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50 lat temu w Pawłowicach do tańca przygrywano.
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Smakołyk dla głodnych oglądania
Dla amatorów dobrej ilustracji mamy świet-

ną informację – od 9 do 27 czerwca we wro-
cławskiej Galerii Pod Plafonem będzie można 
oglądać najnowszą wystawę ilustracji Iwony 
Chmielewskiej „Myślący alfabet”. Autorka jest 
zdobywczynią wielu nagród, z których najważ-
niejsza to Złote Jabłko na Biennale Ilustracji z 
Bratysławie w 2007 roku, właśnie za „Thinking 
ABC”. Iwona Chmielewska tworzy wyjątkowe 
książki dla dzieci i dla dorosłych, pasjonując 
się przede wszystkim projektami, w których 
tekst i obraz spełniają rolę równorzędną. Two-
rzy głównie dla wydawców koreańskich, choć 
i polskich odbiorców stara się nie zaniedbywać 
– w 2006 roku nakładem wydawnictwa Hokus 
Pokus ukazała się jej książka „O wędrowaniu 
przy zasypianiu”. Jest absolwentką Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, tam też pro-
wadzi zajęcia z książki autorskiej. Na wystawę 

Okładka książki zaprojektowana przez Iwonę Chmielewską

zapraszamy wszystkich – zarówno dorosłych, 
jak i dzieci, bo taka okazja nieczęsto się zdarza! 
– Wrocław, Rynek 58, Dolnośląska Bibliote-
ka Publiczna, Galeria Pod Plafonem.

Agnieszka Gil

Zaproszenie na festyn
Na ogół każdy z nas wie, co to jest festyn. 

I kojarzy go ze świetną zabawą, oczywiście na 
powietrzu, czyli w plenerze. Może być organi-
zowany z okazji jakiegoś święta, rocznicy, ale 
niekoniecznie. Bo po łacinie festum znaczy, co 
prawda, dosłownie „święto”, ale w spolonizo-
wanej formie festyn kojarzony jest głównie z 
zabawą.

Otóż, taki właśnie wielki festyn dla mieszkań-
ców osiedla Pawłowice odbędzie się 20 czerwca, 
w sobotę, a dokładnie w sobotę i w niedzielę, po-
nieważ skończy się o drugiej w nocy. Oczywi-
ście, zabawą dla dorosłych od 19.00 do 2.00 w 
nocy przy muzyce, z tańcami i śpiewem. Najlep-
szym określeniem będzie tu relaks na świeżym 
powietrzu, w pięknym wiosennym plenerze zielo-
nych Pawłowic. Zapowiedź nadchodzącego lata. 
Będzie zwieńczeniem tego, co wydarzy się przez 
cały dzień, a więc plenerowych gier, zabaw i za-
wodów sportowych. Ich godzinowy rozkład będą 
oznajmiały plakaty. Celem takich masowych im-
prez plenerowych jest integracja i wzajemne po-
znawanie. Między innymi takiemu właśnie celowi 
może służyć każdy festyn. Bo rozwija i umacnia 
wzajemne kontakty towarzyskie, przyjacielskie i 
koleżeńskie, a więc te więzi międzyludzkie, któ-
re wzmacniają każdą społeczność, także tę naj-
mniejszą, osiedlową. A bardzo nam, jako Radzie 
Osiedla, na tym zależy. Dobre, miłe, sympatyczne 
kontakty międzyludzkie zacieśniają owe więzi, 
zespalają i pomagają wzajemnie bliżej się poznać 
i zrozumieć. Na pewno na gruncie zabawy i relak-
su, udaje się to bardziej niż na oficjalnych zebra-

niach czy spotkaniach, które, oczywiście, także 
muszą się odbywać. Festyn łączy, a nie dzieli, 
dlatego o nim pomyśleliśmy i organizujemy go w 
dogodnym dla pawłowiczan czasie, bo w week-
endową sobotę.

Co planujemy na ów weekend na naszym 
wielkim festynie? Wieczór będzie wypełniony 
tańcem, śpiewem i zabawą aż do drugiej w nocy. 
Zwróćcie Państwo uwagę na prognozę pogody 
i ubierzcie się tak, aby nie zmarznąć. Chociaż 
wydaje się nam, że pogoda będzie piękna, bo 
czerwcowe noce są zwykle bardzo ciepłe. Ale nie 
zaszkodzi wziąć coś ciepłego do okrycia. A więc 
zabawa przednocna i nocna dla dorosłych, a dla 
młodszych, czyli dzieci będzie czytanie i ryso-
wanie.

Krajobraz 
po wyborach

Właśnie zakończyły się wybory do Par-
lamentu Europejskiego w 27 krajach Unii 
europejskiej. Uprawnionych do głosowania 
było ponad 375 mln obywateli. W Europar-
lamencie zasiądzie 736 posłów, a Polskę re-
prezentować będzie 50 eurodeputowanych.

Kampanie wyborcze przebiegały różnie 
w poszczególnych krajach i różna była fre-
kwencja, ale ogólnie rzecz biorąc była niska 
i wynosiła 43%. Ze wstępnych danych wy-
nika, że była najniższa w historii Parlamentu 
Europejskiego. Komentatorzy twierdzą, że to 
nie kryzys zrodził eurosceptycyzm. On jedy-
nie go wzmocnił, gdyż tendencje te nasilały 
się od dawna. W Polsce również frekwencja 
wyborcza była niska i wynosiła 24,53%. Jak 
poinformował przewodniczący Państwowej 
Komisji Wyborczej najwięcej głosów zdoby-
ła PO (44,43%), na drugim miejscu uplaso-
wał się PiS (27,40%), trzecie zajął SLD-UP 
(12,34%) i dopiero na czwartym miejscu zna-
lazło się PSL (7,01%). Pozostałe ugrupowania 
nie przekroczyły progu wyborczego. Tak więc 
PO uzyskała 25 mandatów, PiS 15, SLD-UP 
7, a PSL zaledwie 3. Eurodeputowani z PO i 
PSL wejdą w skład Europejskiej Partii Ludo-
wej, z PiS dołączą do Unii na rzecz Narodów 
albo Nowej Frakcji, natomiast z SLD-UP do 
Frakcji Socjalistów (PES).

Rekordzistą tych wyborów jest Jerzy Bu-
zek, który zdobył 393 tys. głosów. Ma on 
duże szanse na stanowisko przewodniczącego 
PE. Drugi wynik (335 tys. 933 głosy) zdobył 
Zbigniew Ziobro. Najlepszą eurodeputowaną 
SLD okazała się Lidia Geringer d`Oedenberg. 
Sztaby wyborcze analizują przyczyny swo-
ich niepowodzeń i sukcesów rywali, więc na 
głębsze analizy jest jeszcze zbyt wcześnie. Na 
pewno jednak największą porażkę poniosła 
rozproszona lewica, która nie doceniła wybo-
rów jako świetnego momentu, aby się zjed-
noczyć.

Obserwując przebieg eurowyborów w po-
szczególnych krajach, można zaryzykować 
tezę, że najwyraźniej nie będzie Europy fe-
deralnej, natomiast pozostaną państwa na-
rodowe. Nie uda się zbudować tożsamości 
europejskiej ani wypracować takich metod 
wyłaniania władz, by były one w pełni de-
mokratyczne. Demokracja istnieje jedynie na 
poziomie państw narodowych.

MJS
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Popieramy akcję prowadzoną w Polsce już od 
kilku lat „Cała Polska czyta dzieciom”, bo wie-
my, jaki ogromny wpływ ma to na rozwój inte-
lektualny i emocjonalny dzieci: lepiej i łatwiej się 
uczą, ich uczuciowość i wrażliwość się wzmac-
nia. Będą więc czytane ważne dla dzieci teksty i 
do nich skierowane, autorów, którzy znakomicie 
orientują się w psychologii rozwojowej dzieci. 
Teksty, które nie tylko zainteresują dzieci i ich ro-
dziców, ale pomogą uzmysłowić im pewne spra-
wy, czegoś mądrego nauczyć. Towarzyszyć temu 
będą zabawy i zgadywanki – prowadzone przez 
wrocławska autorkę bajek dla dzieci i powieści 
dla młodzieży – dla relaksu, ale i dla umysłu, za-
bawy i intelektu.

Podobnie będzie z rysowaniem – dzieciaki 
lubią rysować i malować, będą więc miały moż-
liwość wyżycia się w kolorowaniu świata ich 
wyobraźni i takiego, jaki widzą, odmiennego od 
naszego, dorosłego, dzięki warsztatom plastycz-
nym poprowadzonym przez wrocławskiego grafi-
ka, wykładowcę rysunku i malarstwa w Zakładzie 
Rysunku Malarstwa i Rzeźby wydz. architektury 
Politechniki Wrocławskiej. Do dyspozycji dzieci 
będzie papier i kolorowe pisaki – można przy-
nieść ulubione kredki. 

Nie zapomnieliśmy także o sporcie, bo to ważna 
i kształcąca sprawa dla młodych, ale i dorosłych. 
W turnieju o Puchar Rady Osiedla Pawłowice w 

piłce nożnej wystartuje pięć drużyn : Polar Wro-
cław (kl. A) ,oldboje Polar Wrocław ,Klub Spor-
towy Łozina (kl. A) , „Iskra Pasikurowice (kl. A) 
,oraz Osiedlowy Klub Sportowy „Orzeł Pawło-
wice”. Dla zdrowia przede wszystkim, ale i dla 
relaksu, wyżycia się, spożytkowania adrenaliny i 
nadmiaru hormonów. Stąd będą zawody sportowe 
w różnych dziedzinach. Do wyboru według za-
potrzebowania uczestników festynu: piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, biegi i inne konkurencje. 
Przede wszystkim na zasadzie zabawy, konkursu, 
rozładowania emocji. Warto w grach i zawodach 
sportowych brać udział, aby się zrelaksować i fi-
zycznie odreagować.

Dla wędkarzy (a jest ich przecież sporo wśród 
naszej małej społeczności) zorganizowane zosta-
ną specjalne zawody. Oczywiście, będą związane 
głównie z ilością złowionych ryb (na czas). Ale 
nie tylko. Wędkarze to ludzie na ogół spokojni 
i cierpliwi... lecz zawody wędkarskie trochę ich 
uskrzydlają i pobudzają emocjonalnie. To zawo-
dy głównie dla mężczyzn, ale może znajdą się 
wśród pawłowiczan także panie, które w nich 
wezmą udział? Byłoby bardziej atrakcyjnie i na 
pewno piękniej, gdyby ozdobą takich zawodów 
była choćby jedna kobieta. Zobaczymy. Bo mimo 
organizacyjnego przygotowania tych i innych za-
wodów, musi być także pewna swoboda i miejsce 
na improwizację, na które bardzo liczymy.

I na koniec już informacja o turnieju szacho-
wym, na którym nam bardzo zależy. Bo to dys-
cyplina sportowa wymagająca logicznego myśle-
nia i intelektualnej maestrii. Zapraszamy do niej 
młodych i starszych i wierzymy, że będzie bardzo 
udana. O szachach trochę więcej w felietonie 
obok.

Zapraszamy więc na festyn w sobotę 20 czerw-
ca wszystkich, którzy chcą się dobrze zabawić i 
zrelaksować: dzieci, młodzież i starszych. Będzie 
naprawdę miło, sympatycznie i zabawowo. Ser-
decznie zapraszamy pawłowiczan (i nie tylko!) 
na nasz osiedlowy wielki festyn.

rada osiedla

Dęte święto
Dlaczego dęte? Bo – moim zdaniem 

– dzień, w którym podobno obalono w Pol-
sce komunizm, nie zasługuje na określenie 
święta. Mam na myśli oczywiście 4 czerwca 
1989 roku, którego dwudziestą rocznicę tak 
hucznie i z takim zadęciem obchodzono ofi-
cjalnie w naszym kraju. I w dodatku próbu-
je się ten dzień zadekretować jako ŚWIĘTO 
WOLNOŚCI. 

A przecież nic takiego wielkiego się nie sta-
ło. Odbyły się wybory do Sejmu i Senatu okre-
ślone jako pierwsze wolne i demokratyczne od 
czasu ukończenia II wojny. Czy rzeczywiście 
takie były, skoro przy okrągłym stole ustalono 
parytety: 35 procent miejsc w sejmie dla strony 
społecznej, czyli solidarnościowej, reszta, czy-
li AŻ 65 procent dla komunistów spod znaku 
PZPR? Z prostego rachunku wynika, kto miał 
być ich beneficjentem. Jaka więc to była de-
mokracja i jakie obalenie komunizmu? Jedyną 
może istotną rzeczą było przywrócenie do życia 
parlamentu dwuizbowego i ustanowienie Sena-
tu, gdzie nie obowiązywały procentowe limity 
mandatów dla jednej i drugiej strony. Okazało 
się, że społeczeństwo w 99 procentach zagło-
sowało na kandydatów solidarnościowych, a 
1 głos uzyskał kandydat tzw. niezależny, czyli 
Henryk Stokłosa (dzisiaj pan senator ma po-
ważne problemy z prawem). Ponieważ tzw. 
lista PZPR (wspólna z sojuszniczymi partiami 
SD i ZSL) „padła”, tzn. prawie żaden kandy-
dat nie otrzymał potrzebnej ilości głosów, aby 
wejść do Sejmu, zamiast zagarnąć ową pulę dla 
kandydatów „Solidarności”, dano drugą szansę 

komunistom. Dlaczego ? Bo tak się umówiono 
przy Okrągłym Stole. No i dalsze konsekwen-
cje tej umowy: „nasz premier, wasz prezydent” 
(tak w „Gazecie Wyborczej” proponował Adam 
Michnik). Generał Wojciech Jaruzelski został 
wybrany przez posłów i senatorów zaledwie 
1 głosem przewagi na prezydenta Rzeczypo-
spolitej, a na premiera desygnowano Tadeusza 
Mazowieckiego. Wicepremierem i ministrem 
spraw wewnętrznych, a więc tym, który ma 
pod swymi skrzydłami policję i służbę bezpie-
czeństwa został generał Kiszczak. Wówczas 
to właśnie palono archiwa MSW. W Polsce aż 
do 1993 roku stacjonowała Armia Czerwona 
(radziecka), podczas gdy z Czechosłowacji i 
Węgier została wycofana dużo wcześniej, bo 
tak zdecydowały demokratyczne rządy tych 
krajów. My – na samym końcu.

No i słynna „gruba kreska” Tadeusza Ma-
zowieckiego, który wprowadzając ją, „roz-
grzeszał” tym samym katów księdza Jerzego 
Popiełuszki, Stanisława Pyjasa, Grzesia Prze-
myka i wielu innych (akowców, żołnierzy WiN 
i pozostałych formacji niepodległościowych). 

Przyzwolił na szybkie przejęcie majątku naro-
dowego przez partyjną nomenklaturę i wzbo-
gacenie się partyjnych bonzów.

Do dziś nie przeprowadzono dekomunizacji, 
a uczynili to Niemcy, Czesi i Węgrzy. Problem 
lustracji nadal budzi emocje, a ustawa doty-
cząca tej kwestii wciąż nie może doczekać się 
realizacji (zablokowana została przez Trybunał 
Konstytucyjny, gdzie zasiadają Tajni Współ-
pracownicy jako sędziowie). A ma to ścisły 
związek z zaniechaniem lustracji prawników 
(sędziów i prokuratorów), nauczycieli akade-
mickich i dziennikarzy. Stąd taki stan dzisiej-
szego wymiaru sprawiedliwości czy dzienni-
karstwa będącego na usługach określonych 
mocodawców czy partii politycznych. A byli 
aparatczycy PZPR działają w tzw. partiach le-
wicowych i mają się dobrze, wybierani są na 
prezydenta RP (Aleksander Kwaśniewski na-
wet na dwie kadencje) czy sprawują władzę 
(dwa razy rządy SLD). 

