia aby wysłuchać koncertu muzy-
ki klasycznej. 

Od początku 2009 roku w Fundacji 
Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki, 
Wrocław ul. Okulickiego 2 organizowane 
koncerty w ramach realizowanego projektu 
„Kawiarenka Muzyczna”. Głównym celem 
projektu jest poprawa sytuacji osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Kawiarenka 
Muzyczna jako lokalne centrum kulturalne 
ma przyczynić się do podniesienia rangi za-
niedbanej części Wrocławia, ułatwić okolicz-
nym mieszkańcom dostęp do dóbr kultury. 
Projekt zakłada stworzenie miejsca rozwoju 
kulturalnego i integracji dla mieszkańców 
wrocławskich osiedli Zawidawia oraz osób 
z niepełnosprawnością intelektualną korzy-
stających ze wsparcia Fundacji „Przyjazny 
Dom”. Osoby niepełnosprawne, będące go-
spodarzami podczas koncertów, wykonu-
jąc prace przy obsłudze, zyskają aktywność 
zawodową, jednocześnie mają zapewniony 

stały udział w wydarzeniach kulturalnych 
i artystycznych. Koncerty są jednocześnie 
forum integracji wyżej wymienionych grup 
społecznych oraz miejscem wyrównywania 
szans i podnoszenia świadomości społecznej 
dotyczącej problemów osób niepełnospraw-
nych. 

Pomysłodawcą i realizatorem tego bar-
dzo ciekawego projektu jest Pan Zbigniew 
Kobyłecki Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej Fundacji „Przyjazny Dom”. Jego 
wytrwałość i upór przyczyniły się do zreali-
zowania pomysłu. W ramach programu Fun-
dacja remontuje XVIII-wieczny fortepian, 
który w przyszłości uświetni koncerty. 

Pierwszy z koncertów – Koncert instru-

mentalny „Impresje wielkopostne”, odbył 
się 18 marca 2009, w programie wystąpili: 
Jarosław Moczulski – wokal i Andrzej Wi-
śniewski – instrumenty klawiszowe. Z kolei 
w drugim z koncertów „Muzyczno-poetyckie 
wspomnienie o Janie Pawle II” 1 kwietnia 
2009 wystąpili: Joanna Krawczyk – flet oraz
Leszek Zaleski – gitara. Na pewno obecni 
w dniu 18 kwietnia 2009 nie żałowali czasu 
spędzonego podczas koncertu fortepianowe-
go w wykonaniu Natalii Lentas. Jej perfek-
cyjnie i pełne energii utwory mistrzów baro-
ku i romantyzmu (J.S. Bach, W.A. Mozart, 
F. Chopin) zachwyciły słuchaczy. Koncerty 
prowadzi Wiesław Świder, którego wiedza, 
jak i ciekawe informacje, którymi dzieli się 
ze słuchaczami, wzbogaca treść koncertów. 
Całość programu, w którym przewidziane 
jest 20 koncertów, finansowana jest przez
PFRON. 

Osoby, które wyraziłyby chęć uczestnicze-
nia w którymś z koncertów, prosimy o kon-
takt z Fundacją (tel. 71/7960460), jest to po-
dyktowane tym, że posiadamy ograniczoną 
liczbę miejsc, a osoby otrzymują na każdy z 
koncertów zaproszenia imienne. Życzę przy-
szłym uczestnikom koncertów wielu wrażeń 
duchowych, bo czym byłoby nasze życie bez 
muzyki?

tekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski

To rzecz normalna, że na każdym klombie rosną kwiaty, ale że 
na każdym klombie jest litera, to już nie jest rzecz zwyczajna. 
Do czego mają służyć te litery?

Zauważcie, że pod planszą z klombami kwiatów znajduje się 
piętnaście kratek, a pod każdą z tych kratek widoczna jest do-
kładnie jedna liczba. Otóż, gdy już ustalicie, jaki numer ma każ-
dy z jedenastu klombów, wówczas do każdej z tych piętnastu 
kratek należy wpisać tę literę, która znajduje się na klombie o 
numerze, który widoczny jest pod daną kratką.

 10 2 10 6 7 4 8 4 10 7 1 5 3 11 9
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Tajemnicze drzwi
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Kiedyś, nawet nie tak dawno temu, żyła sobie 
dziewczynka. Miała około dwunastu lat i nazywa-
ła się Gosia.

