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Niszczenie oazy ciszy i spokoju 
W połowie maja rada osiedla Pawłowice 

przesłała pismo do Tomasza Ossowicza (TO.) 
z Urzędu Miejskiego (50-030 Wrocław ul. Świd-
nicka 53), w sprawie udzielenia informacji na 
temat Łącznika Pawłowickiego – dwupasmowej 
drogi szybkiego ruchu w pobliżu Pawłowic, na-
stępującej treści: „Osiedle Pawłowice (dzielnica 
Psie-Pole) zachowało, jak dotąd, klimat cichego 
osiedla (pokazuje to wyraźnie mapa „wrażliwo-
ści hałasowej” terenu Wrocławia sporządzona 
przez Lemitor Ochrona Środowiska sp. z o.o., 
ul. Długosza 40, 51-162 Wrocław) i chcieliby-
śmy, by tak pozostało dłużej niż tylko do cza-
su budowy Łącznika Pawłowickiego. Łącznik 
Pawłowicki to droga szybkiego ruchu, a więc 
o dużym jego natężeniu, która jest wręcz „przy-
klejona” do zachodniej strony osiedla. Miasto 
nie zamierza w żaden sposób zredukować po-
ziomu hałasu, nie ma mowy chociażby o budo-
wie ekranów dźwiękoszczelnych, które zresztą 
i tak nie będą w stanie go wytłumić ze względu 
na przeważające zachodnie wiatry  (przykład 
Krzyżanowice – hałas autostrady).

Mieszkańcy wnioskują o znaczne odsunięcie 
łącznika od osiedla (1 km). Jest przecież rzeczą 
oczywistą, że lepiej likwidować przyczyny 
a nie skutki. Do Urzędu Miasta w sprawie łącz-
nika złożyło protest kilkuset mieszkańców Paw-
łowic. Nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

Proszę o informację na temat planu zagospo-
darowania dotyczącego Łącznika Pawłowic-
kiego i wprowadzonych zmian. Należy pamię-
tać, że urzędnicy są dla ludzi a nie ludzie dla 
urzędników”.

W czerwcu otrzymano odpowiedź, którą 
przedstawiamy wraz z komentarzem redak-
cji (Red.).

TO. „W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 
2009 roku uprzejmie informuję, że Łącznik 
Pawłowicki przebiega w sąsiedztwie zespołu 
urbanistycznego Pawłowice w obrębie Północ-
no-Wschodniego Pasma Mieszkaniowego. Pa-
smo to jest rozdzielone na wysokości pomiędzy 
Pawłowicami i Kłokoczycami zespołem urbani-
stycznym zielonym Klin Pawłowicki, w obrębie 
którego prowadzony jest właśnie Łącznik”. 

Red. Zamieszczamy projekt przeprowadzenia 
łącznika przedstawiony w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Wrocławia.
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19. września (ZMIANA!!!)

w godzinach od 1300 do 2000

Rada Osiedla Pawłowice wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej organizuje dla mieszkańców 
osiedla Pawłowice 

PIKNIK  
RODZINNY

W programie między innymi :

1. Konkursy plastyczne dla dzieci 

2. Gry i zabawy zespołowe: stonoga, 
wyścig przebierańców, wyścig zaprzę-
gów, wyścig  z piłką (do tych konkuren-
cji zapraszamy rodziców z dziećmi)

3. Mecz piłki nożnej  kawalerowie-żonaci

4. Grill

5. Ciasta, kawa, herbata – Klub Seniora

6. Stoisko z zabawkami 

7. Stoiska ze słodyczami, napojami…

W konkursach przewidziane nagrody 
rzeczowe. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich mieszkańców Pawłowic  
do wspólnej zabawy.

Życzymy udanej zabawy!!!

Bracia mniejsi – przede wszystkim obowiązek
Przyjemnie jest pobiegać sobie nad rzeką, 

czy po ogrodzie, z czworonożnym ulubień-
cem, miło jest przytulić się do futra, pokazać 
jak pupil aportuje czy staje na dwóch ła-
pach. Pies to jednak nie tylko zabawka, czy 
stróż obejścia – to również istota wymagają 
konkretnej opieki. Zajmowanie się zwierzę-
ciem nie jest tylko przyjemnością, ale wiąże 
się z wieloma obowiązkami.

Właściciele zobowiązani są do nadzorowa-
nia swoich zwierząt i odpowiadają za szkody 
wyrządzone przez nie. Zobowiązani są też do 
usuwania nieczystości spowodowanych rzez 
zwierzęta (niedopilnowanie tego grozi man-
datem od 100 do 500 PLN); do zapewnienia 
sąsiadom wolności od uciążliwych odorów, 
hałasów itp. Psy powiny być prowadzane wy-
łącznie na smyczy, a także – z wyjątkiem psów 
ras małych – w kagańcu. Puszczanie psów bez 

smyczy może się odbywać jednynie na tere-
nach mało uczęszczanych przez ludzi i pod 
nadzorem właściciela. Niedopuszczalne jest 
wprowadzanie zwierząt na place zabaw, tereny 
przynależne do placówek typu szkoła, przed-
szkole, ośrodek wychowawczy, dotyczy to tak-
że kąpielisk i fontann miejskich.

Oprócz zapewnienia odpowiedniej opieki, 
wyżywienia, bezpieczeństwa i higieny, do naj-
ważniejszych obowiązków właścielea psa należy 
dopilnowanie szczepień. Psy powyżej 3 miesią-
ca życia podlegają obowiązkowemu szczepieniu 
ochronnemu przeciwko wściekliźnie. Szczepie-
nie musi się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni 
od ukończenia przez zwierzę trzech miesięcy, po 
czym musi być powtarzane rokrocznie. Psy pod-
dane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru 
prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po 
przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa 

wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpi-
su w paszporcie. Kto uchyla się od obowiązku 
ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko 
wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo karze grzywny.

(red)

fot. Magda Siedlecka
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Humanista kontra matematyk
W poprzednim (sierpniowym) numerze 

„Pawłowic” ukazał się artykuł autorstwa 
humanisty, Krzysztofa Bauera, zatytułowa-
ny „Co w nowym roku szkolnym?”. Zawiera 
szereg słusznych stwierdzeń, lecz nie braku-
je tam tez, z którymi nie mogę się zgodzić. 

W pewnym miejscu autor stwierdza:  
„Logicznego myślenia mnie nie nauczyła (cho-
dzi o matematykę), bo jest to mitem stworzo-
nym przez samych matematyków. Może coś 
porządkuje, systematyzuje, ale nie uczy logicz-
nego myślenia.” Immanuel Kant, zaliczany do 
ścisłej czołówki najwybitniejszych filozofów
wszech czasów, stwierdził: „Tyle jest w każ-
dym poznaniu nauki, ile jest w nim matema-
tyki.” Mimo że było to ponad dwa wieki temu,  
nie odbiega od tego, co uważają na ten temat 
współcześni humaniści. Mediewista, przewod-
niczący Rady Naukowej Konferencji Episko-
patu Polski, arcybiskup prof. dr hab. Stanisław 
Wielgus, wieloletni rektor KUL-u, w swojej 
homilii podczas inauguracji roku akademic-
kiego 2005/06 w Szkole Nauk Technicznych 
i Społecznych Politechniki Warszawskiej w 
Płocku, powiedział: „(...) Rozliczne publiczne 
osoby bez żenady, a nawet ze swojego rodzaju 
dumą, przyznają się przed milionową widow-
nią telewizyjną, że nigdy nic nie wiedziały  
i nie wiedzą z matematyki. Jest to smutne, o ile 

nie żałosne zjawisko (...). Nie jest się bowiem 
dobrze wykształconym człowiekiem, jeśli nic 
się nie wie z zakresu matematyki, która, po-
czynając od XIV wieku, legła u podstaw nauki 
nowożytnej, matematycznie, za pomocą rów-
nań matematycznych, wyjaśniającej rzeczywi-
stość. To dzięki tak pojętej nauce nowożytnej 
stworzona została współczesna cywilizacja 
techniczna, którą przyjął i stosuje cały świat. 
(...) Zwolennicy ograniczania roli matematyki 
w kształceniu uczniów nie rozumieją niestety 
jeszcze jednego niesłychanie ważnego, peda-
gogicznego tym razem aspektu, a mianowicie 
tego, że bez pomocy nauk formalnych, w tym 
zwłaszcza matematyki, nie można nauczyć 
dziecka poprawnego, ścisłego, precyzyjnego  
i logicznego myślenia. To nauki formalne gim-
nastykują umysł ucznia. To one, w sposób nie-
dostrzegalny czynią elastycznym jego umysł, 
by mógł sobie dawać radę w najbardziej nie-
oczekiwanych intelektualnie sytuacjach, by był 
twórczy i samodzielny.”

Sądzę, że teraz nikt nie będzie miał już żad-
nych wątpliwości.

Eugeniusz Sikorski
Redaktor naczelny Świata Matematyki

XII Dolnośląski Festiwal Nauki
Już po raz dwunasty odbędzie się Dolnoślą-

ski Festiwal Nauki – impreza organizowana 
każdego września we Wrocławiu, zaś w paź-
dzierniku w formie sesji wyjazdowych w Ząb-
kowicach Śląskich, Jeleniej Górze, Wałbrzy-
chu i Legnicy. 

O r g a n i z a t o r z y 
(Uczelnie i Instytuty 
PAN oraz wspierające 
jednostki uczelniane 
i kulturalne) chcą nas 
przekonać, że nauka 
nie musi być postrze-
gana jako coś niezro-
zumiałego, nudnego  
i nie dla każdego do-
stępnego – przeciwnie. 
Dlatego wszyscy, któ-
rzy otwarci są na po-
znawanie zjawisk ota-
czającego nas świata, 
interesują się nauką, 

kulturą i sztuką, z pewnością chętnie wezmą 
udział kolejnym DFN.

Festiwal we Wrocławiu odbędzie się  
w dniach 18-23 września i w tym czasie będzie 
można wziąć udział w wielu ciekawych wykła-
dach, posłuchać dyskusji, zwiedzić niedostępne 
na co dzień laboratoria i warsztaty badawcze. 
Program imprez już jest dostępny na stronie  
www.festiwal.wroc.pl

Pieniędzy mniej
W artykule „Pieniędzy mniej” w poprzednim 

numerze gazety „Pawłowice” podano niewłaści-
wą kwotę zmniejszenia wydatków budżetowych 
dla osiedla. Przy obliczeniu przyjęto poprzed-
nią kwotę dofinansowania 22.000 zł zamiast 
20.200 zł (czeski błąd). Tak więc zmniejszenie 
kwoty dla Pawłowic wynosi około 1.000 zł a nie 
jak podano 3.000 zł. Za błąd przepraszamy.

(red)

SPROSTOWANIE

DFN ogłasza Konkurs dla Młodych Dzien-
nikarzy – uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy we-
zmą udział w spotkaniach festiwalowych, będą 
mogli w wybrany przez siebie sposób – reportaż, 
opis, wywiad – przedstawić swoje spojrzenie na 
imprezę. Teksty nieprzekraczające dwóch stron 
A4 (czcionka 12 pkt, marginesy 2,5cm, interli-
nia 1,5), podpisane i z zaznaczeniem klasy i po-
daniem nazwy adresu szkoły, można składać do  
30 listopada (decyduje data stempla pocztowego)  
na adres: Biuro Dolnośląskiego Festiwalu nauki,  
pl. Solny 12, 50-061 Wrocław, lub pocztą elek-
troniczną: festiwal@adm.uni.wroc.pl z dopi-
skiem w temacie: Konkurs dla Młodych Dzien-
nikarzy. Rozstrzygnięcie – w kategoriach szkoła 
podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia – zo-
stanie ogłoszone do końca marca 2010.