4 czerwca nie jest więc dla mnie jakimś waż-
nym świętem, ale dniem zawarcia ugody między 
komunistami a działaczami solidarnościowymi 
spod znaku Okrągłego Stołu. „Zgniły kompro-
mis” został zawarty i trwa do dzisiaj. Wystar-
czy przyjrzeć się obecnej koalicji rządzącej. 
Dlatego przez 20 lat nie możemy się pozbyć 
ciągle trwających układów „komuchów” i „so-
lidaruchów”. Z czego się więc mam cieszyć? 
Owszem, z demokracji, przynależności Polski 
do NATO i Unii Europejskiej, ale z układów, 
o których napisałem wyżej, absolutnie nie. Co 
więc mam tak radośnie świętować?!

Chris

Okrągły Stół 1989, wikipedia.pl

Konna jazda westernowa, fot. arch. K. Sójki
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W czasie deszczu dzieci się nudzą...
Rozpoczęłam ten felieton słowami popu-

larnej niegdyś piosenki z Kabaretu Starszych 
Panów w wykonaniu niezrównanej Barbary 
Krafftówny. Dlaczego? Bo problem jest ciągle 
aktualny, tym bardziej że pogoda nas ostatnio 
nie rozpieszcza. Ale jest na to lekarstwo. Po 
prostu trzeba dzieci czymś zająć. Możliwości 
jest sporo, a jedną z nich, wypraktykowaną 
przeze mnie wielokrotnie, jest wyjście do mu-
zeum. I wcale nie trzeba nigdzie daleko jechać, 
żeby obejrzeć coś interesującego. We Wrocła-
wiu można znaleźć co najmniej kilka takich 
miejsc. 

Ostatnio, z okazji wrocławskiej Nocy Muze-
ów, czyli 16 maja, byłam z moim dwunastolet-
nim synem zaledwie w trzech: w Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji, w Muzeum Narodowym i w 
Pałacu Królewskim. Na więcej po prostu nie wy-
starczyło nam już czasu. Z wielką przyjemnością 
przebijaliśmy się przez tłumy zwiedzających, 
wcale nie dlatego, że lubię zatłoczone miejsca. 
Było coś magicznego w tej wędrującej masie lu-
dzi, w której było bardzo dużo dzieci. I o dziwo, 
nikt się nie denerwował, ani nie niecierpliwił.

Najpierw, ze względu na zainteresowania 
mojego syna, poszliśmy do Muzeum Poczty i 
Telekomunikacji. Jest w nim mnóstwo atrakcji, 
zwłaszcza dla młodego pokolenia wychowane-
go w świecie tranzystorów i mikroprocesorów. 
Okazuje się , że podróż w czasie pozwala upo-
rządkować historię rozwoju komunikacji: od 
sygnalizacji świetlnej przez telegraf Morse`a, 
dalekopis, telefon polowy, stacjonarny zbudo-
wany jedynie z korbki, słuchawki i mikrofonu 
aż do współczesnej komórki. Można zobaczyć 
jak wyglądały centrale telefoniczne obsługiwa-
ne ręcznie i automatyczne. Ciekawa jest historia 
samego budynku, który w swoim czasie był wro-
cławskim drapaczem chmur. Imponująca jest tak-
że kolekcja skrzynek pocztowych i wiele innych 
rzeczy. Znakomicie przedstawiona jest historia 
znaczka pocztowego i sposobu dostarczania ko-
respondencji, i wiele innych rzeczy. Nie sposób 
tu wszystkiego wymienić. Wspomnę tu tylko 
jeszcze o pierwszych lampowych odbiornikach 
radiowych i telewizyjnych oraz o konsoli z war-
szawskiej rozgłośni radiowej z 1937 r. 

W studiu na ul. Kredytowej rozstawione pierwsze 
urządzenia do imitacji efektów dźwiękowych (foto 
1927 rok)

W Muzeum Narodowym udostępniono bardzo 
interesującą wystawę poświęconą modzie z okre-
su dwudziestolecia międzywojennego. Oprócz 
tego pokazano rzeźby z okresu od końca XVIII 
w. do początku XX stulecia. Nie ukrywam, że 
najbardziej lubię sztukę secesyjną, więc dla mnie 
była to prawdziwa uczta. Ale największe wrażenie 
zrobiły na mnie eksponaty wystawione w skarb-
cu. Była to przepięknej roboty broń palna z XVII 
i XVIII wieku, inkrustowana kością słoniową, a 
także – ciekawostka ! – broń znaleziona w powo-
zie Napoleona po bitwie pod Waterloo. Patrząc na 
prochownice czy misternie rzeźbione kurki pisto-
letów, uzmysłowiłam sobie bylejakość obecnego 
designu i zrobiło mi się trochę żal, że współcze-
sność jest bardzo anonimowa i coraz bardziej bez-
duszna. Ale to temat na inną okazję.

Pokłon Trzech Króli, Wrocław ok. 1500, tempera na de-
sce, zbiory: Klasztor Bonifratrów we Wrocławiu

Prawdziwą ucztą było pobieżne obejrzenie 
zbiorów zaprezentowanych w nowej siedzibie 
Muzeum Miejskiego, najnowocześniejszego 
obecnie we Wrocławiu, czyli w dawnym Pałacu 
Królewskim. Pobieżne, ponieważ jest tu tak dużo 
interesujących rzeczy, że w zasadzie należałoby 
poświęcić co najmniej jedno wyjście na ich spo-
kojne obejrzenie. Wprost oszałamiająca jest wy-
stawa „1000 lat Wrocławia”, na której zaprezen-
towano ponad 3000 eksponatów. Można dziecku 
pokazać w interesujący sposób chociażby historię 
rozwoju miasta, czy historię szkolnictwa wrocław-
skiego z uniwersytetem włącznie. Wielką atrakcją 
dla zwiedzających są pieczołowicie zrekonstru-
owane komnaty rezydujących tu dawniej królów, 
jak i oryginalne wnętrza barokowego Pokoju Bey-
ersdorfów. A całość dopełnia ogród w stylu fran-
cuskim, w którym można odpocząć i „przetrawić” 
sporą ilość informacji, które zwiedzający przy-
swaja sobie w stosunkowo krótkim czasie. 

Na tym zakończyliśmy naszą Noc Muzeów, 
chociaż w planie było jeszcze Muzeum Przyrod-
nicze, ale, jak już wspomniałam, zabrakło nam już 
czasu. Muszę się przyznać do tego, że dosyć czę-
sto odwiedzamy to miejsce, ponieważ kryje w so-
bie prawdziwe skarby, jak chociażby unikatowy w 
Polsce szkielet największego z żyjących obecnie 

Zaproszenie
Zapraszamy osoby niepełnosprawne intelek-

tualnie do uczestniczenia w zajęciach w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy, mieszczą-
cym się przy ulicy Okulickiego 2. Codziennie 
(poniedziałek-piątek) od godziny 7.30 – 15.30 
prowadzimy zajęcia z rehabilitacji społecznej i 
ruchowej. Działają u nas pracownie tematycz-
ne takie jak: kulinarna, plastyczna, ceramiczna, 
teatralna i rękodzieła, w których osoby niepeł-
nosprawne mogą rozwijać sprawność manual-
ną, oraz mogą realizować się w terapii poprzez 
pracę. Dodatkowo prowadzimy zajęcia z muzy-
koterapii, istnieje również opieka pedagogicz-
na i psychologiczna nad uczestnikami zajęć i 
ich rodzinami.

Osoby zainteresowane zaproszeniem do 
naszego ŚDS prosimy o kontakt telefoniczny 
Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Ja-
błonki tel. 071/799 19 83

Piotr

Fundacja Przyjazny Dom 
im. Stanisława Jabłonki zajmuje się

opieką i terapią osób 
niepełnosprawnych intelektualnie.

ssaków – płetwala błękitnego. Można tu obejrzeć 
przedstawicieli wymarłych już dzisiaj gatunków, 
takich jak jeleń olbrzymi, tasmański wilk worko-
waty, papuga karolińska, alka olbrzymia oraz go-
łąb wędrowny i wiele innych rzeczy. 

MJS

Dyplom Wilhelma Salomona Freunda upamiętnia-
jący zakończenie jego kadencji na stanowisku prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, 1914
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Moda na rozwody... i co dalej?
Na świecie od kilku lat obserwuje się wzrost 

liczby rozwodów. Problem ten dotyczy wszyst-
kich wysoko rozwiniętych krajów, ponieważ 
wskaźnik rozwodów rośnie wprost proporcjo-
nalnie do stopnia uprzemysłowienia i urba-
nizacji. Współczesny system ekonomiczny 
sprawił, że rodzina stała się obiektem różno-
rodnych ataków, a tym samym mniej odporna 
i bardziej wrażliwa na stresy. Małżeństwo i ro-
dzina, oprócz funkcji społecznych, pełnią inną 
ważną rolę: zaspokajają podstawowe ludzkie 
potrzeby emocjonalne. Niestety, ostatnio coraz 
większe prawo głosu mają sprzyjające rozwo-
dom rozmaite ideologie egalitarystyczne i fe-
ministyczne, co skutkuje znaczącym wzrostem 
wskaźnika rozwodów w zasadzie w całym tak 
zwanym cywilizowanym świecie. Od kilku lat 
palmę pierwszeństwa dzierżą Japonia, 
Stany Zjednoczone i Rosja, gdzie sto-
sunek liczby par rozwodzących się do 
liczby zawierających związki małżeń-
skie wynosi1 w przybliżeniu 1:2, co 
oznacza, że połowa par się rozwodzi. 
Żeby lepiej to zobrazować, przytoczę 
kilka danych statystycznych. Otóż w 
poszczególnych krajach w badanej po-
pulacji (liczącej 1000 osób) w Stanach 
Zjednoczonych pobiera się 7,5 pary 
małżeńskiej, z czego rozwodzi się 3,8, 
w Rosji na 7,3 pary rozpada się 4,3, 
w Belgii na 4 zawarte związki mał-
żeńskie przypadają prawie 3 rozwody 
(2,9), a w Niemczech na 4,8 rozwodzi 
się 2,2 pary. Do krajów europejskich, 
w których rozwodem kończy się przy-
najmniej połowa małżeństw, należą 
ponadto Austria, Białoruś, Czechy, 
Estonia, Litwa, Liechtenstein, Luk-
semburg, Łotwa, Norwegia, Szwajca-
ria i Ukraina. Warto dodać, że wysoki wskaź-
nik rozwodów, który mieści się w przedziale od 
1:3 do 1:2, mają również takie kraje, jak Dania 
i Wielka Brytania. Nawet Włochy, w których 
przez długie lata prawo nie dopuszczało roz-
wodów, zaczynają powoli doganiać innych. Do 
rzadkości należą takie kraje, jak Mauritius czy 
Jamajka, gdzie wskaźnik rozwodów jest niższy 
niż 1:10. Ostatnio pod względem ilości rozwo-
dów przoduje Hiszpania, gdzie lewicowy rząd 
premiera Zapatero wprowadził ustawę o roz-
wodach ekspresowych. Poza Europą do krajów, 
w których stosunkowo dużo małżeństw kończy 
się rozwodami, oprócz Stanów Zjednoczonych 
i Japonii, należą Kanada, Australia, Nowa 
Zelandia, Kuba, Korea Południowa, Kuwejt i 
Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zjawisko istnej plagi rozwodów niesie ze sobą 
szereg zmian obyczajowych i jest bardzo niepo-
kojące ze względu na to, że wymierzone jest w 
porządek społeczny i moralny. Niszczy przede 
wszystkim rodzinę, która jest najważniejszą 
strukturą społeczną, a tym samym coraz trudniej 
o klimat bezpiecznego wychowania dziecka w 
rodzinie. Proszę zauważyć, jak bardzo zmieniła 

się mentalność w bardzo krótkim czasie. Jeszcze 
pięćdziesiąt lat temu rozwód był postrzegany 
jako rodzaj piętna. Obecnie w Stanach Zjed-
noczonych mówi się nawet o „małżeństwach 
szeregowych”, ponieważ wielu Amerykanów 
wstępuje w związki małżeńskie trzy lub cztery 
razy. Bywają nawet rekordziści mający za sobą 
kilkanaście ślubów. Niepokojące jest to, że taka 
postawa staje się modna i ludzie z góry zakłada-
ją zawarcie co najmniej trzech związków mał-
żeńskich w ciągu swojego życia.

 Z badań prowadzonych w Stanach Zjed-
noczonych wynika, że nastąpiła ewolucja 
przyczyn rozwodów. W latach 50. i 60. XX w. 
dominował deficyt funkcji instrumentalnych,
to znaczy brak pomocy, wsparcia, pijaństwo, 
hazard, okrucieństwo psychiczne i przemoc 

fizyczna, zaniedbywanie domu i dzieci, kłopo-
ty finansowe. W latach 80. XX w. przyczyną
rozwodów był deficyt funkcji emocjonalno-
-ekspresyjnych: brak porozumienia, problemy 
osobowościowe, niezgodność charakterów, 
konflikty wartości, ról, problemy emocjonalne.

W Stanach Zjednoczonych coraz częściej 
mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym 
eksperymentem społecznym, czyli z rozwo-
dami bez orzekania o winie. To nie tylko usu-
wa wymóg podania jego przyczyn, tak aby 
pozwolić na rozwód za obopólną zgodą, ale 
również pozwala na zakończenie małżeństwa 
bez jakiejkolwiek winy lub zgody drugiego 
małżonka. Zwyczajowe praktyki sądów ame-
rykańskich w sprawach rozwodowych powo-
dują, że wniosek o rozwód bez orzekania winy 
równoznaczny jest z wnioskiem o ograniczenie 
praw rodzicielskich drugiego rodzica, bez żad-
nych dowodów na to, że jest on niezdolny do 
opieki nad dzieckiem. W ten sposób dochodzi 
do „konfiskaty ich dzieci”. A przecież nie po-
winno się dopuszczać, by urzędnik, na żądanie 
jednego z małżonków, unieważnił małżeństwo 
mimo sprzeciwu drugiego z nich.

W Polsce sytuacja pod względem rozwodów 
także nie przedstawia się dobrze, ponieważ od 
2000 r. obserwuje się tendencję wzrostową. 
GUS podaje, że wskaźnik rozwodów wynosił 
w 2000 r. 43 000 rocznie i wzrósł do 80 000 
w 2007 r. Demografowie podkreślają, że ma 
to ścisły związek z emigracją zarobkową, jaka 
nasiliła się niewątpliwie po przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej i otwarciu się zagra-
nicznych rynków pracy. Szacuje się, że z kra-
ju wyjechało „za chlebem” blisko 1 000 000 
osób. Obecnie, w dobie recesji, wiele z nich 
wraca, ale długa rozłąka sprawia, że wiele 
małżeństw się rozpada. Analitycy przewidują, 
że w niedalekiej przyszłości problemy zwią-
zane z migracją zniszczą do 600 000 par mał-
żeńskich. Dlaczego tak się dzieje? Mechanizm 
jest prosty. Powracający do domu oczekują, że 
ich standard życia się podniesie. Często mają 
zbyt wysokie lub nierealne oczekiwania, więc 

przeżywają rozczarowanie, które po-
woduje stres i frustracje, a to z kolei 
może być przyczyną problemów mał-
żeńskich. Jeżeli małżonkowie są nie-
dojrzali emocjonalnie i w dodatku nie 
potrafią ze sobą rozmawiać, wówczas
decydują się na rozwód. Tym bardziej 
że, jak już wspomniano, rozwody 
zyskały akceptację społeczną jako 
sposób rozwiązywania problemów 
małżeńskich. Nawet wśród Polaków, 
którzy w 95% deklarują się jako ka-
tolicy, zmieniło się podejście do roz-
wodów od momentu przystąpienia do 
Unii Europejskiej i są one coraz czę-
ściej społecznie akceptowane. Wśród 
badanych kobiet 75% postrzega roz-
wód negatywnie, ale jednocześnie 
wzrasta u nich akceptacja niezależ-
nego stylu życia, tak przecież róż-
niącego się od polskiej tradycji życia 
rodzinnego.