Jej rodzice byli pracownikami wielkiej firmy.
Pewnego dnia mama weszła do pokoju Gosi. 

Usiadła na łóżku i spokojnie, choć poważnie po-
wiedziała:

– Córeczko, posłuchaj mnie uważnie. Niedługo 
wyprowadzamy się do wielkiego zamku. Będziesz 
tam miała cztery wielkie pokoju, służbę i prywat-
nego nauczyciela.

– Dlaczego? – zaczęła dopytywać się dziew-
czynka. – Przecież nie będę miała tam swoich 
koleżanek!

– Bardzo mi przykro, ale ja i twój tata już pod-
jęliśmy decyzję.

– Jak mogliście mi coś takiego zrobić! – wy-
krzyknęła Gosia wybiegając wzburzona z pokoju.

Nie wyobrażała sobie siebie – przebojowej Gosi 
– jako księżniczki.

Lecz wreszcie nastał ten dzień. Gosia z rodzi-
cami pojechała do tego nieznanego zamku. Gdy 
wyszła z auta, jej oczom ukazała się wielka, wręcz 
olbrzymia budowla. Gosia została zaprowadzona 
do wielkiego pomieszczenia, w którym znajdowa-
ły się wejścia do czterech różnych pokoi. Mama 
dziewczynki powiedziała:

– To twoje cztery pokoje, Gosiu – po czym wy-
szła.

Gosia rozglądała się bezradnie po pokoju. Nie 
wiedziała, na co patrzeć – wszystko wydawało się 
jej dziwne i sztuczne. Wchodziła do każdego po-
koju po kolei.

W pierwszym znajdowała się sypialnia, drugi 
był pokojem do odrabiania lekcji, trzeci salą gim-

nastyczną, a czwarty... tego się Gosia nie dowie-
działa, ponieważ był zamknięty. I jeszcze, jakby 
tego było mało, w drzwiach do niego nie było 
dziurki od klucza! Szarpała się przez chwilę i na-
gle drzwi jakby same się otworzyły...

Dziewczynka bardzo się zdziwiła. Weszła po-
woli do pokoju i zobaczyła małą złotą kuleczkę ze 
srebrnym znaczkiem w środku. Kuleczka wisiała 
na złotym łańcuszku.

W pokoju nie było okien ani lampy. Były tylko 
drzwi...

Gosia, ponieważ nic więcej nie zauważyła, 
postanowiła wrócić do pokoju z sypialnią. Od-
wróciła się, lecz... drzwi tam nie było! Gosia aż 
krzyknęła:

– Gdzie są drzwi?! Proszę natychmiast się po-
jawić – przestraszona i zdenerwowana już prawie 
płakała.

Wtem jej wzrok padł na małą kuleczkę. Założy-
ła na szyję wisiorek i... Nagle zaczęło się jej krę-
cić w głowie. Zobaczyła, że cały pokój wokół niej 
wiruje. Po chwili wszystko ustało. Znalazła się na 
czymś czarnym – to była podłoga. Nagle zobaczy-
ła dwie sylwetki. Postacie miały na sobie płaszcze 

z kapturami. Po chwili zdjęły kaptury i zaczęły do 
niej podchodzić. Zlękniona Gosia stała w miejscu. 
Nie mogła się ruszyć, tak bardzo się bała.

Nagle krzyknęła:
– Mama, tato, to wy!
– Tak, córeczko – odpowiedziała mama.
– Nadszedł czas, abyś poznała swoje pochodze-

nie... Naprawdę nie jesteśmy ludźmi, tylko czaro-
dziejami – powiedział tato.

– To dlatego nie mogłam wyjść z pokoju, zacza-
rowaliście drzwi?

– Tak, musieliśmy to zrobić. Masz tu swoje wy-
posażenie – miotła, czarna peleryna, księga cza-
rów, różdżka, kociołek i ziółka.

– Dziękuję – wsiadła na nową miotłę i wraz z 
rodzicami poleciała do domu.

Od tamtej pory wszystko się zmieniło. Nie była 
już niemiła i arogancka.

Po latach w magicznej szkole dostała tytuł naj-
lepszej czarownicy. Wzięła ślub z przystojnym 
czarodziejem i urodziła córeczkę... też czarow-
nicę...