Organizatorzy XII DFN ogłaszają też kon-
kurs plastyczny „Festiwal oczami dzieci”, 
dla dzieci od przedszkola do III klasy szkoły 
podstawowej, które na kartkach A4, stosując 
dowolną technikę przedstawią co najbardziej 
podobało się im na festiwalu. Prace – podpisa-
ne, z podanym wiekiem dziecka i adresem, oraz 
telefonem kontaktowym do rodziców, należy 
składać osobiście lub pocztą na adres biura DFN 
do 30 listopada 2009.

(red)

     POTRZEBUJESZ
         WSPARCIA
- CZUJESZ SIĘ SAMOTNIE
- JESTEŚ NIEZROZUMIANY 
  PRZEZ OTOCZENIE
- DOŚWIADCZYŁEŚ KRYZYSU 
  PSYCHICZNEGO

PROPONUJEMY CI:

· wspólne spędzanie czasu w miłej i serdecznej 
atmosferze · zajęcia plastyczne, kulinarne  
i zabawy integracyjne · zajęcia muzyczne  
i taniec w ramach choreoterapii · indywidualne  
jak i grupowe zajęcia z psychologiem · ćwiczenia 
technik relaksacji, gimnastyka · pomoc psychia-
try · wspólne wyjazdy na wycieczki

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
PRZYJDŹ DO NAS, NIE ZWLEKAJ!

Fundacja opieka i troska, ul. Kiełczowska 43 bud, 6
tel. 609 423 094 (Agnieszka Grela)
   606 611 809 (Anna Kraucz-Miękus)
   794 78 91 (biuro)

          WWW.OPIEKAITROSKA.KN.PL
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ 

CODZIENNIE W GODZ. 9:00 – 15:00



3

1 IX 1939 r. czy 22 VI 1941 r.?
O co chodzi w tytule? Oczywiście o datę 

wybuchu II wojny światowej. Powie ktoś, 
że jestem z historią na bakier, jeśli jako po-
czątek wojny podam datę 22 czerwca 1941 
roku, a nie 1 września 1939 roku. 

Tę ostatnią znają uczniowie szkół polskich, 
niemieckich, angielskich czy francuskich.  
A już rosyjskich (czy białoruskich) – nie. Dla 
nich wybuch II wojny światowej to napaść Nie-
miec hitlerowskich na Związek Sowiecki, czyli 
22 czerwca 1941 roku. Zupełnie tak, jak gdyby 
nie istniał 1 i 17 września 1939 roku, kiedy to 
Niemcy i Związek Radziecki, związani wzajem-
nym sojuszem, dokonali agresji na Polskę (jedni 
od zachodu, drudzy od wschodu). Dokonali tego 
na mocy niemiecko-sowieckiego paktu o nie-
agresji zawierającego tajne klauzule o podziale 
m.in. ziem polskich, podpisanego 23 sierpnia 
1939 r. w Moskwie przez ministrów spraw za-
granicznych Niemiec – Joachima von Ribben-
tropa i  ZSRR – Wiaczesława Mołotowa.

Dziś, tak jak i za czasów sowieckich (bo w 
tej materii nic się nie zmieniło), władze rosyj-
skie próbują usprawiedliwić pakt Ribbentrop-
-Mołotow „potrzebą obronności ZSRR i odsu-
nięcia wojny na odleglejszy czas, bo kraj był do 
niej nieprzygotowany”. Hitler zerwał deklara-
cję o nieagresji polsko-niemieckiej podpisaną  
w 1934 r., a Stalin nie raczył nawet tego zrobić 
w odniesieniu do analogicznych dokumentów, 
w tym w szczególności paktu o nieagresji 

z roku 1932, mimo że miał on wszelkie umo-
cowania prawne, także międzynarodowe. Po 
prostu po napaści Niemiec jednostronnie uznał 
układ z 1932 r. i wszystkie umowy zawarte  
z rządem lub z udziałem rządu Rzeczpospolitej 
za nieistniejące pod pretekstem „zaprzestania 
istnienia państwa polskiego”. W szkole za cza-
sów PRL uczono nas, że ZSRR zajęła wschod-
nią Polskę, aby „uchronić ludność ukraińską  
i białoruską przed działalnością wojenną wobec 
rozpadu państwa polskiego”. O pakcie Ribben-
trop-Mołotow nie było ani słowa. A przecież 
istnieją odnalezione w Niemczech po wojnie 
oryginalne dokumenty tego paktu z podpisa-
mi obydwu szefów spraw zagranicznych, jak 
i mapa podziału Polski z odręcznie naniesioną 
granicą niemiecko-radziecką, ustaloną  pod-
pisanym 28 września 1939 roku w Moskwie 
niemiecko-radzieckim układem o granicach  
i przyjaźni. Na mapie widnieją odręczne pod-
pisy Józefa Stalina, Joachima von Ribbentro-
pa i Wiaczesława Mołotowa. Dokumenty te są  
w posiadaniu aliantów i  żaden z zachodnich 
czy amerykańskich historyków nigdy ich nie 
kwestionował.

Teraz, tuż przed 70. rocznicą wybuchu  
II wojny światowej, rosyjskie media rozpę-
tały antypolską nagonkę, aby zlekceważyć 
wartość historyczną paktu Ribbentrop-Moło-
tow. Głoszą, że za wybuch II wojny światowej 
odpowiedzialność ponosi Polska, bo... „NIE 
ZGODZIŁA SIĘ NA ŻĄDANIA NIEMIEC 
UTWORZENIA EKSTERYTORIALNEGO 

KORYTARZA PRZEZ JEJ TEREN, KTÓ-
RY ŁĄCZYŁBY NIEMCY Z PRUSAMI 
WSCHODNIMI”. A przecież te żądania wobec 
Polski były „umiarkowane”, więc ich spełnie-
nie nie doprowadziłoby do wybuchu wojny. 

Takie bzdury, wbrew znanym i udokumento-
wanym faktom historycznym, mogą wymyślić 
tylko Rosjanie, którzy nadal myślą kategoriami 
imperialnymi. Ciekawe, co powie w Gdańsku 
na Westerplatte premier Władimir Putin, zapro-
szony przez rząd Polski na uroczystości z okazji 
70. rocznicy wybuchu wojny? Tym bardziej, że 
sam jest przecież  zainteresowany fałszowaniem 
historii, aby wybielić Stalina i politykę sowiecką  
z okresu współpracy z hitlerowskimi Niemcami.

Okres sojuszu niemiecko-sowieckiego to 
inwazja Niemców na zachód i południowy 
wschód Europy, zajęcie Norwegii, Danii, Bel-
gii, Holandii i Francji oraz Jugosławii i Grecji. 
Sowieci zaanektowali  Litwę, Łotwę, Estonię  
i część obszarów Finlandii. Związek Radziec-
ki wspomagał zbrojenie armii niemieckiej do-
starczając rudę żelaza i ropę naftową. Bez tych 
dostaw z ZSRR armia niemiecka nie byłaby  
w stanie tak szybko posuwać się i zagarniać ko-
lejnych krajów europejskich. Obecnie Rosjanie 
starają się wymazać z pamięci te haniebne cza-
sy współpracy i sojuszu Stalina z Hitlerem, bo 
jest to niewygodne. Dlatego podważają pakt 
Ribbentrop-Mołotow  i próbują go usprawiedli-
wiać. A za sprawcę wybuchu wojny chcą uznać 
Polskę i oskarżają ją o współpracę z hitlerow-
skimi Niemcami. To zwyczajna bezczelność  

Wracając do sprawy „ochrony Ukraińców  
i Białorusinów przed działaniami wojennymi” 
i wkroczenia, czyli ewidentnej agresji, Armii 
Czerwonej na terytorium Polski należy posta-
wić pytanie: Czy obywatele polscy narodowości 
ukraińskiej lub białoruskiej zwracali się o taką 
pomoc do ZSRR?  Nie, nigdy tego nie uczyni-
li. Dopiero po wkroczeniu Armii Czerwonej  
i w dodatku pod przymusem (i nie wszyscy) 
zagłosowali w oficjalnych, sfałszowanych wy-
borach za przyłączeniem Zachodniej Ukrainy 
ze Lwowem (czyli Małopolski Wschodniej) do 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej. 
To samo stało się na Białorusi i cały region z 
Białymstokiem (dzisiejszym Podlasiem) włą-
czono do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. Nie chodziło o interes Ukraińców 
czy Białorusinów, ale o ekspansję i zniszczenie  
„bękarta Europy”  – jak o Polsce mówił Moło-
tow, o wymazanie jej z mapy Europy.

Sojusznicy, czyli ZSRR i Niemcy, korygu-
jąc granice rozbioru Polski określone w taj-
nym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow, 
wielokrotnie podkreślali braterstwo broni, że 
wspomnę chociażby  wspólną defiladę żołnie-
rzy generała Guderiana i kombryga Siemiona 
Kriwoszejna w Brześciu 22 września 1939 roku 
z okazji przekazania go władzom sowieckim 
przez Niemców.

i zafałszowywanie historii, która odbywa się na 
naszych oczach. W polskich mediach mówi się 
o tym krytycznie, natomiast minister spraw za-
granicznych milczy lub zastanawia się, jak ma 
zareagować na te oszczerstwa. Premier Donald 
Tusk, historyk z wykształcenia, mówi, że na-
leży się wstrzymać z oświadczeniami, aby nie 
zadrażniać stosunków polsko-rosyjskich. Wsty-
dzę się za takie słowa premiera rządu polskie-
go, za słabość i miękkość okazywane Rosji. Bo 
to godzi w honor naszego kraju. Historyk, który 
w imię poprawności politycznej i niedrażnienia 
wielkiego (terytorialnie) sąsiada  pozwala sobie 
na taką wypowiedź, jest zwyczajnym tchórzem 
i kunktatorem. Brzydko to brzmi, ale nie moż-
na ukrywać lub wypaczać prawdy historycznej 
w imię dobrych stosunków sąsiedzkich. Ro-
sjanie i tak będą z góry patrzyli na Polaków, 
bo mają zapędy i ciągoty imperialne i będą 
robić wszystko dla własnych interesów, nawet,  
a może przede wszystkim, wypaczać i fałszo-
wać historię. A Zachód (ponoć nasi sojusznicy) 
i tak będzie „głaskał” Rosję i jej ulegał, jak to 
zresztą czyni. A za nim nasz ugrzeczniony pre-
mier i minister spraw zagranicznych. Może więc 
rzeczywiście II wojna światowa zaczęła się...  
22 czerwca 1939 roku?

Krzysztof Bauer

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, fot.TVN24
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Kilka słów na temat rocznic
Tak się składa, że sierpień i wrzesień są dla 

Polaków szczególne. Przypadają wówczas bar-
dzo ważne rocznice wydarzeń prowadzących 
do odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Koniecznie trzeba je uroczyście obchodzić 
i jednocześnie ukazywać przy tej okazji ich 
szerszy kontekst historyczny. Co najmniej nie 
na miejscu są wypowiedzi niektórych znanych 
polityków (chociażby premiera Tadeusza Ma-
zowieckiego na „Przystanku Woodstok” na 
temat rocznicy Powstania Warszawskiego)  
o „europejskim” wydźwięku, że polska histo-
ria przepełniona jest  martyrologią i jako taka 
jest smutna, więc nie ma co się nią zajmować, 
bo nikogo nie zainteresuje. Ludzie – zwłaszcza 
młodzi – chcą się bawić i śmiać. Idąc takim 
tokiem rozumowania z roku na rok „odchudza 
się” programy nauczania wyrzucając z nich 
treści patriotyczne, budzące poczucie dumy 
narodowej. Efekty takiej polityki sa opłakane, 
co niestety już daje się zaobserwować. W takiej 
sytuacji Niemcom i Rosjanom coraz łatwiej bę-
dzie zmieniać wektor historii.