 W coraz większym stopniu przenikają do 
nas wzorce zachodniego stylu życia i pomimo 
deklaracji, że rodzina jest wartością najwyżej 
cenioną, promuje się konsumpcjonizm i posta-
wę: „bardziej mieć niż być”. Media przekazują 
młodym ludziom negatywny obraz rodziny, co 
nie zachęca do jej zakładania. Atakowany jest 
przede wszystkim model rodziny wielodziet-
nej. W wielu publikacjach książkowych uka-
zuje się ją jako miejsce przemocy i różnych 
patologii. Deprecjonuje się także rolę kobiety 
jako matki zajmującej się domem i dziećmi, 
natomiast w przeciwieństwie do niej, kobieta 
pracująca w firmie obdarzana jest uznaniem,
szacunkiem oraz wysoko wynagradzana. Nie-
wiele natomiast mówi się o psychologicznych 
następstwach rozwodu, jednego z najmoc-
niejszych przeżyć emocjonalnych. Dotyczy 
on przecież sfery społecznej (utrata kontaktu 
ze współmałżonkiem, dziećmi, przyjaciółmi i 
związane z tym poczucie opuszczenia i osa-
motnienia); sfery psychologicznej (uczucie 
rozgoryczenia, zależności, beznadziejności, 
poczucie mniejszej wartości), jak i sfery be-
hawioralnej (zaburzenia organizacji czasu, 

Fot. J-C. Vaillant Photononstop
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Współczesna rodzina – zagrożona?
Kondycję współczesnej rodziny nad-

zwyczaj trafnie oddają słowa papieża Jana 
Pawła II zawarte w Adhortacji Apostolskiej 
Familiaris Consortio: „Rodzina w czasach 
dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozle-
głych, głębokich i szybkich przemian społecz-
nych i kulturowych”. 

Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, do-
chowując wierności tym wartościom, które 
stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne 
stanęły niepewne i zagubione wobec swych 
zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal za-
traciły świadomość ostatecznego znaczenia i 
prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne 
jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedli-
wości, napotykają na przeszkody w korzystaniu 
ze swoich podstawowych praw”. To, niestety, 
prawda. Wydaje się, że dzisiejsza rodzina, zagu-
biona i pozbawiona podstaw ewangelicznych, 
stoi na skraju przepaści. Powszechnej krytyce 
poddaje się tradycyjny model rodziny. Bardzo 
popularne stały się rozwody, jak i wielokrotne 
zawieranie małżeństw, tzw. „wolna miłość” i 
różne związki nieformalne. Nie milkną głosy 
ludzi, podających się za katolików, którzy – nie 
zważając na ostrzeżenia Kościoła – domagają 
się powszechnego prawa do zabiegów in vitro, 
a nawet ich refundacji. Poza tym nie widzą nic 
złego w stosowaniu metod i środków regulacji 
poczęć, którym zdecydowanie przeciwstawia 

się Kościół, za co zresztą jest nieustannie kry-
tykowany. 

Dużą rolę w deprecjonowaniu wizerunku ro-
dziny odgrywają środki masowego przekazu, 
które sugestywnie prezentują model życia tzw. 
singli, oparty na niezalegalizowanych związ-
kach, w których w zasadzie nie ma miejsca na 
dzieci. Pokazuje się też często ludzi żyjących w 
konkubinatach i nie mówi się przy tym o pra-
wie dzieci do posiadania obojga rodziców, jak i 
stabilnej rodziny. Obecny stan rzeczy świetnie 
oddaje także stosowana stylistyka, gdyż coraz 
częściej mówi się o partnerach, a nie o mał-
żonkach. Wobec takich przekazów medialnych 
prawidłowy model rodziny chrześcijańskiej 
w zasadzie nie istnieje w obiegu społecznym, a 
tym samym wypierany jest powoli ze świado-
mości potocznej, co jest bardzo niepokojące.

Kolejna sprawa, to istota małżeństwa, 
czyli wychowywanie dzieci. Dziecko jest naj-
większym darem Boga dla rodziców, ale nie 
znaczy to, że każde małżeństwo (nawet po 
przyjęciu sakramentu małżeństwa) ma do niego 
prawo. Jan Paweł II we wspomnianej już Ad-
hortacji podkreśla, że „nie należy zapominać, 
że także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa 
nie jest możliwe, życie małżeńskie nie traci z 
tego powodu swojej wartości. Niepłodność fi-
zyczna bowiem może dostarczyć małżonkom 
sposobności do innej, ważnej służby na rzecz 

obniżenie wydajności pracy, utrata stabilności 
dochodów).

Badania demograficzne pokazują, że w mia-
stach intensywność rozwodów jest prawie trzy 
razy wyższa niż na wsi. W Polsce podawane 
są różne przyczyny w zależności od płci, wy-
kształcenia i długości trwania małżeństwa. 
Trzy główne to niewierność, alkoholizm i nie-
zgodność charakterów, przy czym im wyższe 
wykształcenie, tym częściej podawana jest 
niezgodność charakterów, a im niższe – al-
koholizm. W zależności od długości trwania 
małżeństwa: niezgodność charakterów (staż 
do 5 lat), alkoholizm (staż 5 – 10 lat), niewier-
ność (staż 10 – 15 lat). Wśród innych przyczyn 
wymienia się: brak zainteresowania rodziną, 
konflikty z rodzicami (teściami), konflikty na 
tle finansowym, na tle seksualnym, trudne wa-
runki mieszkaniowe, przemoc fizyczną. Należy 
pamiętać, że powody te mogą być podawane ze 
względu na siłę argumentu mającego przeko-
nać sąd o konieczności orzeczenia rozwodu. W 
ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód 
wnosi kobieta, natomiast orzeczenie rozwodu z 
winy żony następuje w niespełna 3% przypad-
ków, ale najczęściej (w ponad 70% przypad-
ków) wina nie jest orzekana. Warto tu dodać, że 
państwo „wychodzi naprzeciw nowoczesnym 
europejskim” tendencjom i od 2004 r. zmienio-
no prawo, upraszczając formalności rozwodo-
we, dzięki czemu stają się łatwiejsze, zajmują 
mniej czasu i są tańsze. Życie dzięki temu ma 
być „lekkie, łatwe i przyjemne”. Ale, niestety, 
tak się nie dzieje, ponieważ pojawiają się nowe 
problemy społeczne, w większości patologicz-
ne. Przede wszystkim poważny problem dzieci, 
które przeważnie pozostają pod opieką matki. 
Na skutek rozwodu rodziców ulegają pogor-
szeniu warunki socjoekonomiczne, co z kolei 
obniża ich szanse na odpowiednie wykształce-
nie i zawarcie małżeństwa o wysokim statusie 
społecznym. Kobiety pochodzące z rozbitych 
rodzin częściej stają się matkami i zawierają 
małżeństwa w wieku nastoletnim, częściej mają 
przedślubne dzieci i częściej się rozwodzą. Po-
stawa rodziców przyzwalająca na rozwód jako 
sposób rozwiązywania problemów jest dla nich 
wzorem postępowania.

Warte podkreślenia jest to, że większość po-
ważnych patologii społecznych, w tym prze-
stępstwa z użyciem przemocy, narkomania, 
notoryczne wagarowanie, wspomniane wyżej 
wczesne ciąże, samobójstwa młodocianych są 
związane z brakiem ojca w rodzinie. Udowod-
niono, że prawdopodobieństwo, iż młody męż-
czyzna wejdzie w konflikt z prawem podwaja 
się, jeśli wychowywał się bez kontaktu z ojcem, 
natomiast potraja się, jeśli wyrastał w okolicy, 
gdzie dominowały rodziny, w których to wy-
łącznie matka sprawuje opiekę nad dzieckiem. 
Wielu badaczy (zwłaszcza amerykańskich) 
twierdzi, że związki pomiędzy wychowaniem 
dziecka bez kontaktu z ojcem, a wystąpieniem 
u niego w przyszłości konfliktów z prawem są 
znacznie bardziej istotne niż rasa czy status 
majątkowy rodziny, w jakiej wychowuje się 
dziecko.

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt gwałtownie wzrastającej liczby orze-
kanych rozwodów i samotnego rodzicielstwa. 
Otóż jest on spowodowany między innymi 
przez antyrodzinne prawo i zwiększoną pomoc 
społeczną dla samotnych rodziców, jak i wzro-
stem akceptacji takiego rodzicielstwa. Wpraw-
dzie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 
1997 r. gwarantuje uwzględnianie dobra rodzi-
ny w polityce społecznej i gospodarczej, ale w 
praktyce prawa rodziny nie są respektowane, 
co znajduje wyraz w jej dyskryminacji. Doty-
czy to zwłaszcza modelu rodziny wielodziet-
nej. Można by przytaczać wiele przykładów, 
jak chociażby preferencje przy przyjmowaniu 
dzieci do żłobków czy przedszkoli. Ograniczę 
się tylko do przypomnienia, że z zapisami Kon-
stytucji o ochronie rodziny niezgodne są choć-
by przepisy polskiego prawa podatkowego. 
Chodzi o system ulg podatkowych, gdyż rodzic 
samotnie wychowujący dzieci może roczny PIT 
rozliczać wspólnie z nimi, natomiast rodzice 
razem wychowujący nie mają takiego prawa. 
Oczywiście nie chodzi o zaniechanie pomocy 
osobom samotnym, ale traktowanie ich na rów-
nych prawach z pełnymi rodzinami. W prze-
ciwnym wypadku kreuje się sztucznie rodziny 
niepełne. Obecny rząd w ogóle nie podejmuje 
kwestii rozpadu rodzin, mimo że sytuacja jest 
dramatyczna. Brakuje dostępu do poradni ro-
dzinnych i do terapii rodzinnej. Wkrótce może 
się okazać, że większość dzieci wychowuje się 
w rodzinach niepełnych, bo już dzisiaj co pią-

te rodzi się w związkach pozamałżeńskich, co 
będzie miało szereg negatywnych skutków, nie 
tylko dla ich życia osobistego. Przyczyni się 
bowiem do deinstytucjonalizacji rodziny, jak i 
przełoży się na rozwój naszego kraju. 

Jest jeszcze kolejna bardzo ważna kwestia 
– kryzys ojcostwa. W świadomości społecznej, 
kształtowanej przez media, polityków, system 
edukacyjny i osoby odpowiedzialne za kreowa-
nie polityki społecznej, utrwaliło się przekona-
nie, że za kryzys ten odpowiedzialni są ojcowie, 
którzy opuszczają swoje rodziny. Nie da się 
jednak tej opinii potwierdzić na podstawie prze-
prowadzonych w tej materii badań naukowych. 
Badania amerykańskie wykazują, że obecnie 
91% rozwodów jest inicjowanych przez żony, 
które w efekcie rozwodu uzyskują opiekę nad 
dzieckiem. To kobiety więc są dziś tą aktywna 
stroną, prącą do rozpadu małżeństwa i w efekcie 
do oddzielenia dzieci od ojca. 

Jak widać, z takiego obrazu sytuacji nie wyni-
ka nic dobrego. W naszym odhumanizowanym 
świecie trzeba za wszelką cenę chronić trwałość 
związków małżeńskich i rodzin. Dlatego bez-
wględnie trzeba pamiętać o tym, że małżeństwo 
to związek, który musi oprzeć się na miłości 
bezwarunkowej, nieograniczonej i wolnej. 
Małżonkowie powinni być ze sobą dlatego, że 
tak postanowili i się zobowiązali, ponieważ to 
daje im radość i stwarza szanse ich wzajem-
nego rozwoju. Czysta miłość jaką się obda-
rzają może wówczas trwać wiecznie.

MJS
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Już za rok matura
Kolejna matura w zreformowanej szko-

le, czyli w 3-letnim liceum, właśnie dobiega 
końca. Opinia i oceny matury pisemnej z 
języka polskiego są dość jednoznaczne, złe i 
nawet złośliwe pod adresem „twórców” te-
matów.

Infantylna, na poziomie gimnazjalistów, bo 
dotycząca charakterystyki (porównawczej) po-
staci i oceny, a to potrafią już uczniowie klas
gimnazjalnych. Nadto fragmenty, które mieli 
maturzyści do dyspozycji, nie wymagały od-
wołania się do całości lektury. Zatem, ucznio-
wie wcale nie musieli przeczytać i znać „Pana 
Tadeusza”, aby scharakteryzować Zosię i Teli-
menę i dzielące je różnice w sposobie prezen-
tacji przez autora.

Podobnie miało się z drugim tematem, który 
nakazywał opis (i ocenę) stosunku dwóch córek 
do starego ojca i ogólnie mieszkańców wsi do 
starych ludzi. Fragmenty do dyspozycji ucznia 
wyraźnie wskazywały na różnicę i odmienność 
stosunku obydwu córek starego Bylicy do ojca. 
I znów ułatwienie – nie trzeba znać całości I 
tomu „Chłopów”, czyli „Jesieni”, aby napisać 
wymagane wypracowanie.

No i granica punktowa, która powoduje „za-
liczenie” matury pisemnej z języka polskiego 
(z innych przedmiotów także) – to 30%.

Maturzyści kończący szkołę średnią (liceum, 
technikum) z wiedzą na 1/3 – to absolwenci, 
którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na stu-
dia. Ten obłędny zapis kompromituje twórców 
nowej matury i daje asumpt do bycia absol-
wentem szkoły średniej nieomal każdemu 
ćwierćinteligentowi. Obniżenie rangi matury 
to świadectwo beztroski, jaka panuje w krę-
gach ludzi związanych z oświatą, a właściwie 
antyoświatą, którzy nakazują dawanie matury 
niedouczonym i niedoważonym intelektualnie, 
często półanalfabetom, bo jakże ich inaczej 
nazwać. Rekordy ułatwień pobito w tym roku 
na egzaminie pisemnym z języka polskiego, o 
czym napisałem wyżej. Ranga tego jakże waż-
nego przedmiotu obniżona została do granic 
przyzwoitości. Ranga języka ojczystego. I są-
dzę, że stale będzie ona obniżana, jeśli polską 
oświatą będą zawiadywali ludzie, którzy decy-
dują o takim poziomie egzaminu maturalnego 
w Polsce. Ale i o liczbie godzin w tygodniu 
przedmiotu, który nazywa się językiem pol-
skim. W liceum to 4 godziny tygodniowo (w 
klasie humanistycznej, a jest ich niewiele, bo 
nie cieszą się powodzeniem, zaledwie 6). Chy-
ba najmniej nauki języka ojczystego w krajach 
Unii Europejskiej. I jakoś nikogo, choć ta sytu-
acja trwa już od dawna (w poprzedniej, niezre-
formowanej szkole, było identycznie – tyle, że 
nauka w liceum trwała cztery lata) nie zainte-
resowało to, że tak niewiele godzin przeznacza 
się na naukę języka ojczystego. Ani nauczycie-
le poloniści o to nie walczą, ani dziennikarze o 
tym nie piszą, ani rodzicom to nie przeszkadza. 