Martyna Gil (11 lat)

Zielone czytanki-rysowanki
Po co czytać? Czy nie wystarczy włączyć 

dziecku telewizor lub komputer? Z pewno-
ścią nie – jeśli nawet zdobędziemy dzięki 
temu trochę czasu dla siebie, jest to zysk wy-
łącznie dla rodzica i niestety tylko chwilowy. 
Na dłuższą metę z pewnością sprawdzi się 
głośne czytanie.

Dlaczego powinno się czytać dziecku? Po-
nieważ to doskonała metoda na wzbogacanie 
języka, na rozwój pamięci, wyobraźni – o co 
trudniej przy oglądaniu bajek filmowych, gdzie
pola do wyobraźni jest niewiele. To również 
sposób na przeżywanie przez dziecko wrażeń 
niedostępnych na co dzień – przygody bohate-
rów książek obfitują w radości, smutki, wyda-
rzenia zapierające dech w piersiach, zabawne, 
niebezpieczne. Pod ich wpływem dziecko ma 
okazję przeżywać różnorodne emocje – radość, 
smutek, rozczarowanie, lęk, nierzadko przy 
okazji ucząc się, jak sobie z takimi emocjami 
poradzić. Dobre książki mogą być pomoc-
ne, kiedy w życiu dziecka zachodzą poważne 
zmiany – narodziny rodzeństwa, śmierć kogoś 
bliskiego, czy chociażby nowe wyzwanie w 

postaci pójścia do przedszkola. Głośne czyta-
nie dziecku, to okazja do wspólnego spędzania 
czasu w sposób przyjemny i pożyteczny, warto 
czytać nawet dwunasto-trzynastolatkom.

Ale książki to nie tylko tekst, fabuła. Uzu-
pełnieniem, a często sprawą równorzędną, są 
ilustracje. Sposobem formułowania myśli i 
wyrażania emocji jest głównie mowa, jednak i 
język plastyczny daje nam możliwość porozu-
mienia się dzięki prostymi obrazkom-komuni-
katom, ale też przy użyciu symboli, ekspresji. 
Bywa czytelny jak mowa ciała, choć bez słów. 
Pozwala to na lepsze zrozumienie, a w przy-
szłości i pokazanie siebie przy pomocy sztuki 
– obrazki dziecięce to kopalnia wiedzy o ich 
autorach.

W sobotę 20 czerwca na Pawłowicach 
będziemy czytać i rysować. Tematem prze-
wodnim spotkania z Agnieszką Gil i Pawłem 
Jaszczukiem, będzie ekologia okiem pisarki 
i ilustratora. Można wziąć ze sobą ulubione 
kredki, będzie rysowanie – zapraszamy!

redakcja

900 lat Psiego-Pola
18 maja 2009 o godzinie 12:00 większość 

osób zebranych na ul.Świdnickiej obok wro-
cławskiego rynku było mieszkańcami Psiego-
-Pola i okolicznych osiedli Zawidawia.

Wśród przybyłych na uroczystość otwarcia 
wystawy „900 lecie Psiego-Pola” przeważa-
li uczniowie okolicznych szkół z opiekunami.
Punktualnie w samo południe aktu przecięcia 
wstęgi i uroczystego otwarcia wystawy dokona-
li: Ewa Wolak posłanka na sejm R.P., Stanisław 
Huskowski poseł na sejm R.P. oraz Liliana Jaroń 
zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego.

W 2009 r. przypada dziewięćsetna rocznica 
Bitwy na Psim Polu, pomiędzy wojskami księcia 
polskiego Bolesława III Krzywoustego i króla 
niemieckiego Henryka V, które Wincenty Ka-
dłubek w swej relacji (a w ślad za nim niektórzy 
inni kronikarze) przedstawił jako rzekomą walną 
bitwę i wielki sukces polskiego oręża. Historia 
pochodzenia nazwy Psie Pole jest kontrower-
syjna. Nie mniej jednak zbliżająca się rocznica 

Bitwy na Psim Polu stała się okazją do aktywi-
zacji mieszkańców Psiego Pola i pokazania, że 
przeszłość zobowiązuje do przyszłości.

(www.psiepole.eu)