Za każdym razem, kiedy wypowiadam się na 
temat przeszłości podkreślam, że bez niej nie 
byłoby teraźniejszości i nie będzie przyszłości. 
Dlaczego? Bo istniej logiczny ciąg przyczyno-
wo-skutkowy. „Cud nad Wisłą”, czyli bitwa 
warszawska z 1920 r., która zaliczana jest przez 
historiografię światową do 18 największych
starć, jakie zmieniły losy świata, uratowała nie-
podległość Polski wywalczoną w ogromnym 
trudzie na frontach I wojny światowej po 123 
latach niewoli i powstrzymała widmo rewolu-
cji bolszewickiej. Marszałek Józef Piłsudski 
pokazał, jak w sytuacji skrajnie niekorzystnej 
można odwócić losy wojny. Bitwa ta dla wielu 
strategów stała się wzorem. I nie jest ważne, 
czy autorem tej taktyki był Józef Piłsudski, czy  
generał Tadeusz Rozwadowski. Istotne jest to, 
że potrafiono wypracować skuteczną strategię
odkładając na bok własne ambicje. Istotne rów-
nież jest to, że mimo iż przed atakiem sowietów 
polscy komuniści z Feliksem Dzierżyńskim  
i Julianem Marchlewskim na czele nawoły-
wali rodaków, aby pomogli im przejąć władzę  
i wzniecić rewolucję, to na apel Piłsudskiego 
do obrony Warszawy stawiły się tysiące ochot-
ników. Armia polska szybko przekroczyła licz-
bę 900 tys. żołnierzy. 

Obrona Warszawy stała się sprawą kluczo-
wą nie tylko ze względów startegicznych. Jej 
upadek bardzo zaważyłby na morale armii  
i narodu polskiego. Strategia Polaków była 
ryzykowna, ale przemyślana i mimo ciężkich 
walk 15 sierpnia doszło do przełomu. Polacy 
zaczęli powoli uzyskiwać przewagę nad wro-
giem i cztery dni później, 19 sierpnia bolsze-
wicy rzucili się do bezwładnej ucieczki. Stało 
się jasne, że bitwa warszawska została wygra-
na.  Zwycięstwo osiągnięto dzięki świetnemu 
dowódcy, rzetelnej pracy sztabu, jak i wysokim 
umiejętnościom oficerów i żołnierzy. Ponad 
66 tys. Rosjan trafiło do niewoli, 25 tys. poległo, 

a 45 tys. zostało internowanych przez Niem-
ców. Straty po stronie polskiej były znacznie 
mniejsze. Poległo około 4,5 tys. żołnierzy, 
22 tys. zostało rannych, a 10 tys. uznano za 
zaginionych. Widmo bolszewizmu udało się 
zatrzymać na niespełna 20 lat. Nadszedł 1939 
r. i wybuchła II wojna światowa, kiedy Pol-
ska została brutalnie zaatakowana 1 września 
przez Niemcówz zachodu, a 17 przez Rosjan ze 
wschodu. W tym roku mija już 70 lat od tych 
wydarzeń, ale są one jednak nadal żywe w pa-
mięci świadków tamtych wydarzeń, w pamięci 
zbiorowej Polaków, jak i  są obecne w polityce 
międzynarodowej.

Niemcy od dawna usiłują zmienić wektor 
historii. Prowadzą bardzo przemyślaną i per-
fidną politykę. Zacierają pamięć zbiorową 
i wykorzystując lukę w świadomości młodych 
Niemców, którą sami stworzyli wychowując 
ich w duchu ignorancji i niewiedzy, poprzez 
operowanie swoistą stylistyką ukazują siebie 
jako ofiarę, a nie sprawcę II wojny światowej.
W odniesieniu do przesiedleńców posługu-
ją się bezprawnie mianem „wypędzonych”  
i ukazują, jak bardzo byli prześladowani przez 
Polaków. „Wypędzonych” Niemców usiłują 
zrównać z rzeczywiście wypędzanymi Pola-
kami czy Serbami. Oczywiście rząd niemiec-
ki, z kanclerz Angelą Merkel na czele, ofi-
cjalnie odżegnuje się od inicjatyw i roszczeń 
„Związku Wypędzonych” reprezentowanego 
przez Erikę Steinbach. Jednak pani kanclerz 
pokazuje się na zjazdach związku, jak i w to-
warzystwie jego szefowej. Niemcy nie chcą 
ponosić odpowiedzialności za wojnę. Ostat-
nio wtórują im Rosjanie. Nasila się ofensywa 
kłamstwa zmierzająca do obarczenia Polski 
odpowiedzialnością za wybuch II wojny świa-
towej, w której czołową rolę odgrywają Wła-
dimir Putin wraz z prezydentem Dmitrijem 
Miedwiediewem. W 70. rocznice podpisania 
traktatu Ribbentrop-Mołotow pojawiło się  
w rosyjskich mediach szereg audycji i filmów
zawierających kłamliwe informacje, którym 
nikt się nie sprzeciwia. Kwestionowana jest 
data 1 września jako data rozpoczęcia wojny. 
Słyszymy, że w 1939 r. Polska była sojusz-
nikiem Hitlera i razem z nim chciała napaść 
na Związek Radziecki. To po prostu skandal, 
tym bardziej, że te wypowiedzi nie spotkały 
się z żadną reakcją rządu polskiego. Dlatego 
właśnie koniecznie trzeba z okazji obchodów 
takich rocznic przypominać prawdę historycz-
ną. I powinni to robić zarówno prezydent, jak  
i premier. Jest to bowiem jedna z niewielu 
okazji, kiedy można mówić prawdę historycz-
ną do szerokiego kręgu odbiorców.

1 września będzie właśnie taka okazja, żeby 
powiedzieć prawdę o przeszłości. Ciekawe, 
co powie premier Donald Tusk na Westerplat-
te w towarzystwie Angeli Merkel i Władimira 
Putina?

MJS

Rzadko się zdarza, aby dwie z trzech naj-
ważniejszych funkcji w państwie (prezyden-
ta, premiera i marszałka sejmu) sprawowali 
historycy z wykształcenia. 

Chodzi oczywiście o premiera obecnego 
rządu Donalda Tuska i marszałka sejmu Bro-
nisława Komorowskiego. Każdy rząd poprzez 
ministra spraw zagranicznych prowadzi swoją 
politykę wobec różnych państw, w tym także 
wobec państw ościennych. Często także, po-
dobnie jak większość państw europejskich, 
uprawia tak zwaną politykę historyczną, która 
ma na celu obronę przed próbami fałszowa-
nia historii narodu i państwa, na czele którego 
stoi.

Po wyborach w 2007 roku i zmianie ekipy 
rządzącej zmieniła się diametralnie polityka 
historyczna wobec Niemiec (naszego sojusz-
nika w NATO), jak i wobec Rosji, dawnego 
ZSRR. O ile poprzedni rząd Jarosława Ka-
czyńskiego cechowała twarda polityka wo-
bec tych dwóch państw, to obecny Donalda 
Tuska prowadzi przedziwną politykę spo-
legliwości, którą eufemistycznie określa się 
jako „ocieplenie stosunków”, „naprawianie 
błędów poprzedniego rządu”,” lepszą współ-
pracą”,” patrzeniem w przyszłość, a nie  
w przeszłość”. Stąd biorą się uśmiechy Tuska 
i poklepywanie (dosłowne po ramieniu) pani 
kanclerz Niemiec, jak i poddańcze ukłony  
w stronę Federacji Rosyjskiej. Niestety, jest 
to miłość bez wzajemności.

Pani kanclerz Merkel gości na zjazdach 
ziomkostw (odwetowców, którzy m.in. kwe-
stionują granice na Odrze i Nysie Łużyckiej  
i domagają się odszkodowań za pozostawione 
mienie), popiera ideę stworzenia muzeum wy-
pędzonych i łasi się do pani Eriki Steinbach 
głoszącej antypolskie kłamstwa o przesie-
dleńcach, których określa jako „wypędzonych 
z ojczyzny”, to znaczy z naszych obecnych 
Ziem Zachodnich i Północnych. O tych, którzy 
podczas II wojny światowej naprawdę wypę-
dzeni zostali ze swoich domów zarówno przez 
Niemców, jak i Rosjan w ogóle się nie mówi, 
natomiast o powojennych przymusowo prze-
siedlanych ze swojej ojczyzny, czyli z Kresów 
II Rzeczpospolitej zawsze mówiło się i nadal 
mówi jako o repatriantach. A przecież oni nie 
wracali do swojej ojczyzny, tylko byli z niej 
przymusowo wysiedleni. Nastąpiło celowe cał-
kowite pomieszanie pojęć, przy czym Niemcy 
mają przyzwolenie na posługiwanie się fałszy-
wą terminologią, natomiast. nam, Polakom, nie 
wolno używać prawidłowej w imię absurdalnej 
poprawności politycznej. Pani Erika Steinbach 
stoi na czele „wypędzonych”, bo – jak twier-
dzi – dotknęło ją „wypędzenie”. Ciekawe skąd 
ją wypędzono? – można zapytać. Okazuje 
się, że z Gdyni, w pobliżu której się urodziła 
jako dziecko oficera Luftwaffe w 1943 roku.
Co robił jej ojciec w Gdyni, polskim przecież 
mieście? To piękne, zbudowane w 1918 r.  

Dać opór
AKTUALIA
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(po odzyskaniu niepodległości) od podstaw 
przez Polaków, miasto-port, po agresji Niemiec 
na Polskę zostało wraz z całym Pomorzem wcie-
lone do III Rzeszy. Polaków wysiedlono, wielu 
zamordowano w utworzonym kolo Gdańska 
obozie koncentracyjnym Stutthof (Sztutowo), 
a w pięknych, nowoczesnych domach w Gdyni 
(przemianowanej na Gotenhafen) zamieszkali 
niemieccy oficerowie, w tym tatuś pani Stein-
bach z rodziną. Steinbach „wypędzona” zosta-
ła ze swojego Heimatu, czyli z polskiej Gdyni, 
polskiego domu, a właściwie ewakuowała się 
jako dziewczynka ze swoimi rodzicami, którzy 
w popłochu uciekali przed zbliżająca się Armią 
Czerwoną. „Wypędzona” została z polskiego 
domu, jak i z zagarniętego prawem kaduka 
polskiego miasta. Ofiara „wypędzeń Polaków”
dziś stoi na czele ziomkostw „wypędzonych” 
i organizuje muzeum w Berlinie dla ofiar wy-
pędzeń. Głosi, że to Polacy winni są temu, iż 
zabrano im 1/3 ojczyzny (Kresy, Wileńszczy-
zna) i przesunięto na Zachód kosztem Niemiec, 
a nie Teheran, nie Jałta i Poczdam oraz decyzje 
Stalina, Churchilla i Roosevelta podjęte bez 
wiedzy i woli Polaków i wbrew legalnemu rzą-
dowi polskiemu w Londynie.

Pani Steinbach nie miała i nie ma dobrej pra-
sy w Polsce. I słusznie, ponieważ fałszuje fakty 
historyczne. Natomiast zarówno premier Tusk, 
jak i minister spraw zagranicznych Sikorski 
podobno w imię polskiej racji stanu milczą  
i starają się bagatelizować całą tę skandalicz-
ną sprawę, aby tylko nie zepsuć podobno do-
brosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich  
i przyjaźni z panią Merkel. Podobnie rząd za-
chowuje się w sprawie niemiecko-rosyjskiej 
rury bałtyckiej, która jawnie godzi w interesy 
Polski i krajów nadbałtyckich. Zdaje się zapo-
minać, że dogadywanie się z Niemców z Ro-
sjanami ponad głowami Polaków zawsze źle 
się dla nas kończyło. A tak właśnie robi pani 
kanclerz szukając porozumienia z Rosją z po-
minięciem interesów państw należących do 
Unii Europejskiej.