Słowem – nikomu, bo ważniejsza jest informa-
tyka, angielski, przedsiębiorczość (wprowa-
dzona przez panią minister z SLD – Krystynę 
Łybacką – zarówno do liceum, jak i do gim-
nazjum, a uczoną przez ludzi, którzy pokoń-
czyli kursy pedagogiczne, organizowane ad 
hoc, byle jak – dlatego nauka tego przedmiotu 
zupełnie nie zdaje egzaminu i jest kulą u nogi 
dla uczniów), WOK (czyli wiedza o kulturze 
– 1 godzina tygodniowo, która traktowana jest 
jak zło konieczne, a włączona do nauki języ-
ka polskiego, dawałaby świetny podkład do 
wiedzy historycznoliterackiej, co zresztą ro-
bią co ambitniejsi poloniści) itd. Nauka języka 
polskiego w liceum ograniczona do 4 godzin 
tygodniowo, skupia się na mocno okrojonym 
programie do omawiania lektury kanonicznej, 
w sposób wyrywkowy, oderwany od wiedzy 
historycznoliterackiej, teorii literatury czy kul-
tury. Nie mówię już o nauce o języku, która w 
liceum (choć przewidziana) nie odbywa się w 
ogóle. „Tłucze” się, czyli „przerabia” lektury i 
wiersze i gna do przodu, aby zdążyć z realiza-
cją materiału. A zwykle i tak się go nie kończy 
(z innych przedmiotów także), zatrzymując się 
na mało istotnych rzeczach i narzekając, że się 
nie nadąża. I nikt z tego nie rozlicza nauczy-
cieli, a powinien to czynić (obowiązkowo) dy-
rektor czy wicedyrektor i wymagać wyjaśnień. 
No i udzielać odpowiedniej reprymendy albo 
nagany, bo niezrealizowanie programu jest go-
dzeniem w ucznia i jego naukę, co może odbić 
się na jego maturze (na przykład nieomówiona 
lektura może pojawić się w temacie pisemnej 
matury), a nawet na przyszłych studiach. Nie-
którzy nauczyciele o tym zapominają, lekce-
ważą swoje podstawowe obowiązki, dlatego 
trzeba im o tym przypominać.

Takiego pensum godzin dydaktycznych, bo 
tylko 18 w ciągu tygodnia, nie mają nauczycie-
le w żadnym innym kraju europejskim. To sy-
tuacja nie tylko dobra, ale znakomita, dlatego 
trzeba ją cenić i doceniać. Uczenie „pod matu-
rę”, ćwiczenie niejako „pod klucz”, który ustala 
się odgórnie przez jakąś komisję czy gremium 
(myślę o pracach z języka polskiego) jest wuna-
turzeniem i rzeczą karygodną. Wielki obszar 
tego, co nazywamy kontekstem kulturowym 
wypada wówczas z nauczania, co wyjaławia 
wiedzę ucznia i tak już śmiesznie ograniczoną 
do podstaw i czynią z niego ćwierćinteligenta. 
Należałoby po raz któryś z kolei przemyśleć 
to, co się dzieje w liceum z nauczaniem języka 
ojczystego, ale i z obniżaniem poziomu wyma-
ganego na egzaminie maturalnym. Rosną nam 
bowiem rzesze niedouczonej humanistycznie 
inteligencji, stroniącej od kultury wyższej i ob-
racające się tylko w kręgu kultury popularnej. 
Zaznacza się to w języku, jakim operują starsi i 
młodsi. W jego schamieniu i zwulgaryzowaniu 
niespotykanym dotąd w naszych dziejach. A 
między innymi za to ponosi odpowiedzialność 
szkoła, dom, środki masowego przekazu, 
czyli mass media, które nie spełniają swojej 
misji i uczą prymitywizmu kulturowego i 
uczuciowego.

Krzysztof Bauer

„Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam (...),  
oczy mam pełne łez” (J. Tuwim)

życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, 
różne formy pracy wychowawczej, niesienie 
pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubogim 
lub upośledzonym.”

Wysoce niebezpieczna dla dobra rodziny jest 
dziś także szeroko rozpowszechniana antykon-
cepcja i aborcja, którą zdecydowanie potępia 
Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpa-
sterskiej Gaudium et spes: „należy (...) z naj-
większa troską ochraniać życie od samego jego 
poczęcia: spędzanie płodu, jak i dzieciobójstwo 
są okropnymi przestępstwami”.

Oprócz tych zagrożeń istnieją inne, nie mniej 
niebezpieczne. Chodzi o utratę kontaktu dziec-
ka z rodzicami, czy w ogóle o rozluźnienie 
więzi emocjonalnych w rodzinie, niechęć do 
wspólnego spędzania czasu, zapracowanie ro-
dziców, które przyczynia się do spadku zainte-
resowania problemami i radościami dzieci. Jak 
widać, sytuacja jest poważna. Rodzi się pyta-
nie: czy można jakoś temu zapobiec ? Wydaje 
się, że tak. Po prostu powinniśmy promować 
model katolickiej rodziny poprzez propagowa-
nie odpowiednich wzorców. Mam na myśli św. 
Joannę Berettę Molla i jej męża Piotra, którzy 
rodzinę rozumieli jako „wieczernik zgroma-
dzony wokół Jezusa”. Posiadanie dzieci po-
strzegali jako dar łaski i błogosławieństwo od 
Boga, więc otaczali je zawsze szczególna opie-
ką, troską i miłością. Wychowywali je dając 
im przykład własnego życia, w którym Bóg 
był zawsze na pierwszym miejscu. Łączyła ich 
wspólna modlitwa, Msza Święta i częste przy-
stępowanie do Komunii Świętej. Darzyli się 
ogromną miłością i nigdy nie popadli w zwąt-
pienie, mimo że ich życie nie było wolne od 
cierpień. W godzinie próby, kiedy okazało się, 
że Joanna jest śmiertelnie chora na raka, zre-
zygnowała z operacji ratującej jej życie, gdyż 
było to jednoznaczne ze śmiercią jej nienaro-
dzonego dziecka. Wybrała życie dziecka, bo 
doskonale zrozumiała słowa Jezusa, mówiące-
go, że nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za innych.

Św. Joanna jest ogromnym darem dla Ko-
ścioła zwłaszcza dziś, gdy wartość i godność 
rodziny są tak niszczone. Joanna i Piotr po-
winni być wzorem dla nas, ponieważ ich życie 
małżeńskie było realizacją ideału miłości mał-
żeńskiej, o jakiej mówił Chrystus. Ich postawa, 
tak sprzeczna z dzisiejszym świeckim rozu-
mieniem rodziny, jest dowodem na to, że mimo 
wielu niedogodności możliwa jest realizacja 
prawdziwej miłości małżeńskiej i rodziciel-
skiej, że wartość prawd ewangelicznych jest 
mimo wszystko aktualna. Miejmy nadzieję, że 
i dziś wielu małżonkom uda się urzeczywistnić 
pełnię ich powołania.

Maria Maksymczak
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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.

Non Omnis Moriar ... 
Posłaniec Ducha Świętego

W ostatnią niedzielę maja przypadło świę-
to Zesłania Ducha Świętego, które uzmy-
słowiło mi, że zaraz na początku czerwca 
obchodzimy kilka rocznic. Najważniejszą z 
nich, w moim odczuciu, jest trzydziesta rocz-
nica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny. 

Rocznica bardzo ważna, ściśle związana z 
Duchem Świętym i jakże brzemienna w skut-
kach. Doskonale pamiętam prężną, wyspor-
towaną sylwetkę Papieża i jego mocny, cha-
rakterystyczny głos. Pamiętam emocje, jakie 
nam towarzyszyły w tamtym czasie. Najpierw 
lekkie niedowierzanie, czy rzeczywiście jed-
nak przyjedzie, czy też władze mu zabronią, 
jak to miało miejsce już kilkakrotnie w latach 
60. i 70. XX wieku. Później pojawiły się oba-
wy i pytania: czy będzie można usłyszeć słowo 
Boże, które do nas wygłosi? Czy msze świę-
te będą transmitowane? Czy „władza na to 
pozwoli”? Kiedy Jan Paweł II wylądował na 
warszawskim lotnisku, pojawiło się ogromne 
wzruszenie i silne emocje, takie jakie towarzy-
szą momentom, kiedy wita się kogoś bardzo 
drogiego i od dawna oczekiwanego. 

2 czerwca minęło 30 lat od pamiętnej homi-
lii Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa, podczas 
której padły tylekroć przypominane słowa:  
„I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: 
Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego ty-
siąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi 
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 
oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. I faktycznie Duch 
Święty zstąpił. Niedługo potem „wybuchnęły” 
strajki i „Solidarność”, a w konsekwencji po-
wstał nowy porządek w Europie.

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II 
do Polski była wydarzeniem bez precedensu, 

którego wagi nie sposób wprost przecenić. 
Uwolniła Polaków od „czapy” propagandowe-
go myślenia, które powodowało, że prawie nikt 
nie sądził, iż możliwa jest jakakolwiek zmiana 
w istniejącym systemie socjalistycznym. Byli-
śmy wszyscy pod ogromnym wpływem piel-
grzymki i papieża. Mówiło się powszechnie, że 
Jan Paweł II nami rządzi. Pamiętam ten uroczy-
sty, podniosły nastrój, jaki wówczas panował 
w naszym kraju. Doznaliśmy kilkudniowego, 
cudownego doświadczenia wolności, wolno-
ści ducha i uwolnienia prawdy spod komuni-
stycznej propagandy. Papież zaszczepił w nas 
nadzieję i otuchę. Umocnił nas w wierze, gdyż 
wówczas uświadomiliśmy sobie, jak wielu z 
nas jednoczy Kościół i chrześcijańskie prawdy 
fundamentalne. Było to tym bardziej cenne, że 
system komunistyczny zniewalał między inny-
mi poprzez atomizację relacji międzyludzkich.

Jan Paweł II przywołał Ducha Świętego jako 
papież, jako Polak i jako jeden z członków spo-
łeczeństwa, a pod jego przywództwem zawołał 
cały naród śpiewając „My chcemy Boga...”.  
I Duch Święty zstąpił niebawem, dzięki czemu 
żyjemy w innej rzeczywistości. Papież uświa-
domił nam również rzecz niezmiernie ważną, 
że naród jest podmiotem rzeczywistości, a siła 
tkwi w jedności. Daliśmy temu wyraz w 1980  r. 
i ponownie dwadzieścia lat temu, w czasie wy-
borów czerwcowych, kiedy naród, w przeci-
wieństwie do tzw. elit solidarnościowych, zdał 
egzamin z dojrzałości politycznej. Nawiązu-
jąc do Wyspiańskiego, można powiedzieć, że 
wówczas przerwaliśmy taniec chocholi. Mam 
jednak pewne wątpliwości, czy potrafimy
wspólnie działać na rzecz naszego państwa i 
narodu? Na to pytanie jednak każdy musi od-
powiedzieć sobie sam.

MJS

O podróżnych
Życie w mieście ma swoje plusy i minusy. 

Blisko jest do sklepu, a daleko do lasu. Do 
kina można wyskoczyć w każdej chwili. W 
piątek wieczór klubów pod dostatkiem, to i 
rozerwać się można. Nie to co zabawa w szo-
pie w rytmie disco-polo. 

Pani Kowalska nie wie, czy byliśmy na mszy 
w niedziele, bo i skąd ma wiedzieć, skoro ko-
ściołów można w mieście dwadzieścia nali-
czyć. A i msza nie jedna o jedenastej, tylko co 
najmniej pięć razy. I dobrze, bo my w tym cza-
sie pluskamy się w Aquaparku. Chwila, chwi-
la, ale basen jest na północy miasta, a centrum 
handlowe na południu. Do urzędu jeszcze mu-
szę skoczyć, a on nie po drodze. W końcu nie 
mieszkamy na spokojnej wsi, gdzie wszędzie 
są dwa kroki. Trudno, dzisiaj spędzę ze trzy go-
dziny w korkach. Jeszcze ruch jest wzmożony, 
bo właśnie studenci wyjeżdżają do siebie. Stoję 
w zatorze i patrzę. Na co? Raczej na kogo! Na 
podróżnych. Jacy oni są?

1. Narwany – to ten z tego czarnego BMW. 
Stoi na światłach pierwszy. Na pasach, choć nie 
wolno. Trudno, wybaczmy mu, pewnie nie wi-
dział, bo ma szyby przyciemniane i nie słyszał, 
skoro właśnie testuje swój sprzęt grający dając 
mu zadanie odgłosu umc-umc-umc na maksa. 
Zielone. Rusza z piskiem opon, pędzi, ale do-
kąd? Za skrzyżowaniem nic nowego. Stoimy w 
korku.

2. Ważniak. Jedzie maluchem i trąbi. Nic 
mu się nie podoba. Gestykuluje, przeklina, 
wzywa na Boga na pomoc. Wszystko na nic. 
Stoi jak inni. Gdyby to on był stwórcą urządził-
by to inaczej. Na pewno lepiej. Szkoda, że nie 
miał takiej szansy.

3. Blondi. To jest oryginał. Na zielonym stoi, 
rusza na czerwonym. Powód: ważny! Najpierw 
trzeba było poprawić makijaż, później dzwoni-
ła komórka. To Sylwia ma nowego chłopaka! 
Ponoć jest boski, przystojny, biiip, biiip. Co 
jest? A zielone. Oj, już nie.

4. Taksówkarz. Ma klienta, to się śpieszy. 
Przepisy są nie dla niego. Miasto zna na pamięć, 
to i pojedzie pod prąd, byle zdążyć po chętnego 
na zapłacenie. Co innego, gdy wraca na postój. 
Teraz to można jechać żółwim tempem.

5. Warszawiak. Obywatel stolicy, najważ-
niejszego miasta w kraju, to i on jest najważ-
niejszy. Staruszki na pasach nie puścił, pierw-
szeństwo wymusił, jemu się śpieszy, Tobie nie.

6. Dawca. Już wiosna, pogoda idealna. Trze-
ba wsiąść na ścigacza i pokazać, co się potrafi.
Grzejemy. Co tam korek, skoro możemy przeje-
chać pomiędzy autami. Czas na sztuczkę; grze-
jemy na jednym kole. Tir, tunel, światełko.

7. Rowerzysta. Chwała mu. Chociaż on 
nie zanieczyszcza naszego środowiska. Łatwo 
jemu nie jest. Na chodniku za dużo ludzi, na 
ulicy za wiele samochodów. Jak tu jechać? 
Ścieżki dla rowerów nie ma. Stoi w spalinach, 
brudny, pochlapany przez kałużę.

8. Pasażer. Biegnie do autobusu bądź tram-
waju. Ledwo zdążył, ale wsiadł. W sumie nie 
siadł, tylko stanął w tłumie ludzi. Gorąco, cia-
sno i śmierdzi. Warunki nieciekawe. Marzy, jak 
by to było, gdyby miał swojego Mercedesa z 
klimatyzacją.

A czym ja jadę? Niczym. Idę pieszo, bo 
najszybciej. Zamiast do centrum handlowe-

go zrobię zakupy w sklepie „U Jurka”, PIT-a  
wyślę przez Internet, a w miejsce basenu zosta-
je chłodny prysznic i marzenie, by zamieszkać 
na wsi.

B. Paszko

Rozwiązanie zadania ze strony 15
Świętym, będącym bohaterem naszej zagadki, 
jest św. Benedykt.
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O kresach nie wolno nam zapomnieć
Zaczynamy nowy cykl w naszej osiedlowej 

gazecie, który, jak w nagłówku, będzie nosił 
tytuł TRADYCJA. Do niej bowiem należy 
między innymi pojęcie KRESÓW, które, 
niestety, dzisiejszemu pokoleniu młodych 
prawie z niczym się nie kojarzą. 