Polityka „ukłonów” wobec Niemiec 
szkodzi naszej polityce historycznej. Po 
mistrzowsku wcielany w życie Europy 
plan „cierpień i ofiar” Niemców podczas 
II wojny światowej to bezczelne rozmywa-
nie odpowiedzialności za to, co hitlerow-
skie Niemcy uczyniły z Żydami, Cyganami  
i Polakami.

Jako obywatele III Rzeczypospolitej  
i Polacy powinniśmy wymagać od tych, któ-
rych wybraliśmy i którym powierzyliśmy 
losy państwa, aby godnie je reprezentowali 
i dbali o polską rację stanu i odpowiednią 
jej pozycję na arenie międzynarodowej.  
1 września minie rocznica wybuchu II wojny 
światowej i odbęda się uroczystości w Gdań-
sku na Westerplatte. 70 lat temu o godz. 445 
Westerplatte zostało ostrzelane przez pancernik 
Schleswig-Holstein i był to początek piekła. 
Zapewne przemówienie, jakie wygłosi Angela 
Merkel będzie poprawne politycznie i przepeł-
nione hipokryzją, bowiem to co ona reprezentu-
je wobec rządu Donalda Tuska i Polski to tylko 
uśmiechy, puste gesty i słowa. Chciałbym, aby 
Tusk mówił z podniesionym czołem patrząc 
odważnie w oczy Merkel, a nie z pozycji sła-
bego, służalczo kłaniającego się wszem i wo-
bec. Znana dziennikarka Krystyna Grzybowska 
(Wprost, Gazeta Polska), która od ponad 30 lat 
mieszka w Niemczech, zawsze powtarza, że 
Niemcy czują respekt jedynie przed silniej-
szym. Nie wolno o tym zapominać!

CHRIS

Rada Osiedla przypomina
Skończyły się wakacje, mieszkańcy Pało-

wic wrócili z urlopów, chcieliby teraz spe-
dzać czas na łonie przyrody na terenie swo-
jego osiedla. 

Zanim jednak rozpędzimy się z wtargnię-
ciem na dostępne trawniki za wszelka cenę, 
przypomnijmy sobie dwa artykuły z Kodeksu 
Wykroczeń: 

Art.144. § 1. Kto na terenach przeznaczoych 
do użytku publicznego niszczy lub uszkadza 
roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec 
lub lub też dopuszcza do niszczenia ich przez 
zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, 
podlega karze grzywny do 1.000 złotych lub 
karze nagany.

§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa 
lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydroż-
ne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny.

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsca dostępne dla publiczności, a w szcze-
gólności drogę ulicę, plac, ogród, trawnik lub 
zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zło-
tych albo karze nagany.

Wjeżdżając pojazdami mechanicznymi na 
trawnik można spowodować jego zniszczenie. 
Pomijając nawet aspekt prawny, chyba nikomu z 
nas nie zależy na zniszczeniu terenów zielonych 
wokół jeziora, oraz na całych Pawłowicach. 
Aby miło spędzać czas na trawnikach, nie ma 
powodu wjeżdżać tam samochodami, niszcząc 
trawę, tworząc koleiny. Nie ma prawa śmiecić, 
pozostawiać po sobie i swoich zwierzętach resz-
tek i odchodów, niszczyć roślinności.

To samo dotyczy również zachowania się 
podczas spotkań, biwaków, grillowania:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alar-
mem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, 
porządek publiczny, spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma cha-
rakter chuligański lub sprawca dopuszcza się 
go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny.

Podkreślamy, że zakłócanie spokoju hała-
sami dotyczy nie tylko ciszy nocnej w godz. 
22.00 – 6.00, ale w czasie całej doby.

Każdy mieszkaniec Pawłowic, który widzi 
osoby łamiące zasady, ma prawo i obowią-
zek powiadomić Straż Miejską – tel alar-
mowy 986 i możliwość wysyłania sms-ów 
dla osób niesłyszących 608 302 302. Dyżur-
ny przyjmuje zgłoszenia i wysyła patrol, któ-
ry interweniuje – jeśli prawo zostało złamane, 
sprawca poniesie konsekwencje z tego tytu-
łu. Informacje można również zgłaszać na  
Policję, komisariat Psie Pole, tel. 345-78-94

Spędzając czas z najbliższymi zachowujmy 
się w taki sposób, jaki chętnie widzielibyśmy 
u innych relaksujących się na łonie natury.  
W imieniu Rady Osiedla

redakcja

Wygląd parku (plaża nad jeziorem) w 2000. roku. Czy chcemy powrotu do tamtych lat?

fot. Zbigniew Kaparnik
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Chcę być księżniczką!
Pierwsza część artykułu w sierpniowym 

numerze „Pawłowic”.
I wreszcie coś iście królewskiego – apar-

tamenty Fryderyków. Sale nazywane od ko-
lorów ścian wyłożonych tkaninami jak Sa-
lon Niebieski czy Żółty, albo od osób, które  
w nich mieszkały, lub często przebywały. Po 
II wojnie śląskiej, kiedy Wrocław został zdo-
byty przez Prusaków, Fryderyk II Wielki nabył 
pałac od barona von Spätgena i przemianował 
go na królewską rezydencję, jakimi były też 
Królewiec, czy Berlin. Pałac przebudowano 
na potrzeby cesarskie i zgodnie z jego życze-
niami. Jak pewnie zauważą młode księżniczki, 
urządzono go niezbyt bogato i przepysznie, ale 
dość prosto – cesarz zażyczył sobie, aby wy-
posażenie pokoi było mieszczańskie, nieprze-
sadnie zdobione, bardziej funkcjonalne, choć 
mające wiele uroku. Najpierw rokokowa sala 
Fryderyka II – portrety, lustra w bogatych opra-
wach, niezwykłej urody świecznik z porcelany 
miśnieńskiej, meble oryginalne lub rekonstru-
owane. Następna sala to apartament i sypial-
nia kolejnego króla – Fryderyka Wilhelma III.  
Patrząc na krótkie łóżko można się zastano-
wić, czy było on jeszcze niższy niż Napoleon? 
Jednak nie – po prostu wówczas sypiano w 
pozycji niemal siedzącej, nie było więc po-
trzeby budowania długich łóżek.  W sypialni 
zwraca uwagę zegar z 1815 r. To dzieło wro-
cławskiego zegarmistrza wyróżnia się tym, iż 
na tarczy godzinowej cyfry rzymskie ułożone 
są w odwrotnej kolejności i wskazówka też 
chodziła na odwrót. Ten zegar był precyzyjnie 
wykonany i według niego ustawiano wszyst-
kie pałacowe zegary. Prywatny apartament 
Fryderyka Wilhelma III to miejsce, w którym 
cesarz prowadził kampanią antynapoleońską, 
pisał odezwy do generałów i ludu, publikowa-
ne później w Gazecie Śląskiej – przyglądam 
się kunsztownie wykonanej sekreterze, me-
blowi ponadczasowemu, bowiem pośród szu-
fladek i półeczek odnaleźć tu również można
przegródki idealnie pasujące na... płyty kom-
paktowe. Trudno wyjść z tego pokoju, gdyż co 
chwilę zauważa się coś nowego, interesujące-
go – tu popiersie, tu obrazy najlepszych mala-
rzy, tu kredens z porcelanowymi naczyniami z 
lat czterdziestych XIX w., przedstawiającymi 
widoki Wrocławia i okolic. 

W Sali Niebieskiej, audiencyjnej, gdzie Fry-
deryk Wilhelm III przyjmował swoich gości, 
warto przyjrzeć się obrazowi przedstawia-
jącego marszałka, zwycięzcy pod Waterloo 

gosposie, a także przyszłe królewny z uwagą 
przyjrzą się przepięknej porcelanie – zestawy 
naczyń, filiżanki, miseczki, białe i kolorowe 
– z pewnością zechcą zastanowić się jak urzą-
dzić jadalnie w swoim pałacu.

Galeria 

Mijam galerię obrazów i już wspinam się na 
drugie piętro – Wrocław dziewiętnasto- i dwu-
dziestowieczny. Sala 16. to raj dla młodych 
wojaków – szable, pistolety, prawdziwy przy-
bornik napoleońskiego generała. To przybornik 
podróżny, jest w nim więc wszystko,  czego 
można potrzebować, łącznie z miską, jakimiś 
fiolkami, buteleczkami, pędzlami do golenia.
Obok mundury.

Sala, którą nazwałabym jadalnią i następna 
pełna instrumentów i wszystkim co łączy się 
z muzyką, prowadzi do bardzo ciekawego po-
mieszczenia, atelier fotograficznego. Jest ona
poświęcona jest fotografii wrocławskiej. Pełna
plakatów, zdjęć, widać jak kiedyś wyglądały 
Zakłady Kąpielowe przy ul. Teatralnej, Hala 
Stulecia w budowie, synagogi, szkoły, szpitale, 
mosty, wizerunki wrocławian. W rogu stoi sta-
rutki fotel – siadało się na takim, obok wazon  
z kwiatami, z tyłu draperia i pstryk! Prawdzi-
we starodawne studio fotograficzne. Obok
widnieje sporo zdjęć, głównie portretów i pej-
zaży miejskich, najmłodsze zdjęcie pochodzi  
z 30 roku zeszłego stulecia!

Koniec XIX w. to szybki rozwój Wrocła-
wia w branżach przemysłowo-handlowych.  
W sali 20. przedstawiono kształtowanie się 
ich z uwzględnieniem dziejów komunikacji 
tramajowej. To jest bardzo ciekawa sala, bo-
wiem oprócz wodomierza z Fabryki Wodo-
mierzy przy ul. Tęczowej, atrapy piasecznicy 
służącej do posypywania szyn piaskiem (moż-
na spróbować pokręcić korbą, ale ostrożnie!), 
dzwonka tramwajowego (komu uda się nim 
zadzwonić?), przemyślnie skonstruowanych 
ławek (wówczas nie było pętli tramwajowych, 
więc motorniczy na końcu trasy przesiadał się 
na drugi koniec wagonu, a oparcia w ławkach 
przekładało się, aby pasażerowie nie musieli 
jechać tyłem), można wybrać się w wirtualną 
przejażdżkę tramwajem po Wrocławiu. Budzę 
mima w kiosku i już mknę wzdłuż Świdnic-
kiej – mijam pomnik Wilhelma, inny tramwaj, 
zbliżam się do Rynku, a po drodze minął nasz 
tramwaj – uwaga – jeden samochód! I tramwaj 
konny. W kiosku oglądam też naukę jazdy dla 
tramwajarzy i specjalny wagon-szlifierkę do
szyn.  Reklamy na tramwajach to, okazuje się, 
dawny wynalazek, tak samo reklama na inne 

– w szklanej gablocie widnieje przestrzenna 
makieta, na podstawie tego właśnie obrazu 
bardzo starannie, z wielką dbałością o detale 
wykonana przez Tadeusza Myczkowskiego. W 
przeciwległym końcu sali widzę posąg modlą-
cego się chłopca – to kopia starożytnej rzeź-
by, zaś naprzeciwko zwraca uwagę ni mniej, 
ni więcej, a uśmiechnięty zegar. Jego uśmiech 
powoduje specjalne ułożenie wskazówek – dy-
namiczne, zachęcające, ustawione na godzinie 
ok. 1010. Na ogół w takiej właśnie pozycji usta-
wia się wskazówki niechodzących zegarów, co 
warunkowane jest między innymi tym, że gdy-
by na tarczy widniała sygnatura wykonawcy 
zegara, musiałaby być widoczna, niezasłonięta 
przez wskazówki. Rzucam jeszcze okiem na 
sztandar w barwach fryderykańskich i szable 
kirasjerów, i mijając Salę Zieloną, zmierzam 
do Sali Czerwonej – kopie obrazów Rembrand-
ta, bidermajerowskie meble, oryginalny piec 

Piec z Będkowic

pochodzący z pałacu w Będkowicach, kolej-
ny piękny miśnieński świecznik – tym razem 
można się mu dokładniej przyjrzeć, choć nadal 
stoi w oddaleniu od patrzących, ze względu na 
bezpieczeństwo – to naprawdę misterna robo-
ta. Świecznik stoi we wnęce – myślałam, że 
została utworzona specjalnie celem ustawiania 
tu ozdób, ale nie, okazuje się że to pozostałość 
po klatce schodowej, która tędy niegdyś prze-
biegała. Cały pałac był przebudowywany, do-
pasowywany do potrzeb kolejnych właścicieli. 
Ściany kryte są tkaniną wykonywaną współ-
cześnie, ale oddającą klimat epoki, tak samo 
jak pokrycie ścian kolejnego pomieszczenia 
– tylu pięknych kafelków naraz dotąd nie wi-
działam. Myślałam, że to wielka łazienka, lecz 
mieszczanie w ten sposób zdobili różne po-
mieszczenia, jest tu więc możliwość przyjrzeć 
się tysiącom kafelków malowanych w niebie-
skie, wzory, a każdy inny. W kolejnej sali małe 

Panorama barokowego ogrodu 
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sposoby – w gablotach wszystko co produko-
wał przemysł wrocławski, etykiety i butelki 
od piwa, ulotki, a także ceramika reklamowa 
– maleńka, jak dla lalek, muszla klozetowa 
firmy Klimag Breslau i inne przedmioty tego
rodzaju. 

Reklama Lemor

Kolejna sala to wspomnienie I Wojny Świa-
towej. W gablotach mundury, broń, zdjęcia. 
Przez cały czas emitowane są krótkie filmy 
z tego okresu – sterowiec unoszący się nad 
Halą Stulecia to niezwykły widok, nie spotka-
łam się z tym dotąd w żadnym muzeum.

W tej samej sali są też eksponaty związane 
z gminą żydowską. Wrocławianie pochodze-
nia żydowskiego byli bardzo elitarną grupą, 
której miasto zawdzięcza wiele – byli profeso-
rami, rektorami, zasiadali w radzie miejskiej, 
posiadali potężne własności ziemskie, firmy
handlowe, banki, fundacje finansujące szkoły 
i szpitale. Pomagali sobie nawzajem i poprzez 
to również miastu, w dużym stopniu przyczyni-
li się do jego rozwoju. Trzeba o tym pamiętać. 
Trzeba pamiętać również o smutnym rozdzia-
le w dziejach naszego miasta, jakim była Noc 
Kryształowa, podczas której zburzono synago-
gę przy komendzie policji, a Żydzi zostali roz-
gromieni. Oglądam jedyne znane dotąd zdjęcie 
na świecie, przedstawiające płonącą synagogę 
górującą nad miastem– jakiś mieszczanin zro-
bił je prymitywnym aparatem, a dotarło do nas 
aż z Australii – jeden z niewielu, niezwykły 
ślad po tamtej nocy.

II Wojna Światowa – ekspozycja wstrząsają-
ca: wrocławskie gazety z tamtych lat, pamiątki 
z obozów koncentracyjnych, zdjęcia zburzo-
nego Wrocławia, zbezczeszczone nagrobki na 
cmentarzu żydowskim pomalowane w swa-
styki. Ta część pewnie zainteresuje chłopców 
– broń i działa, a także hełmy, apteczka pierw-
szej pomocy, maski przeciwgazowe, najróż-
niejsze dokumenty.

W kolejnej sali czasy powojenne – przy-
jazd Polaków do Wrocławia, oryginalne 
skórzane walizki, wózek, na którym ktoś za-
mieścił przywieziony dobytek. Zdjęcia znisz-
czonego miasta i dokumentacja jego odbudowy.  
W międzyczasie oglądam filmy, głównie z kro-

nik filmowych, oraz zdjęcia z Wystawy Ziem
Odzyskanych. W gablotach druki propagando-
we, plakaty ze Stalinem, Leninem, obok stolik 
i lampa zwrócona w stronę miejsca „petenta”. 
Każde dziecko z pewnością chętnie wespnie 
się na mównicę – po naciśnięciu guzika można 
powiedzieć coś przez mikrofon. Po Wystawie 
Ziem Odzyskanych w 1948 roku zostały nam 
jeszcze pamiątki pozostawione tu przez Pablo 
Picasso, który na Międzynarodowym Kongre-
sie Intelektualistów prezentował swoje grafiki
i ceramiczne półmiski i te półmiski możemy 
właśnie tutaj oglądać. 

Grafiki i ceramiczne talerze

Patrzę na Wrocław powojenny, po przejęciu 
go przez polską administrację całkowicie za-
leżną od Związku Radzieckiego, PRL-owski, 
a wreszcie, po protestach przeciwko władzy 
komunistycznej w latach 60 i 70, po strajkach 
w 80 i Okrągłym Stole w 1989 roku przejęty 
przez nowy, demokratyczny zarząd. Wyda-
rzenia ważne dla miasta, wzornictwo, neony, 

Panorama Wrocławia
Wrocławia z repliką tego najbardziej charakte-
rystycznego “Dobry wieczór we Wrocławiu”, 
symbole zamierzchłego reżimu, PZPR. Sala – 
jak wszystkie, wiarygodnie – zaaranżowana w 
sposób wprowadzający w klimat lat osiemdzie-
siątych (w tle muzyka z serialu “Zmiennicy”...), 
taśmy magnetofonowe na szpulach, nielegalna 
drukarnia, sito do drukowania plakatów, ulotek, 
milicyjne pałki; oryginalne tabliczki z dawny-
mi nazwami ulic: Nowotki, Róży Luxemburg, 
Marchlewskiego. Dalej powódź oraz Kongres 
Eucharystyczny z 1997 roku, współczesna 
panorama Wrocławia, w której każde dziecko 
rozpozna znane sobie obiekty i pierwsze kra-
snale Pomarańczowej Alternatywy.

I wreszcie sala ostatnia – poświęcona historii 
powojennego teatru wrocławskiego. 

Sala teatralna 

W drugiej połowie XX wieku Wrocław był 
jednym z najważniejszych miast teatralnych, 
“Mekka teatromanów”. W muzeum zgroma-
dzono najróżniejsze przedmioty dotyczące te-
atru – oryginalne peruki i kostiumy, rekwizyty, 
lalki, afisze, projekty scenografoczne najlep-
szych polskich twórców. Pomimo przeszkód 
powodowanych ustrojem, we Wrocławiu udało 
się zaistnieć osobliwym na poziomie świato-
wym teatrom, jakimi były Wrocławski Teatr 
Pantomimy Henryka Tomaszewskiego i Teatr 
Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Na stole 
“pracowni Grotowskiego” leży album – otwie-
ram go. Przyglądam się leżącej na innym stole 
koronie –  namacalnej, ciężkiej, nie papierowej 
– i innym rekwizytom, lalkom, zdjęciom, doku-
mentom, pamiątkom po najlepszych artystach, 
tworzącym w naszym mieście...

Czas na kawę – można ją wypić w kawia-
rence na parterze, albo w pięknym barokowym 
ogrodzie na tyłach pałacu, który mimo tego, że 
znajduje się w sercu wielkiego miasta, otacza 
nas mgiełką dawnych czasów i spokoju. 

Barokowy ogród

Muzeum Miejskie Wrocławia to miejsce, do 
którego warto przyjść samemu, z dzieckiem,  
z gośćmi. Inspiruje do rozejrzenia się po Wro-
cławiu i wgłębieniu się w przeszłość miasta, tak 
zachęcająco, że nie sposób się temu oprzeć.

Agnieszka Gil
zdjęcia udostępnione przez 

Muzeum Miejskie Wrocławia
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TO. „Jego przebieg planowany jest w zie-
lonym korytarzu, którego znaczna szerokość 
wynosząca około 150 m pozwala na stosowne 
izolowanie terenów mieszkaniowych od ulicy, 
w tym z zastosowaniem urządzeń mających na 
celu zminimalizowanie uciążliwości komunika-
cyjnych – jeżeli oczywiście takie zaistnieją. Na-
leży przy tym zwrócić uwagę na fakt, że zielony, 
150 metrowy korytarz, zostanie skonsumowany 
tylko w części przez nową ulicę. Szerokość w li-
niach rozgraniczających Łącznika Pawłowickie-
go w obowiązujących w chwili obecnej dwóch 
planach miejscowych wynosi od 50-60 m. Tak 
więc pozostała część korytarza, około 90-100 m, 
będzie zagospodarowana w sposób maksymalnie 
izolujący od terenów mieszkaniowych”.

Red. Szerokość korytarza 90-100 m dotyczy 
łącznej szerokości. Tak więc, przy posadowieniu 
drogi w środkowej części szerokość pasa z każ-
dej strony wynosi zaledwie 45-50 m. Nie otrzy-
mano żadnych informacji na temat wytłumienia 
hałasu. Przy zachodnich wiatrach (przeważa-
jących w Polsce) egzaminu nie zdadzą nawet 
ekrany dźwiękoszczelne. Dlaczego więc miasto 
podejmuje błędne decyzje ze szkodą dla przed-
wojennego „Zielonego osiedla Pawłowice”?

TO. „Przebieg Łącznika Pawłowickiego 
uwzględnia nie tylko uwarunkowania prze-
strzenne, ale również techniczne związane z 
kształtowaniem tras o wysokich parametrach 
technicznych. Wymienionym uwarunkowaniom 
lokalizacyjnym towarzyszą nierozerwalnie 
względy ekonomiczne, które muszą być brane 
pod uwagę przy wyznaczaniu tras komunikacyj-
nych. Przesunięcie trasy na zachód od osiedla 
spowodowałoby nie tylko znaczące wydłużenie 
trasy, a co za tym idzie wzrost wydatków inwe-
stycyjnych miasta, ale również pogorszenie jej 
parametrów technicznych”.

Red. Dla miasta priorytetem jest pieniądz,  
nie człowiek, a przecież powinno być na od-
wrót. Przesłaliśmy do Urzędu projekt przesunię-
cia przebiegu trasy na zachód, co spowoduje jej  
skrócenie. Można ją również poprowadzić do za-

Niszczenie oazy ciszy i spokoju
Dokończenie artykułu ze strony 1. 

planowanego poprzednio węzła obwodnicy auto-
stradowej (rysunek został dostarczony do Urzędu 
Miasta, ale nie otrzymano odpowiedzi).

 TO. „Łącznik Pawłowicki pełniący funkcję 
połączenia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 
z Obwodnicą Śródmiejską będzie alternatywą dla 
Trasy Warszawskiej. Pozwoli również na wypro-
wadzenie ruchu ze wschodniej części miasta na 
drogę ekspresową S8 w kierunku Warszawy bez 
zbędnego nakładania drogi i dodatkowego ob-
ciążania sieci miejskiej. Połączenie to nabierze 
szczególnie istotnego znaczenia po realizacji dro-
gi ekspresowej S8, kiedy to będzie ono pierwszym 
połączeniem wprowadzającym ruch docelowy do 
miasta z kierunku Warszawy i doprowadzającym 
do skrzyżowania z Obwodnicą Śródmiejską i da-
lej z Trasą Warszawską”.

Red. Łącznik Pawłowicki przejmie ruch dro-
gi ekspresowej S8 i tym samym nie będzie już  
cichego osiedla Pawłowice. Prowadzenie tego 
typu drogi w wytyczonym przez Urząd miejscu 
– przy ogromnych wolnych terenach w pobliżu 
– nie ma sensu. Być może jednak jest doskonałym 
interesem dla kilku osób chcących stworzyć Paw-
łowice Malownicze.