To skutek długoletniej indoktrynacji komu-
nistycznej pokolenia ich dziadków i rodziców, 
często pochodzących z Kresów Rzeczypospo-
litej, o których utracie nie można było mó-
wić oficjalnie w PRL-u. Bo ich oderwanie od 
Rzeczypospolitej było aktem zdrady polskich 
komunistów wobec Ojczyzny, ale i aliantów 
(Churchilla i Roosevelta), którzy w Jałcie od-
dali Stalinowi wszystko, czego chciał i zażądał. 
A więc i oderwanie od Macierzy 1/3 terytorium 
Polski, czyli właśnie Kresów i ustanowienie 
rządów komunistycznych w Polsce, uczynienie 
z niej państwa satelickiego podporządkowane-
go Związkowi Sowieckiemu, przesunięcie jej 
na zachód kosztem Niemiec i przyłączenie do 
swojego terytorium fragmentu Prus Wschod-
nich z ich stolicą Königsbergiem (po polsku – 
Królewcem), czyli dzisiejszym Kaliningradem 
i jego okolicami (obwód kaliningradzki). Stąd 
się biorą nasze dzisiejsze problemy z roszcze-
niami niemieckimi (tzw. wypędzeni, ziomko-
stwa, na czele z panią Ericą Steinbach, kłopoty z 
żeglugą po Zalewie Wiślanym i wypływaniem 
na Morze Bałtyckie przez Cieśninę Pilawską 
polskich żaglowców, unieruchomieniem El-
bląga jako portu morskiego). Sprzedaż Polski 
i zdradę aliantów swojego wiernego sojuszni-
ka odczuwamy do dzisiaj i będziemy odczu-
wali dalej, kiedy ponad głowami Polski dalej 
będą dogadywały się Niemcy i Rosja (rurociąg 
północny po dnie Bałtyku, zupełne omijanie 
roszczeń wobec obwodu kaliningradzkiego). 
Oczywiście, tzw. polityka historyczna nasze-
go państwa po 1989 roku ciągle się zmienia-
ła. Zależna była od poglądów rządzących, 
których wybieraliśmy w demokratycznych 
wyborach (fenomenem jest rządzenie Polską 
dwukrotnie przez postkomunistyczną lewicę, 
czyli SLD oraz wybór na prezydenta państwa 
aż na dwie kadencje byłego sekretarza KC 
PZPR, czyli Aleksandra Kwaśniewskiego). O 
Kresach niewiele się mówiło, bo było to nie 
na rękę postkomunistycznej lewicy, a i libe-
rałom spod znaku Unii Demokratycznej czy 
Unii Wolności i jej kontynuatorom w dzisiej-
szej Platformie Obywatelskiej też w imię nie-
drażnienia Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy, 
trudno było obiektywnie mówić o sprawach 
Kresów (vide długo trwające spory o Cmen-
tarz Orląt Lwowskich).

Cóż, układ jałtańskiego porządku w spra-
wach granic jest nienaruszalny. I problem 
Kresów pozostawać może tylko tęsknotą za 
małymi ojczyznami w sercach wymierają-
cego już pokolenia Polaków stamtąd pocho-
dzących. Co nie znaczy, że młode pokolenie 
nie powinno nic wiedzieć (lub prawie nic) o 

TRADYCJA: „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” (C.K. Norwid)

Kresach, na których znajduje się wiele dzieł 
polskiej (zachodniej) kultury, z architekturą 
na czele. To tam są korzenie wielu rodów ary-
stokratycznych (Potockich, Wiśniowieckich, 
Sobieskich, Sanguszków, Radziwiłłów i wielu 
innych), ale i pisarzy, malarzy czy muzyków. 
Dwa miasta: Lwów i Wilno to ośrodki ema-
nujące przez wieki kulturą polską na Kresach. 
Dlatego nie wolno zapominać o ich roli w 
naszych dziejach, choć dziś leżą poza grani-
cami Polski. I nie chodzi tu o resentymenty, 
ale o wiedzę historyczną czy literacką Pola-
ków, szczególnie młodych Polaków, którzy 
zakorzenili się na Dolnym Śląsku, Warmii i 
Mazurach czy na Pomorzu. To właśnie dawna 
TRADYCJA, o której nie wolno nam zapomi-
nać. Tym bardziej, że dzisiaj podróż na dawne 
Kresy polskie nie jest tak trudna jak za czasów 
komunistycznych (może bardziej utrudniona 
na Białoruś, ale już dużo mniej na Ukrainę, 
a zupełnie prosta – na Litwę, która należy do 
Unii Europejskiej).

Dzisiaj parę słów o Krzemieńcu, miejscu 
urodzenia Juliusza Słowackiego i w związku 
z jego 200-leciem urodzin, o czym pisałem w 
poprzednim numerze „Pawłowic”. O swoim 
rodzinnym mieście tak pisze poeta w poemacie 
„Godzina myśli”:

wzgórzach krzemieni. Leży on w głębokim ja-
rze pośród wysokich i stromych wzgórz. W X 
wieku stał tu zamek książąt ruskich, a w XIV 
wieku przeszedł Krzemieniec pod panowanie 
Litwy. W I Rzeczypospolitej był miastem po-
wiatowym i siedzibą starostw w województwie 
wołyńskim. W 1539 roku starostwo krzemie-
nieckie otrzymała królowa Bona, walnie przy-
czyniając się do rozwoju miasta (stąd też na-
zwa góry, która wznosi się nad miastem wraz 
z ruinami zamku. To właśnie Góra Królowej 
Bony, 405 m n.p.m.).

Na początku XIX wieku Krzemieniec za-
słynął jako „Ateny wołyńskie”, a to za sprawą 
znakomitego liceum założonego przez Tade-
usza Czackiego. Stało się ono głównym ośrod-
kiem kultury polskiej dla Kresów południo-
wo-wschodnich zaboru rosyjskiego. Liceum 
posiadało bogate zbiory naukowe, składające 
się z gabinetów mineralogicznego, fizyczne-
go i numizmatycznego oraz biblioteki liczącej 
ponad 50 tysięcy dzieł. Po powstaniu listopa-
dowym, oczywiście w ramach odwetu na Pola-
kach, Rosjanie zamknęli liceum, zbiory kazali 
przewieźć na Uniwersytet w Kijowie, a ogród 
botaniczny wyciąć. 

Centralnym punktem miasta jest barokowy 
gmach dawnego kościoła jezuitów, obecnie 
kościoła licealnego. Przed kościołem wznoszą 
się okazałe tarasy, ozdobione balustradą z ka-
miennymi rokokowymi urnami. Ślady Juliusza 
Słowackiego odnaleźć możemy w kościele far-
nym, gdzie znajduje się pomnik (płaskorzeźba) 
naszego wieszcza, wykonany z marmuru i brą-
zu. Ustawiono go tu w 1909 roku dla uczczenia 
setnej rocznicy urodzin poety, a wyrzeźbił go 
Wacław Szymanowski. Ten sam Słowacki, z 
głową wspartą na ręce, zamyślony i melancho-
lijny znajduje się na wrocławskim pomniku w 
parku jego imienia.

W ogrodzie licealnym znajduje się odbu-
dowany dworek, czyli dom rodzinny Słowac-
kiego, gdzie mieści się dzisiaj jego muzeum. 
A przed nim stoi popiersie poety dłuta ukraiń-
skiego rzeźbiarza W.Z. Borodaja (odsłonięte w 
160 rocznicę urodzin poety).

Monika Warneńska, gdy odwiedzała w latach 
osiemdziesiątych Krzemieniec, tak opisała w 
swojej książce o Słowackim („Twój czar nade 
mną trwa”, Wydawnictwo Lubelskie, 1986 rok) 
widok jego ukochanej rzeki Ikwy: „Ikwa sunie 
kapryśnymi zygzakami wśród wysepek, zaro-
śli, oczeretów; błyska ciemnym lustrem wody 
spoza wybujałych trzcin i szuwarów. Tworzy 
zakątki, które aż się proszą o pędzel malarza. 
Ten krajobraz uczył Juliusza poezji (...). Jego 
listy do matki pełne są tęsknoty za ukochaną 
rzeką dzieciństwa – i za rodzinnym Krzemień-
cem”.

Dzisiaj o wołyńskim Krzemieńcu Juliusza 
Słowackiego, w następnych numerach i innych 
kresowych miastach, gdzie ślady polskości wi-
dać na każdym kroku.

Krzysztof Bauer

„Tam – pod okiem pamięci – pomiędzy gór szczytem
Piękne rodzinne miasto wieżami wytryska
Z doliny, wąskim nieba nakrytej błękitem.
Czarowne, gdy w mgle nocnej wieńcem okien błyska;
Gdy słońcu rzędem białe ukazuje domy, 
Jak perły szmaragdami ogrodów przesnute.
Tam zimą lecą z lodów potoki rozkute
I z szumem w kręte ulic wpadają załomy.
Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem,
Większa nad inne – miastu panująca cieniem;
Stary – posępny zamek, który czołem trzyma,
Różne przybiera kształty – chmur łamany wirem;
I w dzień strzelnic błękitnych spogląda oczyma, 
A w nocy jak korona, kryta żalu kirem,
Często szczerby wiekowe przesuwa powoli
Na srebrzystej księżyca wschodzącego twarzy”. 

Jest Krzemieniec jednym z najstarszych 
grodów na Wołyniu, a jego nazwa pochodzi 
od powszechnie spotykanych na okolicznych 

http://www-kresy.pl/wolyn/mapa1.htm

A przed nim stoi popiersie poety dłuta ukraiń-
skiego rzeźbiarza W.Z. Borodaja (odsłonięte w 
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FESTYN OSIEDLOWY PAWŁOWICE
20 czerwca nad jeziorem

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 7:00 do 2:00 na Festyn Osiedlowy.

W programie między innymi: 
– Zawody wędkarskie (od 7:00 do 10:00).

– Program artystyczny w wykonaniu uczestników świetlicy Środowiskowej „Pawełki” – gry, 
zabawy i konkursy dla dzieci, aukcja prac plastycznych (11:00 – 13: 30). 

– „Ekologia w literaturze i ilustracji” – zajęcia ekologiczne połączone z warsztatami 
plastycznymi w rysowaniu – spotkanie dla dzieci z pisarką Agnieszką Gil 

i grafikiem Pawłem Jaszczukiem – będzie rysowanie (13:00 – 14: 30).

– Pokaz jazdy konnej westernowej. Po pokazie możliwość przejażdżki konnej (15:00 – 18:00).

– Tańce i zabawa przy akompaniamencie zespołu muzycznego „REKTA” (19:00 – 2:00).

– Pokaz sztucznych ogni (godz. 22:00).

Poza tym proponujemy: 
– Turniej piłki nożnej o Puchar Rady Osiedla Pawłowice – stadion sportowy ul. Przedwiośnie. 

W turnieju udział biorą: Polar Wrocław (kl. A), oldboje Polar Wrocław, Klub Sportowy Łozina (kl. A), 
Klub Sportowy „Iskra Pasikurowice„ (kl. A) oraz Osiedlowy Klub Sportowy „Orzeł Pawłowice” (10:00 – 18:00).

– Turniej piłki plażowej na boisku przy jeziorze od godz. 17:00.

Dodatkowo zapraszamy na
– Loterię fantową (zorganizowaną przez Radę Rodziców Szkoły Podst. nr 39 im. ks. Jana Twardowskiego – od 12:30).

– Zamki dmuchane do skakania.

– Przejażdżki ulicami Pawłowic „Ciuchcią” (13:00 – 20:00) 
(uzyskane środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie 

wyjazdu dzieci z naszej parafii do Stegny Gdańskiej).

– Kiermasz książek zorganizowany przez bibliotekę.

– Punkt informacyjny banku PKO BP i BZ WBK (14:00 – 18:00)

– Znakowanie rowerów przez policjantów (14:00 – 18:00)

– Około 18:30 wręczenie nagród i pucharów.

Pełna zabawa – będą smaczne potrawy, domowe wypieki, 
napoje, słodycze, piwo, kiełbaski z grilla…

Zapraszamy wszystkich do spędzenia „nocy świętojańskiej” 
w rytmie dobrej zabawy!

 (13:00 – 20:00) 
(uzyskane środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie 

 (14:00 – 18:00)

Pełna zabawa – będą smaczne potrawy, domowe wypieki, 
napoje, słodycze, piwo, kiełbaski z grilla…

– Loterię fantową (zorganizowaną przez Radę Rodziców Szkoły Podst. nr 39 im. ks. Jana Twardowskiego – od 12:30).– Loterię fantową (zorganizowaną przez Radę Rodziców Szkoły Podst. nr 39 im. ks. Jana Twardowskiego – od 12:30).– Loterię fantową

– Przejażdżki 
(uzyskane środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie 

– Kiermasz książek

– Punkt informacyjny

– Znakowanie rowerów

– Około 18:30 

Pełna zabawa – będą smaczne potrawy, domowe wypieki, 

Zapraszamy wszystkich do spędzenia „nocy świętojańskiej” 
      Sponsorzy festynu:

  Zakłady          Hurtownia   Konstrukcje
  Metalowe         Stali     Metalowe
  Nielipiński            „ANER”      „MIRS”

    Zakład Krawiecki E.J. Konieczny    Sklep Ogólnospożywczy „To i Owo”.
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Obrazki i GILgotki jednak pozostawiających miejsce na własne 
wyobrażenia, czego nie umożliwia telewizja, 
przedstawiająca gotowe obrazy.

Spotkanie mojego syna z Guliwerem – z gra-
ficznym obrazem tego bohatera, tak zaskaku-
jącym dla chłopca – jest znakomitym przykła-
dem na to, jak ilustracje konkretyzują małym 
odbiorcom wiedzę i pozwalają zapoznać się 
ze sprawami niespotykanymi na co dzień, nie-
widzianymi osobiście, także abstrakcyjnymi. 
Ewa Bieniak

Dzieci lubią oglądać obrazki. Dzięki nim 
poznają coś nowego, odkrywają szczegóły, ła-
twiej zapamiętują treść książki czytaną przez 
dorosłego, żywiej się nią interesują. Szczegól-
nie ważne jest to w przypadku dzieci jeszcze 
nieczytających – obrazki ułatwiają odbiór lek-
tury, właśnie dzięki nim dziecko odbiera treść i 
częściowo samodzielnie porusza się po fabule.

Wydawać by się mogło, że podyktowane 
przez grafika obrazki niekiedy przeszkadzają
– narzucają pewne wyobrażenia o postaciach, 
bohaterach książki, zamiast pozwolić czy-
telnikowi bujać w przestworzach. Być może 
– ale ostrożnie – można to w pewien sposób 
odnieść do książek dla dzieci starszych, które 
same czytają i wolą widzieć postaci i sytuacje 
oczyma własnej imaginacji. Sama zwykle by-
łam rozczarowana ekranizacjami książek, bo 
zupełnie inaczej wyobrażałam sobie bohaterów 
i tło. Jednak nic innego, jak ilustracje widziane 
w książkach z dzieciństwa są tym, co wpływa 
na zdolność tworzenia w myślach obrazów 
– to właśnie one przyczyniają się znacząco 
do kształtu późniejszych wyobrażeń odbior-
ców. Dlatego niesłychanie ważne jest, aby 
wyobraźnię dziecięcą karmić odpowiednią 
strawą – atrakcyjną i stosowną do wieku, 
a także formującą ją we właściwy sposób. 
Z tej przyczyny należy zwracać uwagę na 
wybór książek, w których ilustracje spełnia-
ją te warunki. Powinny być zachęcające dla 
dziecka, by chciało do nich wracać, odkrywać 
kolejne elementy. Powinny także modelować 
gust młodego odbiorcy sztuki.

Stasys Eidrigevicius – Johnny Longnose

Dziecko samo nie potrafi odróżnić dobrej
ilustracji od złej – zachwyci się w równym 
stopniu obrazkiem w słodkiej estetyce „disne-

jowskiej”, czy krzykliwie kolorowej, o niewiel-
kiej wartości, jak i ilustracjami zasługującymi 
na miano Sztuki. Stąd konieczność uczenia ma-
łego odbiorcy i otaczania takimi obrazami, któ-
rych oddziaływanie w odpowiedni sposób wy-
kształci jego wrażliwość, wpłynie pozytywnie 
na psychikę dziecka, pokaże nie tylko odbicie 
rzeczywistości, ale umożliwi jej rozumienie. 
Wszak dobra ilustracja to nie tylko suchy za-
pis sytuacji, ale możliwość jej zinterpretowa-
nia, szczególnie jeśli autor posłużył się czymś 
więcej, niż tylko narysowaniem czegoś istnie-
jącego w rzeczywistości – jeśli użył symboli, 
dzięki którym dziecko jest w stanie odebrać 
sygnały wyrażone nie wprost, lecz za pomocą 
skojarzeń, wskazówek, podobieństw, przy uży-
ciu takich środków jak barwa, kształt, rytm i in-
nych, niosących konkretne komunikaty. Dobra 
ilustracja kształci w kierunku rozwoju wrażli-
wości estetycznej, a także rozwijania własnej 
twórczości i wyrażania ekspresji w postaci prac 
plastycznych. Wyobraźnia dziecięca nie zna 
granic, jest i powinna być niezależna, jednak 
jesteśmy odpowiedzialni za to, by posiłkowa-
ła się najlepszymi wzorcami.