TO. „Rada Osiedla Pawłowice oraz Miesz-
kańcy Pawłowic brali i biorą aktywny udział w 
procedurze sporządzania Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławia – edycji 2006 i obecnie zmienianego. 
Uwagi i wnioski składane przez Państwa są na 
poszczególnych etapach rozpatrywane, jednakże 
procedura wynikająca z ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) 
nie przewiduje indywidualnych odpowiedzi na 
wniesione wnioski i uwagi. W trakcie procedury 
sporządzania obecnej zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Wrocławia (Uchwała nr XXVI/938/08 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 
roku) wnioski wniesione w okresie od 25 listopa-
da do 15 stycznia 2009 roku zostały rozpatrzone 
Zarządzeniem nr 5828/09 Prezydenta Wrocławia 
z dnia 27 marca 2009 roku dostępnym na stronie 
internetowej: www.wroclaw.pl”.

Red. Oto niektóre uwagi i wnioski mieszkań-
ców odnośnie lokalizacji przebiegu Łącznika wy-
tyczonej przez Urząd: 
– spowoduje rozdzielenie Pawłowic i Kłokoczyc, 

przez co mieszkańcy Kłokoczyc nie będą mo-
gli posyłać dzieci do szkoły w Pawłowicach, 
korzystać z jeziora i sklepów pawłowickich,

– łącznik i drogi dojazdowe zniszczą naturalny 
charakter Pawłowic,

– droga dojazdowa przez ul. Starodębową i ul. 
Pawłowicką stworzy niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia dzieciom uczęszczającym do 
szkoły podstawowej,

– drogi dojazdowę prowadzone między innymi ul. 
Starodębową zniszczą przedwojenne dęby,

– ruch samochodowy wpłynie na zniszczenie sie-
dlisk ptaków gniazdujących przy jeziorze w 
Pawłowicach, jak i zdecydowanie pogorszy wa-
runki wędkowania  lub je wręcz uniemożliwi,

– korki samochodowe na drogach dojazdowych 
spowodują ruch samochodów dostawczych  

i ciężarowych po całych Pawłowicach,
– część osiedla Pawłowice figuruje w Wykazie

Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta 
Wrocławia, a całe zostało opisane przez prof. 
Wandę Kononowicz jako zabytkowe osiedle 
Wrocławia,

– rezygnacja ze zjazdu na ul. Starodębową.
Niestety, żadne z nich nie zostały uwzględnio-

ne. Po co więc pyta się mieszkańców o zdanie ?
TO. „Informuję również, że dla fragmentu 

Łącznika Pawłowickiego obowiązują dwa miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1) miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego 
przy ulicy Białych Goździków przyjęty Uchwa-
łą nr LVII/3377/06 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 19 października 2006 roku (publikacja: 
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskie-
go z 7 grudnia 2006 r. Nr 257, póz. 3826); 

2) miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu Łącznika Pawłowickie-
go przy ulicy Jeziorowej przyjęty Uchwałą nr 
XX/578/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 
kwietnia 2008 roku (publikacja: Dziennik Urzę-
dowy Województwa Dolnośląskiego z 28 maja 
2008 r. Nr 143, póz. 1715)”.

Red. Na zakończenie cytujemy fragment 
fragment DYREKTYWY 2002/49/WE PAR-
LAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 
dnia 25 czerwca 2002 r., do której urzędnicy 
chyba powinni się stosować:

„...Osiągnięcie wysokiego poziomu zdrowia i 
ochrony środowiska jest częścią polityki wspól-
notowej, a ochrona przed hałasem znajduje się 
wśród przyjętych celów. W Zielonej Księdze w 
sprawie przyszłej polityki dotyczącej hałasu, Ko-
misja zajęła się hałasem w środowisku jako jed-
nym z głównych problemów środowiskowych w 
Europie...”

„...Niniejsza dyrektywa ma między innymi 
stanowić podstawę rozwijania i uzupełniania 
istniejącego zespołu środków wspólnotowych 
dotyczących emisji hałasu z głównych źródeł, w 
szczególności z pojazdów kołowych i szynowych 
oraz ich infrastruktury, samolotów, urządzeń pra-
cujących na otwartej przestrzeni i urządzeń prze-
mysłowych oraz maszyn samojezdnych, a także 
opracowywania dodatkowych długo -, średnio – i 
krótkookresowych środków...”

„...Niniejsza dyrektywa ma na celu zdefinio-
wanie wspólnego podejścia do unikania, zapo-
biegania lub zmniejszania szkodliwych skutków 
narażenia na działanie hałasu, w tym jego do-
kuczliwości, w oparciu o ustalone priorytety...”

„...Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
hałasu w środowisku, na jaki ludzie są narażeni 
w szczególności na obszarach zabudowanych, 
w publicznych parkach lub na innych obszarach 
względnie cichych w aglomeracji, na obszarach 
ciszy na otwartym terenie poza miastem, w po-
bliżu szkół, szpitali i innych wrażliwych na hałas 
budynków i obszarów...”

Pełny tekst Dyrektywy dostępny jest pod ad-
resem: http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/
B0570160A52C4415C1256F9500417428/$fi-
le/32002L0049-PL.doc

(red.)
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Przedszkole – pierwsze i drugie kroki
Wiosenne walki o miejsce w przedszkolu 

dawno już za nami. Lato chyli się ku koń-
cowi, wakacje minęły. Kupione już kapcie 
na zmianę, piżamka, nowa szczoteczka do 
zębów – czas do przedszkola! Jak wyglądają 
pierwsze dni Twojego przedszkolaka – jest 
radosny, z uśmiechem wbiega do sali, czy 
raczej płacze i nie chce się rozstać z mamą 
lub tatą? 

 

Zacznij wieczorem

Dzień zaczyna się teraz wcześniej niż dotąd 
– trzeba zdążyć wykonać wiele czynności, na 
które może brakować czasu rano. Zacznij wie-
czorem – po pierwsze dziecko powinno być 
wyspane, dzięki czemu uniknie się długiego 
budzenia i wygrzebywania się spod kołderki. 
Dlatego też należy przestrzegać odpowiedniej 
pory kładzenia malca spać. Również wieczo-
rem najlepiej jest przygotować ubranie, pamię-
tać o stroju gimnastycznym, czy co tam akurat 
będzie potrzebne. Jesień zbliża się wielkimi 
krokami, warto pamiętać, że pogoda może być 
kiepska, trzeba więc ustalić godzinę pobudki 
uwzględniwszy czas potrzebny na dotarcie do 
przedszkola w deszczu, czy zimą – na odśnie-
żanie samochodu.

Poranek

Aby się udał i przeszedł bez zgrzytów, po-
budka musi nastąpić gdy zadzwoni budzik. 
Nie dajmy się nabrać na „niech jeszcze dzie-
sięć minut maluch pośpi”, bo to i tak w niczym 
nie pomoże, za to może spowodować opóź-
nienia. Dobrze jest wstać kwadrans lub dwa 
przed dzieckiem i w spokoju zając się własną 
toaletą, wypiciem kawy, a później skupić się 
już tylko na przygotowaniach do wyjścia. Pa-
miętajmy o czasie na samodzielne wkładanie 
ubrań – przedszkolak powinien się już potrafić
sam ubrać, pomagamy jedynie przy sztukach 
trudniejszych, takich jak zapinanie guzików, 
zawiązywanie sznurówek, albo... kupujemy 
buty na rzepy i bluzy wciągane przez głowę. 
Spodnie obowiązkowo na gumce.

Zasadniczo nie powinno się wychodzić z 
domu bez śniadania. Zdarzają się jednak lu-
dzie – nie tylko dorośli – którzy nie lubią jadać 
zbyt wcześnie rano. Jeśli Twoje dziecko należy 
do nich, a w przedszkolu lada chwila i tak zje 

posiłek, lepiej go nie zmuszać, bo może się to 
skończyć bólem brzucha a nawet wymiotami. 
Wystarczy napić się mleka, czy soku, lub kilka 
łyżek zupy mlecznej, albo przegryźć pół bana-
na lub mały jogurt.

Dzieci lubią rytuały, więc najbezpieczniej 
jest poruszać się co rano w tym samym rytmie, 
gdyby się jednak zdarzyło, że zaśpimy, zamiast 
wprowadzać nerwową atmosferę lepiej jest 
przystąpić do planu awaryjnego. Można np. 
nastawić stoper lub alarm w telefonie i zarzą-
dzić „szybką akcję” polegającą na szybszym 
niż zwykle tempie wykonywania czynności. 
Ale im mniej pokrzykiwań i bieganiny w kół-
ko, tym łatwiej uda się nadrobić stracony czas, 
w miarę możliwości bez okazywania zdener-
wowania.

Rozstanie

Kurteczka wisi już w szatni, buty zmieniono 
na kapcie – idziemy do sali. Niektóre dzieci bez 
problemu przekraczają jej próg, inne płaczą i 
za nic nie chcą się rozstać z rodzicem. Bardzo 
ważne jest nasze nastawienie – nie ma nic gor-
szego, niż pocieszająca malucha smutna mama, 
która popłakuje i nie może się od niego ode-
rwać. Niewłaściwe jest przekazywanie dziecku 
własnych niepokojów, szczególnie w momen-
cie rozstania. Rodzice sami muszą być przeko-
nani do tego, że uczęszczanie do przedszkola 
nie jest krzywdą dla dziecka, ale naturalną 
koleją rzeczy, jaką później będzie pójście do 
szkoły, pracy, całkowite wyfrunięcie z gniazda. 
Dlatego powinni przyjąć ze spokojem fakt, że 
teraz, przez kilka godzin, ich skarb będzie pod 
opieką kogoś innego. Pójście do przedszkola, 
to rewolucyjna zmiana w życiu dziecka, dlate-
go obowiązkiem rodzica jest pomóc mu przejść 
to niełatwe doświadczenie. Podstawą jest kon-
sekwencja – jeśli mamie trudno jest stanowczo 
zostawić dziecko w sali, może łatwiej będzie 
tatusiowi?

Zjadłeś wszystko?

To jedno z  najczęściej zadawanych pytań, 
kiedy odbieramy dziecko z przedszkola. Chce-
my wiedzieć jak minął dzień, co było na obiad, 
ale początkowo nie należy nastawiać się na 
spektakularne sukcesy. Jeszcze niezbyt bliskie 
opiekunki i koledzy, moc wrażeń – to wszyst-
ko może spowodować, że dziecko będzie mia-
ło mniejszy apetyt, ochotę do zabawy, chęć 
na drzemkę w nowym otoczeniu. Dlatego nie 
wymagajmy zbyt wiele – niektóre dzieci po-
trzebują więcej czasu na „aklimatyzację” – to 
porównywalne ze zmianą miejsca pracy przez 
dorosłych, albo przeprowadzki.

Czasem dziecko bez trudu przyjmuje zmia-
ny, może się jednak zdarzyć, że w pierwszych 
dniach, a nawet tygodniach, nawet mimo po-
czątkowych sukcesów, zareaguje płaczem 
przy wejściu do sali, agresją i pobudzeniem w 
domu, albo dla odmiany zmęczeniem i spad-
kiem ogólnej kondycji. Bywa, że dziecko bez 

wyraźnych przyczyn zaczyna chorować – in-
fekcje po kilku pierwszych tygodniach są naj-
zupełniej normalne. 

Gdy pojawiają się problemy

Gorzej jednak, jeśli po miesiącu przedszko-
lak nadal płacze, infekcje się nasilają, występu-
ją częste bóle brzucha, kłopoty ze snem, mocze-
nia nocne, a dziecko konsekwentnie odmawia 
pójścia do przedszkola. Trzeba wówczas za-
stanowić się, czy maluch nie potrzebuje więcej 
czasu – może faktycznie za wcześnie rozpoczął 
taką przygodę? Nie każdy trzy- a nawet cztero-
latek jest gotowy na dłuższe rozstania z rodzi-
cami. Jednym z rozwiązań jest skrócenie jego 
pobytu w placówce i odbieranie go wcześniej, 
albo chwilowa (kilkumiesięczna) rezygnacja z 
przedszkola. Najpierw jednak warto porozma-
wiać z opiekunkami, może wspólnie uda się 
znaleźć sposób na złagodzenie zmian – dobre 
kontakty z wychowawcami to połowa sukcesu. 
Może będzie trzeba, żeby rodzic przez dzień lub 
dwa posiedział w szatni i maluch po wyjrzeniu 
z sali go zobaczy, po czym wróci spokojnie do 
zabawy, a może wystarczy zdjęcie mamy w 
kieszonce, czy ukochana przytulanka. 

Można pokazać dziecku własne zdjęcia z cza-
sów, kiedy sami chodziliśmy do przedszkola, 
opowiedzieć jakąś przygodę z tamtych lat,  
a przede wszystkim poświęcać debiutujące-
mu przedszkolakowi dużo uwagi – przytulać, 
wysłuchiwać i koniecznie dotrzymywać słowa 
– jeśli obiecamy odebrać go po obiedzie, czy 
po spacerze, niech to będzie na pewno dokład-
nie wtedy.

Agnieszka Gil

fo
t. 

D
om

in
ik

a 
P

ie
ch

ow
ic

z

fo
t. 

Li
lia

 G
or

zk
o

fo
t. 

Li
lia

 G
or

zk
o



10

Szkoła jaka jest, każdy widzi – chciałoby się 
sparodiować zacnego Benedykta Chmielow-
skiego patrząc na „efekty” reform szkolnictwa 
z uporem forsowanych przez kolejnych mini-
strów edukacji. Przez kilkanaście ostatnich 
lat bez przerwy wprowadzano coś nowego, 
przede wszystkim formułę egzaminów koń-
czących poszczególne etapy edukacji i podsta-
wę programową. 

Ciągle słyszymy o programach autorskich, no-
woczesnych podręcznikach, o nauczaniu w sys-
temie bloków tematycznych, czy jak tam to się 
nazywa i oczywiście o nowych, podobno coraz 
lepszych metodach nauczania i procedurach eg-
zaminacyjnych. I co? I nic. No prawie nic, bo na 
pewno jest coraz gorzej. A dlaczego? Odpowiedź 
jest prosta: ponieważ rozregulowano całkowicie 
system edukacji, z programów nauczania wy-
cięto tak dużo, że wiedza jest wyrywkowa i w 
zasadzie nie można nauczyć dzieci logicznego 
myślenia, czy elastycznego posługiwania się ję-
zykiem ojczystym, formułowania sądów, pisania 
wypracowań na temat w formie chociażby roz-
prawki. Z językami obcymi też nie jest najlepiej. 
Dociążono za to tornistry, ponieważ do każdego 
przedmiotu trzeba nosić podręcznik, ćwiczenia 
i zeszyt, a czasem jeszcze atlas. Ale co tam, za 
to są kolorowe i w zasadzie nie trzeba zbyt dużo 
pisać. Przeważnie też nie można ich przekazać 
komuś młodszemu, ponieważ podręczniki w 
większości się do tego nie nadają, gdyż zawierają 
karty do wypełnienia przez ucznia. Wielokrotnie 
publicyści ostrzegali przed taką sytuacją, jed-
nak czynniki decyzyjne pozostawały głuche na 
wszelkie słowa jakiejkolwiek krytyki, konstruk-
tywnej także.

Analiza rezultatów tegorocznych egzaminów 
w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach 
przeprowadzona przez Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną obnażyła słabość naszego systemu 
edukacji i fatalny sposób egzaminowania. Oka-
zuje się, że uczniowie potrafią sobie poradzić je-

Co będzie z polską szkołą?
1 września 1939 roku nie było uroczystości 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. We wcze-
snych godzinach rannych na Wieluń, nieduże 
miasto, oddalone od granicy polsko-niemiec-
kiej około 30 kilometrów, spadły bomby, nisz-
cząc je i zamieniając w ruiny. To tu i na We-
sterplatte rozpoczęła się II wojna światowa.

W 70 rocznice jej wybuchu rozpoczyna się 
nowy rok szkolny. Dla pierwszoklasistów z no-
wym, zmienionym programem (tych w szkole 
podstawowej i gimnazjum). Co będzie w liceach, 
oprócz obowiązkowej matury z matematyki, tak 
do końca nie wiadomo.

W telewizji pojawia się co rusz informacja o 
tym, że rok 2009 jest rokiem rocznic. Głównie 
politycznych, ale te mają swoje przełożenie także 

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

Stare i nowe problemy z programem nauczania
W oparach szkolnego absurdu

dynie ze zrozumieniem prostych informacji, na-
tomiast kiedy trzeba przeprowadzić analizę kilku 
danych i następnie w oparciu o nią zbudować 
syntezę, jest to prawie niewykonalne. Ucznio-
wie są niesamodzielni, nie kojarzą faktów, nie 
potrafią wyciągać wniosków. Minister Katarzyna
Hall twierdzi, że winien jest niedoskonały sys-
tem egzaminacyjny i dlatego wprowadza zmiany. 
Tak więc oprócz egzaminów pisemnych będą 
także ustne. I to chyba słuszny kierunek, pod 
warunkiem jednak, że w szkołach zacznie się 
wreszcie normalnie uczyć. Nie chodzi o to, żeby 
przygotować ucznia do zdania testu, ale żeby z 
nim dyskutować i rozwijać jego umiejętności i 
indywidualne talenty. Trzeba koniecznie zmie-
nić nastawienie do programu nauczania. Przede 
wszystkim należy przywrócić odpowiednią ran-
gę matematyce i wreszcie uczyć jej systemowo. 
Nie zgadzam się z tym, że dzieci i młodzież nie 
lubią matematyki, bo jest trudna. Nie lubią jej, 
bo jej nie rozumieją i nie znają biegle jej pod-
staw. A nie znają dlatego, że metodyka nauczania 
tego przedmiotu w klasach I – III jest fatalna. 
Trzeba pamiętać o tym, że dzieci rozpoczynają-
ce edukację szkolną zaliczyły „zerówkę”, więc 
powinny umieć czytać, a przynajmniej składać 
litery czy sylaby i powinny również dodawać i 
odejmować w zakresie dziesięciu. Jednym sło-
wem powinny być na tyle przygotowane, aby 
od pierwszej klasy w spokojnym tempie realizo-
wać program. Tymczasem jest zupełnie inaczej. 
Przede wszystkim mam duże zastrzeżenia do 
nauczania tabliczki mnożenia. Odbywa się to w 
dzikim pędzie (przynajmniej tak było trzy, cztery 
lata temu), a kiedy jeszcze nie zostało utrwalone 
biegłe się nią posługiwanie, również w dzikim 
pędzie wprowadza się dzielenie, po czym wraca 
się do tego samego rok później, oczywiście także 
w pośpiechu, bo cały czas odbywa się gonitwa z 
programem. Po co więc wydłużono okres eduka-
cji o rok zerówkowy? Chyba po to, żeby skrócić 
okres beztroskiej zabawy, niezbędny do harmo-

nijnego rozwoju psycho-ruchowego dzieci. My-
ślę, że między innymi z tego powodu coraz wię-
cej dzieci wykazuje niedojrzałość emocjonalną. 
Przeraża mnie wizja pięcioletnich maluchów za-
pędzonych do szkolnych ławek w zatłoczonych 
szkołach pełnych agresji i niesamowitego hała-
su. Być może chodzi o to, żeby dać zatrudnienie 
tysiącom psychologów i pedagogów szkolnych, 
którzy w gruncie rzeczy są bardzo mało sku-
teczni w odniesieniu do zagrożeń, jakie stwarza 
środowisko współczesnej szkoły. Ja nie chodzi-
łam do zerówki, matematyki zaczęłam się uczyć 
dopiero w szkole, posługiwałam się liczydłem i 
patyczkami i nigdy, powtarzam – nigdy nie mia-
łam problemów z tym przedmiotem, mimo że nie 
był moją pasją. Dzisiaj, po wielu latach bez pro-
blemu potrafię przerabiać z dziećmi program z
tego przedmiotu w zakresie szkoły podstawowej 
i gimnazjum (liceum jeszcze przed moim dziec-
kiem), a jestem „tylko” filologiem i historykiem.
Jako stuprocentowa dyplomowana humanistka 
doskonale wiem, jak bardzo matematyka jest 
potrzebna w życiu, niezależnie od tego, jaki za-
wód będziemy wykonywać w przyszłości. Jest to 
dziedzina, która uczy logicznego i kreatywnego 
myślenia oraz rozwiązywania problemów, co jest 
niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. Obec-
ny system nauczania kształci roboty potrafiące
jedynie nacisnąć oznaczony guzik i to jest prze-
rażające. Nie sposób wyczerpać wszystkich wąt-
ków szkolnych. Być może powrócę do nich przy 
nadarzającej się okazji. Pozwolę sobie jednak 
jeszcze skomentować nowy pomysł obecnej mi-
nister edukacji dotyczący zmian procedury egza-
minów gimnazjalnych. Uważam za niedorzeczne 
wprowadzenie egzaminu ustnego polegającego 
na prezentacji projektu wykonanego zespołowo 
na zadany temat. Czyją wiedzę będzie on spraw-
dzał i czemu ma służyć? Pracy w zespole trzeba 
uczyć na lekcjach, chociażby podczas omawiania 
lektur, a nie podczas egzaminów.

MJS

na szkołę i oświatę. A że pani minister Hall jest 
pseudoreformatorka polskiej szkoły – to wiedzą 
wszyscy nauczyciele i uczniowie oraz większość 
rodziców. Dlatego ten nowy rok szkolny budzi 
liczne obawy, głównie ze względu na te pseudo-
reformy do niej wprowadzone. O sprawie mate-
matyki pisałem już uprzednio i nadal twierdzę, 
że jej wprowadzenie na maturę jako przedmiotu 
obowiązkowego będzie małą katastrofą. Uderzy 
ona przede wszystkim w humanistów i lingwi-
stów (klasy i uczniów tego profilu), bo koniecz-
ność jej wkuwania odbierze możliwość przeczy-
tania iluś tam książek, które rozszerza horyzonty 
początkującego humanisty. To strata, której się 
później, niestety, nie nadrobi. 600 zadań z ma-
tematyki nie zastąpi lektury choćby „Miazgi” 

J. Andrzejewskiego czy „Stu lat samotności” 
Garcii Marqueza (to tylko przykłady). Jestem za 
obroną humanisty z prawdziwego zdarzenia, któ-
remu się niepotrzebnie zabierze czas na uczenie 
się matematyki, bo to obligatoryjne, a wyszarpie 
możliwości (i przyjemność) lektury późniejszego 
inteligenta-humanisty. Nie neguję potrzeby ucze-
nia matematyki, ale nie zgadzam się na katowa-
nie nią humanisty (mniej – lingwisty) na egzami-
nie dojrzałości. I nikt mi nie wytłumaczy, że jest  
inaczej. Sam jestem humanistą i wiem, co mo-
wię. Żadne badania naukowe i żadne fakty udo-
wodnione nie świadczą za tym, że matematyka 
wbijana do głowy li tylko humaniście, nie oświe-
ci go dodatkowo, a wręcz odwrotnie – obrzydzi 
mu na amen ten przedmiot.