Minęły – na szczęście – czasy, przypadające 
mniej więcej na ostatnią dekadę ubiegłego stu-
lecia, kiedy z księgarni barwną falą wylewały 
się głównie koszmarne graficznie książeczki
ilustrowane „słodko i uroczo”, za to krzykliwie 
kolorowo, nie zawierające w zasadzie nic wię-
cej poza tym. Z nastaniem nowego milenium 
nastąpiła wyraźna zmiana – obecnie mamy do 
wyboru wiele pozycji, których jakość graficzna,
edytorska, merytoryczna, stoi na najwyższym 
poziomie. Wydawcy nie boją się się współ-
pracy z najlepszymi polskimi ilustratorami, 
podejmują wyzwania w postaci oryginalnych, 
nowatorskich rozwiązań, decydują się na wy-
dawanie niezwykle ciekawych autorskich pro-
jektów, w których tak tekst, jak i ilustracje są 
projektem jednego twórcy – jest ich co prawda 
niezbyt wiele, jak dotąd, jednak to co wydano, 
to towar z najwyższej półki.

Do takich właśnie znakomitych artystów 
należy wrocławski grafik Paweł Pawlak – ilu-
strator, autor, scenograf teatralny, rzeźbiarz, 
absolwent PWSSP (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych) we Wrocławiu. Tutaj się kształcił i 
tutaj tworzy do dziś, spędzając czas w pracow-
ni na poddaszu domku o żółtych okiennicach, 
skąd naprawdę niełatwo go wyciągnąć. Mieli-
śmy jednak szczęście i udało nam się namówić 
artystę na skorzystanie z zaproszenia i w kwiet-
niu odbyło się jedno z cyklicznych spotkań

Wiedząc, że wyobraźnię kształtuje czyta-
nie – w przypadku małych dzieci słuchanie 
– czytam swoim pociechom książki, czasami 
zaś daję im do słuchania bajki audio. 

Jedną z ulubionych bajeczek mojego synka 
były przygody Guliwera w krainie Liliputów – 
słuchał jej często na dobranoc. Jakież było jego 
zdumienie, kiedy któregoś dnia na obrazku w 
książce zobaczył, że Guliwer był ogromny, a 
Liliputy maleńkie! Jako czterolatek nie znał 
znaczenia słowa liliput, nie był więc w stanie 
wyobrazić sobie bajki zgodnie z zamierzeniem 
autora, z czego 
zupełnie nie 
zdawałam so-
bie dotąd spra-
wy. Ta sytuacja 
uzmysłowiła 
mi, że sama 
w y o b r a ź n i a 
lecz bez do-
świadczenia i 
wiedzy, nie po-
może. Bowiem 
za pożywkę 
dla wyobraźni 
nie wystarczy 
sam tekst – 
niezbędne są 
ilustracje. 

Obecnie dzieci nie mają problemu z zoba-
czeniem wielu rzeczy, które niegdyś mogły 
oglądać jedynie na obrazkach w książkach 
– jest telewizja, Internet. Jednak w przypadku 
najmłodszych, stawiających dopiero pierwsze 
kroki, odbiorców, ważnym elementem po-
znawczym, sposobem na ułatwienie sobie wła-
snych wyobrażeń i zetknięciem z miejscami i 
sytuacjami, z którymi na co dzień się nie spo-
tyka, jest literatura ściśle związana z ilustracją. 
Czasem obrazy uzupełniają tekst, nieraz są 
równoważne, a w przypadku najmłodszych 
– to tekst jest dopełnieniem ilustracji. Choć 
nie tylko – zdarzają się również książki w ogó-
le pozbawione słów.

Wychowywanie dziecka na czytelnika, 
pozwalanie mu na bliski kontakt z książka-
mi, to doskonały sposób nie tylko na rozwój 
słownictwa, zainteresowań, możliwość sku-
pienia się. To 
również, a 
może przede 
wszystkim, 
rozwi jan ie 
wyobraźni, 
t w o r z e n i e 
fantazji pod 
w p ł y w e m 
c z y t a n y c h 
treści, z po-
mocą ilustra-
cji podpo-
wiadających 
wiele, ale 

Malgorzata Bienkowska 
– podęcznik Nowa Era

Ewa Beniak-Haremska 
– Dom przy ulicy Zwyczajnej
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GILgotki, czyli Agnieszka Gil zaprasza
tym razem w formie warsztatów plastycznych 

pod kierunkiem Pawła Pawlaka.

Dzieci ze szkół podstawowych nr 78 (uczest-
nicy kółka plastycznego), 36 i 39 zgromadziły 
się w bibliotece przy ul. Żeromskiego, gdzie 
rozmawialiśmy o dotychczasowym dorobku 
naszego gościa – ponad 60 zilustrowanych ksią-
żek na całym świecie, wydanych w dwudziestu 
językach (niektóre to prawdziwa „chińszczy-
zna”); scenografia do przedstawień teatral-
nych; projekt wrocławskiego logo. Nikt inny 
jak Pawlak jest twórcą krasnali ze słynnej fon-
tanny przed Teatrem 
Lalek. Jest skromny, 
więc z rumieńcem 
zakłopotania słuchał 
kiedy opowiadałam 
dzieciom o Złotym 
Jabłku zdobytym przez niego w 2005 roku na 
Biennale Ilustracji w Bratysławie za obrazki do 
„Jajuńćka” – książkę najzupełniej autorską, za-
równo pod względem ilustracji jak i treści, oraz 
o nagrodzie polskiej sekcji IBBY w 2003 roku 
za obrazki do „Historyjki o Alicji, która zawsze 

wpadała w kłopoty” 
G. Rodari. W tym 
roku był też nomino-
wany do nagrody PS 
IBBY za „Nocnego 
Maćka” – jeśli ktoś 
go jeszcze nie zna, to 
serdecznie polecam, 
każdy przedszkolak 
(i jego mama) go po-
kocha!

Oglądaliśmy szereg książek ilustrowanych 
przez naszego gościa – malowane, rysowane, 
wycinane, kolorowe albo surowe czarno-złote 
– mówił o różnych sposobach wykonywania 
obrazów, o inspiracji przedmiotami i osoba-
mi (na niektórych jego obrazkach z łatwością 
można rozpoznać ludzi bliskich Pawlakowi, a 
nawet... jego kota Bobika). Nie miałam poję-
cia, że słowo „biblioteka” tak ciekawie może 
wyglądać w różnych językach! To słowo z 
drogowskazu na jednej z ilustracji do „Prze-
praszam, czy jesteś czarownicą?”, książką, 
która wydana została w wielu krajach, zaś w 
niektórych trzeba było ilustrację dopasować do 
realiów – obrazek, na którym dzieci wracały 
do domu, w oryginale przedstawiał wieczór i 
świecące latarnie. W pewnych krajach dzieci 
nigdy nie wracały ze szkoły po zmroku, trzeba 
więc było zmienić wieczór na dzień i przygasić 
latarnie... 

Życie ilustratora nie jest usłane pączkami róż 
– o ile książka jest jego pomysłem od począt-
ku do końca, nie ma problemu. Gorzej, kiedy 
autor treści wymyśli takie rzeczy, których nie 
sposób zilustrować... Bo jak na przykład nary-
sować wyciąganie wniosków?! Podczas warsz-
tatów dzieci próbowały pomóc troszkę panu 
Pawlakowi, rysując obrazki do nowej książki, 
tak nowej, że nie ma jeszcze tytułu, której auto-
rem jest Wojciech Widłak. Duet Widłak-Paw-
lak poznaliśmy już w wydanej ubiegłej jesieni 
niezwykłej książce „Sekretne życie krasnali w 
wielkich kapeluszach” - łatwo się domyślić co 
to za krasnale, znamy je doskonale ze słynnej 
fontanny.

Spotkanie – ka-
meralne i przebie-
gające w ciepłej 
atmosferze, pełne 
pytań o twórczość, 
warsztat i sprawy 
pokrewne, zakoń-
czyło się szybko, 
zbyt szybko... Na 
pamiątkę pozostały 
kartki projektowane 

przez Pawła Pawlaka i dedykacje w jego książ-
kach. Z kolei obrazki dzieci przybyłych na spo-
tkanie (można je obejrzeć w galerii internetowej 
na fotoforum Mali Artyści portalu Gazeta.pl) 
być może będą inspirujące dla ilustratora – obie-
cał spotkanie za jakiś czas, kiedy ukaże się już 
książka, nad którą wspólnie pracowaliśmy.

Zobaczymy, czy stały się pożywką dla wy-
obraźni artysty. Zatem do zobaczenia za rok!

Agnieszka Gil

Literatura – plastyka
Nie wystarczy włączyć dziecku telewizor 

lub komputer – z pewnością nie. Jeśli nawet 
uda się nam dzięki temu zyskać trochę cza-
su dla siebie, jest to korzyść wyłącznie dla 
rodzica i niestety tylko chwilowa. Za to na 
dłuższą metę z pewnością sprawdzi się gło-
śne czytanie.

Dlaczego powinno się czytać dziecku? Ponie-
waż to doskonała metoda na wzbogacanie języ-
ka, na rozwój pamięci, wyobraźni – o co trud-
niej przy oglądaniu bajek filmowych, gdzie pola
do imaginacji jest niewiele. To również sposób 
na przeżywanie przez dziecko wrażeń niedo-
stępnych na co dzień – przygody bohaterów 
książek obfitują w radości, smutki, wydarzenia
zapierające dech w piersiach, zabawne, niebez-
pieczne. Pod ich wpływem dziecko ma okazję 
przeżywać różnorodne emocje – radość, smu-
tek, rozczarowanie, lęk, nierzadko przy okazji 
ucząc się, jak sobie z takimi emocjami poradzić. 
Dobre książki mogą być pomocne, kiedy w ży-
ciu dziecka zachodzą poważne zmiany – naro-
dziny rodzeństwa, śmierć kogoś bliskiego, czy 
chociażby nowe wyzwanie w postaci pójścia do 
przedszkola. Głośne czytanie dziecku to okazja 
do wspólnego spędzania czasu w sposób przy-
jemny i pożyteczny, warto czytać nawet dwuna-
sto-trzynastolatkom.

Ale książki to nie tylko tekst, fabuła. Uzupeł-
nieniem, czasem sprawą równorzędną, a nieraz 
ważniejsze niż sam tekst są ilustracje. Sposo-
bem formułowania myśli i wyrażania emocji 
jest głównie mowa, jednak i język plastyczny 
daje nam możliwość porozumienia się dzięki 
prostymi, obrazkom-komunikatom, ale też przy 
użyciu symboli, ekspresji. Bywa czytelny jak 
mowa ciała, choć bez słów. Pozwala to na lepsze 
zrozumienie, a w przyszłości i pokazanie siebie 

za pomocą sztuki – obrazki dziecięce to kopal-
nia 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. Zapraszamy dzieci do wzięcia 
udziału w spotkaniu, podczas którego będziemy 
czytać, bawić się i rozmawiać na tematy eko-
logiczne. Podczas spotkania zostaną poprowa-
dzone warsztaty plastyczne – dowiemy się, w 
jaki sposób powstają ilustrację, poznamy różne 
techniki tworzenia obrazków. Można wziąć ze 
sobą ulubione kredki – zapraszamy!

(red)

KONKURS!!!

Każdy, kto wymieni tytuły co najmniej dwóch 
książek ilustrowanych przez Pawła Pawlaka 
– uwaga – każda inną techniką – i poda tytuł 
jednej książki autorskiej tego twórcy, weźmie 
udział w losowaniu nagrody:

książki Jacka Lelonkiewicza „Okruszek rusza 
na Kraj Świata” z ilustracjami Pawła Pawlaka. 
Odpowiedzi proszę wysyłać na adres redakcji 
miesięcznika „Pawłowice”. Na rozwiązania 
czekamy do końca czerwca!



12

Spełnieni, szczęśliwi, natchnieni i z pasją
„Dla wszystkich starczy miejsca 
pod wielkim dachem nieba” 

Edward Stachura

Pod niezwykle ważnym hasłem TOLERAN-
CJA odbywały się w tym roku szkolnym warsz-
taty teatralne uczniów Gimnazjum nr 11 im. Ste-
fana Batorego we Wrocławiu. Prowadzone przez 
aktorów Teatru Arka zajęcia odbywały się co 
tydzień w teatrze przy ul. Menniczej 3. Właśnie 
20 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie 
całorocznej pracy w formie scenicznej prezentacji 
przygotowanej pod względem artystycznym przez 

Macieja Sosnowskiego, aktora tegoż teatru. Na 
trzech spektaklach pod tytułem „Tolerancja” pre-
zentowanych dla uczniów Gimnazjum nr 11 oraz 
rodzin uczniów biorących udział w warsztatach 
zabawy i radości było co niemiara. Scenariusz 
przedstawienia powstawał podczas zajęć, pew-
ne fragmenty tekstów i pomysły etiud tworzyli 
uczniowie, w końcu są oni czujnymi obserwatora-
mi otaczającej nas rzeczywistości, która dostarcza 
wrażliwym i wnikliwym odbiorcom niezwykłych 
i nieprzewidywalnych rozwiązań. Oglądaliśmy 
scenki pantomimiczne, udramatyzowane sytuacje 
z poczekalni lekarskiej i symboliczne przekazy 
inscenizacyjne, uświadamiające nam, że wszędzie 
obok nas jest drugi człowiek, który, tak jak my, 
oczekuje zrozumienia, zainteresowania i uznania. 
W dobie globalizacji warto na problem toleran-
cji zwrócić baczną uwagę tym bardziej, że tylko 
teoretycznie chcemy zaliczać się do narodów to-
lerancyjnych. Tolerancja pozostaje często tylko w 
sferze deklaracji, a nie codzienności i zwyczajno-

ści w kontaktach międzyludzkich. Nie ukrywam, 
że z przyjemnością podziwialiśmy wyczyny gim-
nazjalistów, którzy w scenie finałowej wystąpili
w dwudziestotrzyosobowym składzie. Tylu wła-
śnie uczniów uczestniczyło w warsztatach i koń-
cowym spektaklu. Inni, ich rówieśnicy, w piąt-
kowe popołudnia siedzieli przed telewizorami, 
znikali na długie godziny do kolegów lub zajmo-
wali się „odpoczynkiem”. Pasjonatom teatru nie 
przeszkadzały deszcze, śniegi, korki na drogach 
czy obowiązek systematycznego uczestnictwa w 
warsztatach. W większości są to trzecioklasiści, 
którzy przez trzy lata poświęcali swój wolny czas 

na to, by poznawać nie tylko tajemną wiedzę z 
zakresu znaków teatralnych i warsztatu aktorskie-
go, ale mieli również przyjemność przebywania 
ze sobą, poznawania innych i siebie. Wielu z nich 
stało się wrażliwymi odbiorcami sztuki teatral-
nej, wielu z nich na nowo odkryło siebie i własne 
możliwości. Nic nikomu nie jest dane na zawsze, 
a nawet jeśli posiada się coś, o czym się nie wie, i 
tak nie robi się z tego użytku. Sądzę, że właśnie te 
zajęcia uświadomiły młodzieży, że trzeba praco-
wać nad sobą nieustannie, nawet jeśli posiada się 
talent, trzeba go kształcić. W dzisiejszych wcale 
niełatwych czasach te warsztaty to antidotum na 
zło, które nas otacza, to zorganizowana i niezwy-
kle pożyteczna forma spędzania czasu wolnego. 
Cieszy fakt, że zainteresowanie warsztatami 
wśród innych uczniów Gimnazjum nr 11 jest 
duże, są tu również pierwszoklasiści i nie tylko. 
Oby tylko zapał przerodził się w pasję! Warsztaty 
teatralne i współpraca z Teatrem Arka, której dy-
rektorem jest Renata Jasińska, trwa już piąty rok. 
Na początku, w pierwszym roku współpracy ak-
torzy przeprowadzili w szkole kilka warsztatów, 
pokazując uczniom, w jakiej materii funkcjonuje 
teatr, jakim warsztatem się posługuje, jakie znaki 

stosuje. Później rozpoczęła się stała współpraca, 
a po każdym roku zajęć uczniowie prezentowali 
swoje osiągnięcia podczas spektakli. I tak: w roku 
szkolnym 2005-2006 zaprezentowali spektakl po-
święcony pamięci papieża Jana Pawła II pt. „Jak 
Lolek mnie odmienił”, rok później w 2006-2007 
urzekli widownię współczesną wersją „Romea i 
Julii”, a w 2007-2008 wierni tradycjom i pamięci 
przygotowali „Postne lata”, spektakl poświęcony 
wydarzeniom z czasów wojny i jej współczesnym 
odniesieniom. Każdego roku zajęcia prowadzą 
aktorzy, zajmując się różnorodnymi dziedzinami i 
formami sztuki teatralnej od pantomimy począw-
szy, przez żonglerkę, śpiew, na dramie kończąc.

„Teatr jest tak nieodzowny jak szkoła” – te 
słowa wypowiedziane przez Stefana Jaracza, jed-
nego z najwybitniejszych artystów, twórców XX 
wieku, stały się dla gimnazjalistów mottem do 
zdobywania tych umiejętności, które sprawiają, 
że człowiek wie, po co żyje i tworzy. Uczniowie 
nabywają w teatrze wielu kompetencji, uczą się 
aktywnego i świadomego uczestnictwa w kultu-
rze, kształtują własną wrażliwość i człowieczeń-
stwo, współpracują i uczą się odpowiedzialności, 
a przy tym jeszcze odczuwają radość i przyjem-
ność. Współczesna szkoła musi korzystać z wie-
dzy i umiejętności różnych specjalistów, by stać 
się atrakcyjniejszą, zaangażowaną i przekonują-
cą. Wiedzę można i należy zdobywać nie tylko w 
szkolnej ławce!

Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się per-
manentnie i to z dużą szybkością. Zmiany te wy-
magają od instytucji „wychowujących”, a taką jest 
szkoła, ukształtowania nowego typu człowieka.

Wielu polityków mówi, że losy ludzkości uza-
leżnione są od nowego typu edukacji, która jednak 
zależna jest nie tylko od aktów prawnych kolejnej 
reformy oświatowej, ale od chęci podejmowania 

przez pedagogów kształtowania twórczych po-
staw swych wychowanków.

Takie nauczycielskie - twórcze działanie daje 
szansę uczniom:
• lepszego przystosowania się do zmieniającej 

się rzeczywistości i umiejętności jej przekształ-
cania,

• na wyposażenie ich w twórcze umiejętności, by 
dokonywali zmian w sobie, przy udziale rówie-
śników,

• uczenia się współdziałania, solidarności i odpo-
wiedzialności za innych.
Wyobraźnia i ekspresja twórcza u młodych lu-

dzi może zniwelować negatywne skutki ekspansji 
techniki, zapobiec alienacji i wszelkiego rodzaju 
wypaczeniom wzrastającym wraz z ilością czasu 
wolnego. Bowiem człowiek, we współczesnym 
świecie, staje się coraz bardziej odpowiedzial-
ny za swoje życie. Koncepcja takiego odpowie-
dzialnego życia wywodzi się z wyobraźni, nauki 
i perspektywy, ale jej realizacja wymaga twórczej 
ekspresji. W szkole zatem nie wystarczy już „edu-
kacja adaptacyjna”, odtwórcza, lecz autentyczna 
kreatywność.

Świat przekształcają twórcy. Twórcę zaś może 
ukształtować odpowiednie wychowanie. Wrażli-
wość estetyczna jest syntezą zachowań emocjo-
nalnych i kulturowych. A aktywność kulturalna to 
nawyki, potrzeby wyższego rzędu, wyzwalaniem 
których (aspiracji i twórczości) powinniśmy być 
zainteresowani.

Teatr pobudził wyobraźnię moich uczniów, 
uczynił ich kreatywnymi, dał szansę twórczej eks-
presji i radosnego tworzenia, uczynił ich szczęśli-
wymi i otwartymi na innych. Dlatego poproszeni 
o ewaluację na koniec kolejnego roku szkolnego, 
wykazali się twórczością literacką np.:

„Lubię warsztaty teatralne, bo tam się dzieją 
rzeczy niebanalne”. „ Bez warsztatów teatralnych 
nie ma uczniów idealnych”, „Radość, płacz, ge-
stykulacja, mimika i gracja. Recytuję, gram na 
scenie, spełniam piękne swe marzenie”, „Teatr 
- życie - bliskie światy, poczuj je, bądź bogaty”, 
„Teatr, teatr - świetna sprawa to nauka i zabawa”.

Antonina Gadomska
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Czas na małe co nieco...
Zapiekanka „risotto z rydzami”

– 40 dag ryżu
– 70 dag rydzów
– cebula
– 4 łyżki tłuszczu
– 3 łyżki śmietany
– papryka
– pieprz, sól, przyprawa do zup
– tarta bułka
– łyżka utartego żółtego sera

Ryż ugotować na sypko z dodatkiem papryki. 
Rydze oczyścić, opłukać i pokrajać w pasecz-
ki. Cebulę, pokrajać i zarumienić, dodać rydze, 
śmietanę i razem poddusić. Wymieszać z ry-
żem, przyprawić do smaku, włożyć do naczynia 
wysmarowanego tłuszczem i wysypanego tartą 
bułką; zapiec w piekarniku. Podawać zapiekankę 
posypaną tartym serem z surówkami.

Babka naleśnikowa z ryżem i śliwkami

Ciasto:
– 25 dag mąki pszennej
– 2 szklanki mleka
– sól, tłuszcz do smażenia
Nadzienie:
– 0,5 szklanki ryzu
– szklanka mleka
– 40 dag śliwek węgierek
– 2 łyżki masła
– łyżka tartej bułki
– 1,5 łyżki cukru pudru
– 4 łyżki cukru
– zapachy do ciast

Przygotować ciasto i usmażyć naleśniki. Ryż 
ugotować na sypko na mleku. Śliwki opłukać, 
wydrylować, wymieszać z ryżem. Dodać trochę 
masła, cukru i przypraw zapachowych. Do na-
czynia wysmarowanego masłem (o średnicy nale-
śnika) kłaść warstwami ryż i naleśniki. Zapiec w 
piekarniku. Podawać posypane cukrem pudrem.

Kalafior zapiekany w sosie pomidorowym

– 2 szt. kalafiorów
– 4 łyżki tłuszczu
– 1,5 łyżki mąki pszennej
– 0,5 szkl. przecieru pomidorowego
– 1/3 szkl. śmietany
– 2 jaja
– 2 łyżeczki utartego żółtego sera
– sól, cukier
– 2 szkl. wywaru z włoszczyzny

Kalafiory ugotować i osączyć z wody. Mąkę
zarumienić z tłuszczem i rozprowadzić wywarem 
z włoszczyzny oraz przesmażonym przecierem 
pomidorowym, wlać śmietanę, uważając, aby 
sos nie był gęsty. Gdy przestygnie, dodać jaja i 
cukier, skropić tłuszczem i zapiec. Podawać z 
ziemniakami.

Szparagi zapiekane

– 1 kg szparagów
– 2 łyżki masła
– 2,5 łyżki mąki pszennej
– szklanka mleka
– 3 jaja
– łyżka utartego żółtego sera
– cukier, cytryna, koperek zielony

Oczyszczone i opłukane szparagi pokrajać w 
kostkę i ugotować w małej ilości wody. Zasma-
żyć na jasno mąkę z tłuszczem i rozprowadzić 
mlekiem z dodatkiem wywaru ze szparagów. Gdy 
sos trochę ostygnie, dodać sok z cytryny, żółtka i 
utarty ser. Zalać szparagi, wymieszać, pokryć pia-
na ubitą z białek i zapiec w piekarniku. 

Smażone ziemniaki z ziołami  
i skórką cytrynową

– 750 g ziemniaków
– ½ łyżeczki szałwii
– łyżeczka tymianku
– ½ łyżeczki oregano
– 3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
– łyżeczka soli
– szczypta pieprzu (najlepiej białego)
– skórka otarta z cytryny
– 4 łyżki oleju słonecznikowego lub sojowego
– 2 łyżki masła

Ziemniaki obrać, opłukać i osuszyć, pokroić 
w kostkę. Na małym talerzyku wymieszać szał-
wię, tymianek, oregano i sól. Na głębokiej patel-
ni rozgrzać tłuszcz, włożyć ziemniaki, posypać 
przyprawami z talerzyka, dodać szczyptę pieprzu, 
skórkę otartą z cytryny oraz posiekaną natkę – do-
kładnie wszystko wymieszać. Smażyć na średnim 
ogniu 15 min – często mieszając. Na ostatnie 5 
min smażenia zwiększyć gaz, żeby ziemniaki ład-
nie się zrumieniły. Wyjmować łyżką cedzakową, 
osączając z tłuszczu. Tak przygotowane ziemnia-
ki przypominają w smaku frytki.

Sałatka letnia
Sałatka:
– 4 czubate szklanki mieszanych warzyw po-

siekanych w drobną kostkę: kalafior, zielona i
czerwona papryka, cukinia, cebula, seler, rzod-

kiew, marchew (starta na grubej jarzynowej 
tarce), ogórek, czerwona kapusta,

– 2 czubate szklanki ugotowanej fasoli „Jaś”.
Sos:
– 5 łyżek oleju słonecznikowego
– 2 ząbki czosnku – rozgniecione praską
– 3 łyżki octu winnego
– łyżeczka mocnej musztardy
– szczypta świeżo zmielonego pieprzu.

Warzywa posiekać (zetrzeć na tarce), włożyć do 
salaterki. Do kubeczka wlać ocet, olej, dodać roz-
gnieciony czosnek, musztardę i pieprz – wszyst-
ko dokładnie wymieszać. Zalać warzywa sosem i 
zostawić do zamarynowania na 1 godzinę. Przed 
podaniem dodać ugotowaną do miękkości fasolę i 
wszystko ostrożnie wymieszać. 

Sos tatarski

– 2 jaja ugotowane na twardo
– łyżka chrzanu
– kilka grzybków marynowanych
– 2 korniszony (lub ogórki konserwowe)
– czubata łyżka musztardy
– 2/3 szklanki gęstej śmietany
– 2/3 szklanki majonezu
– sól, pieprz do smaku, sok cytrynowy

Jaja obrać, opłukać, przekroić na połówki i 
wyjąć żółtka. Rozgnieść je dokładnie widelcem 
i utrzeć drewnianą łyżką. Powoli dodawać ma-
jonez i ucierać na gładką masę. Do miski wlać 
śmietanę i wszystko dobrze wymieszać, dodać 
białka jaj, grzybki i drobno posiekane ogórki oraz 
musztardę. Wymieszać i doprawić do smaku sola 
i pieprzem. Jeśli sos jest za mało kwaśny, wlać 
2-3 łyżki soku cytrynowego. Wszystko dokład-
nie połączyć i przełożyć do ozdobnej miseczki. 
Schłodzić w lodówce do momentu podawania. 
Jest to wspaniały dodatek do ryb, wędlin i zim-
nego mięsa.

Wszystkim życzę smacznego, K.S.

Szachy – wszech gra
Szachy to najpopularniejsza gra na świecie, 

krąg jej miłośników zresztą wciąż się poszerza. 
Ludzie w każdym wieku grają w szachy w par-
ku, w szkole, klubie, a nawet przez Internet. 
Wbrew obiegowemu sądowi szachy nie są dla 
geniuszy – są dla każdego, kto lubi dobrą roz-
rywkę umysłową i intelektualną. 

To w grze w szachy wystawiasz na próbę swoją 
kreatywność, logikę, intuicję, umiejętność mani-
pulacji i zdolność intelektualnej walki z osobą, 
która ma ten sam cel: pokonać przeciwnika. Sza-
chy to niesłychanie frapująca gra, bo tym, którzy 
po nią sięgną, oferuje prawdziwą przyjemność, 
obcowanie z pięknem i wieczne wyzwanie. Sza-
chy ćwiczą umysł, dlatego są wspaniałe! Ale na 
pewno nie są przeznaczone tylko dla intelektuali-
stów – każdy może opanować reguły i nauczyć 
się grać całkiem dobrze. I... pokochać szachy na 
zawsze. Wiele osób czuje się onieśmielonych wo-
bec szachów. Ludzie często uważają, że szachy 
to gra dla intelektualistów albo, że jej reguły są 
zbyt trudne do opanowania. A przecież szachy są 
jedną z najmilszych rozrywek, jakie znamy. I nie 
trzeba do tego być geniuszem. Setki milionów lu-

dzi na całym świecie gra w szachy – ponieważ to 
najbardziej fascynująca, najbardziej ekscytująca i 
dająca najwięcej frajdy gra na świecie! Przynosi 
satysfakcję i sprawia przyjemność, bo:
1. W szachy można grać wszędzie! Za niewielką 

sumę można nabyć komplet szachów miesz-
czący się w kieszeni. Ewentualnie możemy 
grać z programem szachowym, jest ich na ryn-
ku komputerowym wiele, lub znaleźć przeciw-
nika w Internecie.

2. Szachy to najbardziej szlachetna i bezstronna 
gra, gdyż ani kiepska murawa, ani sędzia-ka-
losz nie mogą wpłynąć na rezultat, wszystko 
zależy tylko i wyłącznie od nas i naszego za-
awansowania.

3. Każdy się może nauczyć grać w szachy – nieza-
leżnie od wieku czy płci.

4. Reguły gry są łatwe do opanowania.

5. Gdy już poznasz reguły, będziesz się uczył stop-
niowo strategii. Szachy cię nigdy nie znudzą. 
Przy każdej partii można doświadczyć „bitew-
nej gorączki”, ocenić piękno nowych pomy-
słów i odczuć radość zwycięstwa.
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Ludzie znajdują przyjemność w grze w szachy 
już od ponad tysiąca lat (w Europie). Mają one tak 
długą historię, że właściwie nikt nie wie, kiedy po-
wstały. Najwcześniejsze wersje gry zwanej CZA-
TURANGA, która jest bezpośrednim przodkiem 
szachów, pochodzą z Indii, sprzed około 1400 lat. 
Zanim czaturanga pojawiła się w Europie, naj-
pierw podbiła kraje Wschodu (Chiny, Koreę, Ja-
ponię). W V wieku pojawiła się w Persji, potem w 
krajach arabskich, skąd przywędrowała do Europy 
Zachodniej na przełomie VIII i IX stulecia. W nie-
co zmienionej formie rozpowszechniły się szachy 
w XVII wieku we Włoszech. W następnym wieku 
w całej Europie popularne były kawiarnie szacho-
we. Bywali nawet zawodnicy utrzymujący się z 
tego zajęcia – grywali przeciw klientom kawiarni 
i zajazdów, w których zamieszkiwali. W połowie 
XIX wieku Howard STAUNTON, jeden z naj-
większych angielskich szachistów wszech czasów, 
ustanowił i skodyfikował reguły gry w szachy. W
1851 roku zorganizował pierwszy turniej szacho-
wy, w którym wzięli udział najlepsi zawodnicy z 
całego świata. Turniej odbył się w Londynie. Od 
tamtej pory szachy stały się najpopularniejszą grą 
na świecie. Turnieje rozgrywano wszędzie, przy-
jęto standardowe reguły gry. Pisma drukowały 
kolumny poświęcone szachom jedno po drugim 
kolejne państwa organizowały narodowe federa-
cje koordynujące działalność szachową. Mecze 
pomiędzy najsilniejszymi graczami doprowadziły 
do nadawania tytułu mistrza świata. Powstała fe-
deracja jednocząca wszystkie federacje narodowe, 
powołana między innymi do organizowania mi-
strzostw świata. Dzisiaj setki milionów ludzi na 
całym świecie gra w szachy. Mamy turnieje, na 
których poszczególne rozgrywane partie wyświe-
tla się na wielkich ekranach, aby widzowie mogli 
na bieżąco śledzić ich przebieg. Mamy wielką 
liczbę komputerowych programów szachowych, 
więcej niż jakiejkolwiek innej gry – w samych 
Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad 5 milio-
nów ich kopii.

Szachy stały się już częścią naszego życia 
społecznego, jego kultury. W filmach, które były
najbardziej kasowymi pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, tzn. w „Dniu Nie-
podległości” i w „Fenomenie” przeciwnicy grają 
w szachy. Warto w tym miejscu wymienić także 
znakomity film (jeszcze czarno-biały) Ingmara
Bergmana pt. „Siódma pieczęć”. Dzisiaj to już kla-
syka filmowa, ale wspaniały obraz gry w szachy ze
Śmiercią, gdzie gra toczy się o życie, jest niezapo-
mniany dla widza. Jak zresztą wizja średniowiecza 
zaprezentowana w tym filmie z 1957 roku.

Jak każdy sport, szachy mają swoich mistrzów. 
Jednym z nich był Emanuel LASKER (1868-
-1941), autor podręcznika do gry w szachy. Był on 
nie tylko świetnym szachistą, ale tez zajmował się 
filozofią i uzyskał doktorat z matematyki. Był bli-
skim przyjacielem Alberta Einsteina, który napisał 
wstęp do biografii Laskera. Wygrywając całą serię
poważnych turniejów, udowodnił, że jest najsil-
niejszym graczem świata. Lasker utrzymał tytuł 
mistrza świata przez 27 lat, najdłużej ze wszyst-
kich mistrzów w dziejach tego tytułu.

Aktualnym mistrzem świata jest Gari KASPA-
ROW. Jest chyba największym i najsilniejszym 

mistrzem wszech czasów, a jego kariera należy do 
najbardziej zadziwiających.

Jeśli znajdujesz przyjemność w grze w szachy, 
to gorąco zachęcam do wzięcia udziału w naszym 
pawłowickim festynowym turnieju szachowym. 
To nie tylko najbardziej intensywna droga nauki 
dobrej gry w szachy, ale i okazja, aby spotkać i 
poznać wiele osób, które również kochają szachy.

Na koniec warto przypomnieć, że Jan Kocha-
nowski w XVI wieku napisał piękny poemat 
pt. „Szachy”, gdzie bardzo dramatycznie, ale i 
dowcipnie opisał rozgrywaną przez bohaterów 
partię szachów. Warto więc czasem odwołać się 
do klasyki naszej narodowej literatury.

(KB)
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Na przykład pole, w którym znajduje się liczba 2, nie styka się 
bokami ani rogami z polami, w których występują liczby 1 oraz 
3. Ponadto w rzędzie i w kolumnie, w których znajduje się pole  
z liczbą 2, nie występują już pola z liczbami 1 oraz 3.

Liczby w każdej komórce tabeli II są to sumy ich poziomych  
i pionowych sąsiadów z tabeli I. Na przykład liczba 23 będąca w 
tabeli II w komórce Ba, to suma liczb występujących w polach 
Aa, Bb oraz Ca w tabeli I.

Odtwórz – teraz już widocznym tuszem, a więc czarnym 
albo niebieskim – liczby wpisane do tabeli I białym atra-
mentem.

Połączenie łamigłówki 
z zagadką (II etap)

Niżej widzimy diagram z literami, a pod nim puste kółeczka, 
pod którymi znajdują się liczby z tabeli I.

        

Do każdego z ośmiu pustych kółeczek należy wpisać literę, 
która znajduje się w diagramie z literami w polu o tych samych 
współrzędnych, co znajdująca się pod danym kółeczkiem liczba 
z tabeli I.

Na przykład pod czwartym kółeczkiem, licząc od lewej strony, 
znajduje się liczba 16, która w tabeli I jest w polu o współrzęd-
nych Cb. Zatem do widocznego nad 16 kółeczka należy wpisać 
tę literę z diagramu z literami, która również znajduje się w ko-
mórce o współrzędnych Cb, czyli literę E.

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce czasopismo matematyczne wydawane specjalnie z myślą  
o młodzieży szkolnej, www.swiatmatematyki.pl

Zagadka

Urodził się około 480 r. w Nursji we Włoszech. Pochodził ze 
znanej i bardzo bogatej rodziny w Umbrii. Mając 20 lat, został 
już pustelnikiem. W 529 roku założył klasztor na Monte Cassino. 
Opracowaną przez siebie regułę zakonną uważał za szkołę służby 
Bogu, w której nie pragniemy narzucać niczego, co byłoby zbyt 
ostre czy surowe. Dostąpił daru przepowiadania przyszłości oraz 
czynienia cudów. Swój zgon przepowiedział zawczasu. Zmarł 21 
marca 543 roku. Jego święto obchodzone jest w Kościele kato-
lickim 11 lipca.

Jak nazywał się ów święty? W ustaleniu tego pomoże Ci 
rozwiązanie poniższej łamigłówki.

Tabele 4 x 4 (I etap)

Tabela I                                       Tabela II

Do pól tabeli I zostały wpisane białym atramentem (tak, że ich 
nie widać) liczby od 1 do 16 w ten sposób, że pola, w których 
znajdują się kolejne liczby tego ciągu, nie stykają się nie tylko 
bokami, ale również rogami. Ponadto sąsiednie liczby z ciągu  
1, 2,..., 16 nie występują ani w tym samym rzędzie, ani w tej 
samej kolumnie, ani w obu przekątnych.

 9 16 14 16 10 2 6 8

Idą wakacje. Jest ostatnia chwila na wyjście do 
teatru. W lipcu i sierpniu będą zamknięte...

REPERTUAR 
– CZERWIEC 2009

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej

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

OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35

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 KAMERALNA 
ul. Świdnica 28

MAYDAY
23-25 czerwca – 19:00
26 czerwca – 18:00
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

SPRAWA DANTONA
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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Księżniczka Agnieszka w krainie magii

Redakcja: Anna Małaczyńska, Jerzy Szachnowski, Agnieszka Gil, Jacek Orzechowski (redaktor naczelny); Korekta: Dariusz Tokarz;  
Wydawca: Mediacom sp. z o.o.; Druk: Ultima Druk sp. z o.o.; Kontakt: Wrocław, ul. Krokusowa 44, ul. Jeziorowa 27; e-mail: jacek@artserwis. pl

Dawno, dawno temu (no dobra, może nie aż 
tak dawno) w pięknej krainie o nazwie Róża-
na, w wielkim zamku mieszkała księżniczka 
Agnieszka. Jej włosy były czarne niczym cień, 
a usta czerwone niby krew... Powoli, to nie tak 
miało być! Jej włosy były złote wzorem słoń-
ca, a usta różowe jak maliny. Księżniczka dziś 
właśnie skończyła osiemnaście lat i chciała 
zrobić w domu imprezę. I właśnie od tego się 
zaczęło....

– Nigdy nie pozwalasz zrobić w naszym pa-
łacu nawet najmniejszej imprezy! – krzyczała 
rozzłoszczona dziewczyna.

Agnieszka nie była jak inne księżniczki 
– nie lubiła nosić długich sukni, wolała krótkie 
spódniczki i długie bluzki. Nie lubiła chodzić 
na uroczyste przyjęcia, wolała dyskoteki. Po-
czątkowo jej rodzice – król Sebastian i kró-
lowa Elonora – bardzo się tym martwili, ale 
z czasem przywykli do kaprysów córki. Na 
większość grymasów się zgadzali, lecz na to 
pozwolić nie mogli. Dyskoteka w pałacu? Nie! 
Gdy oznajmili to córce, ta wybuchła płaczem 
i ruszyła w kierunku ogrodu, który w maju 
wyglądał jak prawdziwy raj. Kwiaty pięknymi 
ruchami zapraszały pszczoły do środka, róże 
czerwieniały z każdą chwilą intensywniej, 
ptaszki słodko śpiewały. Ale Agnieszka nie 
zauważała tego wszystkiego, tylko mruczała 
pod nosem:

– Wcale nie jestem im potrzebna, nie liczą 
się ze mną. Nawet na osiemnaste urodziny nie 
mogę zrobić imprezy! I gdzie jest sprawiedli-
wość?! Mam pomysł – wejdę do studni! Pamię-
tam jak Larsen, nasz ogrodnik, mówił, że dno 
jest bardzo blisko, a wody nie ma tam w ogóle. 
Więc wejdę tam i wtedy może się trochę o mnie 
pomartwią! – i zrobiła jak postanowiła.

W tym miejscu muszę powiedzieć, że Lar-
sen co do jednego nie miał racji: w studni, co 
prawda, nie było wody, ale dno nie było blisko. 
Studnia była bardzo, bardzo głęboka, więc gdy 
księżniczka weszła do niej, wrzasnęła dziko: 
„Aaa!! Pomocy!...”. Ale od razu zapewniam, 
że Agnieszka nie spadła twardo. Wręcz prze-
ciwnie – upadła na coś miękkiego.

– Gdzie ja jes...? – rozejrzała się i nagle... 
– Aaa! kim ty jesteś! Nie zbliżaj się do mnie! 
Ani kroku dalej – zagroziła – bo mam…eee... 
to! – krzyczała przestraszona księżniczka i dzi-
ko wymachując poszewką na poduszki groziła 
tajemniczej istocie.

Ową istotą był nikt inny jak leśny elf, ale 
nie był to taki malutki elf, jak w niektórych 
książkach dla dzieci, o nie! Ten elf był w wieku 
Agnieszki i mieszkał w krainie zwanej Magio-
landia. I to właśnie on podrzucił Agnieszce po-
szewkę na poduszkę.

– Nie bój się mnie, jestem leśnym elfem, a 
nazywam się Zefir. Co robisz w mojej krainie?
– zapytał. 

– W twojej krainie?! Chyba się przesłysza-
łam! – prychnęła księżniczka – A co ty tu w 
ogóle robisz, Zefiradzie, czy jak ci tam było? To
na pewno nie jest twoja kraina. Ona należy do 
moich rodziców! – oznajmiła władczym tonem. 

W krainie o nazwie Magiolandia mieszkały 
czarodziejskie zwierzęta takie jak: elfy, kra-
snoludki, jednorożce, gobliny, mulgarty, ogry, 
pukacze, wróżki i wiele innych magicznych 
istot. W środku lasu stała wspaniała rezyden-
cja. W tej rezydencji mieszkał właśnie elf Zefir
i jego bracia – Skrętaś, Wiercipek, Kwikołek i 
Szczurobak.

– Zapraszam cię do naszego domu to dwa 
kroki stąd, zapraszam – zachęcał elf.

– No dobrze, więc prowadź, Zefirze – rzekła
Agnieszka i ruszyła za nim. 

Czytałam gdzieś, że elfy potrafią hipnotyzo-
wać wzrokiem. Nie wiem czy to prawda, ale 
Agnieszka bardzo polubiła Zefira.

– Agnieszko! – zawołał król Sebastian 
– Gdzie ty się podziewałaś, córeczko? Tak 
martwiliśmy się o ciebie! Ale jesteś. Chodź, 
napijesz się herbaty. Jest chłodno, wchodź do 
środka. A kto to jest? – zapytał na widok Ze-
fira.

– Witaj tatusiu! I mamusiu! Wszystko opo-
wiem wam w zamku, dobrze? – Agnieszka ru-
szyła za rodzicami do środka. – ...A to jest mój 
narzeczony i przyszliśmy tu, ponieważ Zefir
chce wam coś powiedzieć – oznajmiła i oddała 
głos Zefirowi.

– Przybyliśmy prosić, abyście zgodzili się 
na nasze małżeństwo. Więc czy mogę poślu-
bić waszą córkę? – zapytał z nadzieją w głosie 
Zefir.

– Jeśli tak bardzo ją kochasz i ona ciebie... 
Zgoda! – powiedział król Sebastian, a Agniesz-
ka rzuciła się na szyję ojcu – Och, tatusiu! Tak 
się cieszę!

Wspólnie z rodzicami ustalili że ślub odbę-
dzie się za tydzień. 

W pokoju Agnieszki było tłoczno, służące 
pomagały wybrać księżniczce suknie ślubną, 
gdy do pokoju wpadła mała wróżka. Służą-
ce spojrzały zdziwione, a Agnieszka dała im 
znak, by wyszły z pokoju. Gdy zostały same, 
Agnieszka wybuchnęła radością.

– A więc przyszłaś mnie odwiedzić, Dzwo-
neczku?! – śmiała się radośnie.

– Tak, Agnieszko, ale przynoszę złe wieści 
– rzekł smutnie Dzwoneczek.

– Jak to? Co może być złą wiadomością kie-
dy ja wychodzę za mąż? – zapytała księżnicz-
ka. Wróżki rzadko roznoszą złe wiadomości. 
Oczywiście Dzwoneczek też należał do tej gru-
py, a o wieściach, które przyniósł Dzwoneczek, 
najchętniej bym nie pisała...

– Agnieszko, grozi ci ogromne niebezpie-
czeństwo! Król Nottingeam chcę cię porwać w 
dniu ślubu i zamknąć na wieży, żebyś potem, 
po pięciu latach, wyszła za jego syna Norfiju-
sza! – powiedziała wróżka.

– Och! – Agnieszka wydała okrzyk pełen 
zgrozy. Nie dlatego, że dzwoneczek przyniósł 
jej złą wiadomość, ale dlatego że bardzo ko-
chała Zefira i nie chciała by ktoś ich rozdzielił.
– Ale co mogę zrobić by temu zapobiec? – za-
pytała z lękiem.

– Dziś w nocy musimy uciec do twojego 
wuja Montimatra. Tam weźmiecie ślub dobrze? 
– zapytała.

– Jeśli to jest jedyne wyjście. A więc dobrze 
– postanowiła i pobiegła poinformować o tym 
rodziców. 

Czy Agnieszce i Zefirowi uda się uciec?
Tego dowiecie się w następnej części „Księż-
niczki Agnieszki w krainie magii”.

Patrycja Tomaszewska

– Bracia! – krzyknął od progu Zefir – Przy-
prowadziłem gościa! Oto... Zaraz, jeszcze nie 
spytałem cię o imię! Jak się nazywasz? – zwró-
cił się do dziewczynki.

– Nazywam się Agnieszka i mieszkam z mo-
imi rodzicami w zamku, jestem księżniczką! 
– odpowiedziała dumnie.

Domek elfów był schludnie wysprzątany i 
wyposażony w meble z drewna. Agnieszka do-
brze czuła się u elfów i została u nich tydzień. 
Podczas gdy ona zabawiała się u elfów, król i 
królowa zamartwiali się o księżniczkę Agniesz-
kę tak bardzo, że królowa Elonora zachorowała 
ze zmartwienia.

No, ale wróćmy do księżniczki. Zefirowi
tak bardzo – i z wzajemnością – spodobała 
się księżniczka, że pewnego wieczoru zapytał 
Agnieszkę czy wyjdzie za niego. A ona błyska-
wicznie się zgodziła. Postanowili, że spytają o 
pozwolenie na ślub rodziców dziewczyny. Gdy 
przyszli do zamku, Agnieszka powiedziała:

– Zefirze, jeśli moi rodzice nie zgodzą się
na nasz ślub, to uciekniemy do twojego domu. 
Dobrze?

– No pewnie, ale najpierw może przedsta-
wisz mnie swoim rodzicom. – zaproponował 
Zefir i ruszył za Agnieszką.
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