Tyle tylko, że dzisiejsza matura, na której 30% 
to już zdanie i zaliczenie, swoja rangę obniżyła 
niepomiernie. Może wiec to mierne 30% jest dla 
obecnego maturzysty o zainteresowaniach hu-
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manistycznych osiągalne. Poczekajmy, do maja 
2010 roku wcale nie jest daleko. I zobaczymy, co 
też za „poziom” i procenty osiągną maturzyści z 
matematyki. Wątpię, aby dobre. Mogę się pomy-
lić, a wtedy powiem mea culpa.

Dręczy mnie też problem historii i jej ciągłe 
„przystrzyganie” przez urzędników z minister-
stwa edukacji. Bo to przecież przedmiot, który 
ma kształtować świadomość narodową młodych 
Polek i Polaków. A nie czyni tego. To ciągły zjazd 
w dół jeśli chodzi o znajomość historii Polski, 
choćby po to, by czuć się Polakiem. I wiedzieć, 
dlaczego (świadomie i z wyboru, ale i z potrzeby 
serca) się nim jest: chce się nim być, przekazując 
swoim dzieciom przywiązanie do kraju swojego 
urodzenia. Mądrze i racjonalnie, ale i odruchów 
uczucia.

 I tak w gimnazjum nauka historii kończyć się 
będzie na 1918 roku. Reszta, czyli ta część hi-
storii dotycząca pradziadów, dziadów i rodziców 
omawiana będzie w liceum. I do tego w I klasie 
dla wszystkich, a już w II i III tylko dla tych, któ-
rzy wybiorą ją sobie jako fakultet. W liceum jest 
to zwyczajne niszczenie historii (pani minister 
Hall – matematyczka, pewnie nie znosiła historii, 
dlatego tak po macoszemu ja traktuje w swoich 
reformach). Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 

skończenie gimnazjum jest obowiązkowe, to ci, 
którzy je skończą, o 20-leciu międzywojennym, 
Piłsudskim, Narutowiczu, Legionach, II wojnie 
światowej, AK, obozach koncentracyjnych, Sza-
rych Szeregach, Katyniu, stalinizmie, PRL-u, 
Poznaniu 56, Gdańsku 70, powstaniu „Solidar-
ności”, Wałęsie, stanie wojennym, Okrągłym 
Stole i III Rzeczpospolitej (wybrane tylko fakty) 
nie będą musieli nic wiedzieć. Kto wpadł na taki 
dziki i barbarzyński pomysł, no i chce właśnie 
w ten sposób odebrać świadomość narodową i 
tożsamość polską młodemu pokoleniu Polaków 
– ten zasługuje na pręgierz. Takie pseudo refor-
matorskie „kwiatki” pani minister K. Hall przej-
dą chyba do annałów szkodnictwa w polskiej 
oświacie.

Nie wiem, ale mam wrażenie, że komuś (lub 
czemuś) chodzi od paru dobrych lat o to, aby ob-
niżyć poziom szkolnictwa polskiego. Złe tenden-
cje (na przykład egzaminowania tylko przez testy 
na wzór amerykański) utrwalają się i mimo kry-
tyki, nie znikają, a tylko modyfikują się (słynne
klucze do oceny wypracowań z języka polskiego, 
ale i do czytania ze zrozumieniem). No i wyrzu-
canie z programu języka polskiego lektur, które 
były kanoniczne od lat (na przykład „Konrada 
Wallenroda” Mickiewicza, fragmentów kilku 

dygresji z „Beniowskiego” J. Słowackiego, „Me-
dalionów” Nałkowskiej czy fragmentów „Pa-
miętników” J.Ch. Paska), jak również ilość go-
dzin tego przedmiotu (4 tygodniowo), skłania do 
niewesołych wniosków. Ministerstwo jest ślepe i 
głuche na „odgłosy” idące ze szkoły czy związ-
ków zawodowych nauczycieli, bo ono wie lepiej 
(po co konsultacje, choć zapewnia się w rzadkich 
zresztą wystąpieniach pani minister w sejmie czy 
mediach, a jeśli już, to ich stopień ogólnikowości 
jest tak duży, że niewiele z nich wynika). „Źle się 
dzieje w państwie duńskim”, czyli w minister-
stwie edukacji i w oświacie polskiej. Jej poziom 
sukcesywnie się obniża, następuje degradacja eg-
zaminu dojrzałości, „osiągnięcia” gimnazjów są 
coraz gorsze, testy ze szkół podstawowych poka-
zują, że i w nich następuje zniżka poziomu.

Młode pokolenie wcale nie ma lepszych wa-
runków do nauki i rozwoju fizycznego (ile sal
gimnastycznych czy pływalni buduje się przy 
szkołach? To wstyd, kiedy się porówna ich ilość 
z posiadanymi przez choćby najbliższych na-
szych sąsiadów Niemców). Larum dla naszego 
szkolnictwa biją – pani minister!

Krzysztof Bauer

Kazimiera Iłłakowiczówna (IŁŁA)
Idą ku mnie tylko kalinami
po cierniach, po sinych jagodach,
umarli, znajomi, kochani.
Idą ku mnie tylko po szelestach, 
między wichry zdyszane wplatani:
„...Ty tu?... Ach, cóż za pogoda...”
Od szronów – brwi ich siwe,
młode rzęsy dziwnie ociężały...
I głaszczę ich, choć wiem, że – nieżywi...
znajomi... Ci, których kochałam:
Jaś, co spalił się wraz z samolotem,
Kazio, co zginął potem,
Pawełek oceanem przykryty,
Tadzio zastrzelony przez bandytów...
Młodzi, zamyśleni, zmarnowani,
znajomi, umarli, kochani.

Wierszem takim – wśród wielu innych – uczciła 
Kazimiera Iłłakowiczówna klęskę września 1939 
roku. Tragiczną przegraną narodu polskiego, któ-
ry mimo bohaterskich zmagań, w ówczesnej sy-
tuacji dziejowej nie był w stanie zwycięsko ode-
przeć hitlerowskiego najazdu ani uderzenia ze 
wschodu. Ale ton liryki wojennej przynosił także 
słowa nadziei. Widać to w wierszu „Miłość”:
Nie ma nas... Pustka
tam i dach strzaskany;
wszystko, cośmy kochali,
pogrzebało zgliszcze, 
lecz to, co wzrasta z grobów,
znowu pokochamy.
Zawsze zmartwychwstaniemy.
Nas nie można zniszczyć.

Kazimiera Iłłakowiczówna, dziś nieco już za-
pomniana poetka 20-lecia międzywojennego i 

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

PRL-u, była wnuczką Tomasza Zana, przywódcy 
filomatów i filaretów. Pochodziła z Wilna i z Wi-
leńszczyzna była związana w okresie młodości. 
Była wszechstronnie wykształcona, studiowała 
na uczelniach Fryburga, Genewy, Oxfordu, Lon-
dynu i Petersburga. Ukończyła studia z zakresu 
filologii polskiej i angielskiej na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. W czasie I wojny światowej 
pełniła ochotniczo rolę siostry miłosierdzia na 
froncie, a za ofiarność i odwagę trzykrotnie ją
odznaczano. W okresie 20-lecia międzywojen-
nego pracowała w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych, a 
w latach 1923-35 jako sekretarka marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, co utrwaliła w zbiorze wspo-
mnień „Ścieżka obok drogi”, wydanym zaraz po 
śmierci Marszałka w 1935 roku. Ewakuowana 
służbowo na początku II wojny światowej, cały 
jej okres przebywała w Rumunii i na Węgrzech. 
Do Polski wróciła w 1949 roku. Niemile widzia-
na przez władze komunistyczne, osiedliła się na 
stale w Poznaniu, gdzie spędziła ostatnie 36 lat 
swojego pracowitego życia. Na jej ogromny do-
robek pisarski składają się liczne zbiory wierszy: 
„Ikarowe loty” (1911), „Rymy dziecięce” (1923), 
„Wiersze litewskie” (1936), „Wiersze belweder-
skie” (1946), „Wiersze religijne” (1950) i inne. 
Była też autorką prozy artystycznej, przekładów, 
wspomnień, szkiców, ballad, kolęd i wierszy dla 
dzieci.

Odznaczono ją wielokrotnie, m.in. Wileńską 
Nagrodą Literacką (1930), Państwową Nagrodą 
Literacką (1935), Nagrodą PEN-Clubu za prze-
kłady (1954), Nagrodą Literacką Miasta Pozna-
nia (1957). Oprócz polskich, posiadała także 

odznaczenia zagraniczne, jak Krzyż Kawalerski 
Francuskiej Legii Honorowej czy Węgierski Zlo-
ty Order Pracy.

Znając kilka języków, z zamiłowaniem i bez-
interesownie uczyła ich młodych, obiecujących 
twórców, udzielała tez korepetycji. Podkreślała, 
ze pasjonuje się polityka i religia. Razem z miesz-
kańcami Poznania bardzo boleśnie przeżywała 
tragiczny czerwiec 1956 roku, o czym pisała:
Znowuśmy się dali wziąć na lep,
położono nas – jak zawsze – mostem.
(…) Krew nie płynie już, już tylko skrzep...
Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.

Uniwersytet Adama Mickiewicza nadał jej ty-
tuł doctora honoris causa w 1981 roku. Zawsze 
była niezależna politycznie, wrażliwa na sprawy 
człowieka, miłująca wolność, pełna patriotycz-
nego żaru – wiernie towarzyszyła swoja twór-
czością wszystkim wydarzeniom historycznym 
i trudnym drogom polskiego narodu, chętnie tez 
podejmowała tematy ludowe i dziecięce. Umiała 
dostrzegać piękno świata i przyrody, a najzwy-
klejsze przejawy codzienności przemieniała z 
łatwością w prawdziwą pełną refleksji poezję.
Potrafiła wzruszać, ale również obdarzać uśmie-
chem. Była bardzo głęboko religijna, przez dłu-
gie lata twórczości i do ostatnich chwil szczegól-
nie często kierowała swoje wiersze ku Bogu, jak 
chociażby w liryku „Przy Tobie, Chryste czy Tuż 
obok Boga”:
Nic nie trzeba sercu memu przy Tobie;
świecą, kiedy mi jest ciemno, melodie.
Nieziemskim, leciutkim scherzem
splata się melodia z sercem.
...Jeszcze dzień, jeszcze może trzy kroki
- i już Ty, i już tylko z Tobą.

Krzysztof Bauer
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Pierwsze wakacje Stacha
Pierwsze zapiski wakacyjne małego Sta-

cha publikowane były w sierpniowym nu-
merze „Pawłowic”

04 lipca

Od samego rana panowała u nas atmosfera 
tajemniczości i niespodzianek, aż powietrze 
trzeszczało. Chodziliśmy z siostrą i tatusiem, 
mrugaliśmy do siebie, szeptaliśmy po kątach 
tak, że w końcu zupełnie już nie wiedziałem 
o co chodzi. Sprawa się wyjaśniła kiedy wrę-
czyliśmy mamie wielki i piękny bukiet. Bo 
dzisiaj nasza mamusia, z każdym rokiem 
młodsza, skończyła kolejne osiemnaście lat!! 
Z radością przyjęła kwiaty, a także ślicz-
ną laurkę zrobioną przez siostrzyczkę. Ach, 
jeszcze był prawdziwy tort, ale miał pocze-
kać aż tatuś zupełnie wróci z pracy, bo wpadł 
tylko na chwilę... Już się nie mogę doczekać, 
mniam!

Dziadek Ewy się mnie czepia. Ciągle chce, 
żebym do niego przyszedł i wabi mnie do sie-
bie. Wczoraj żartował z mamą, że ona mnie 
podrzuci na godzinkę lub dwie i dziwił się 
kiedy tego nie zrobiła. Mama mu tłumaczy-
ła, że jest po prostu skąpa i niesłowna. Chy-
trzy swoich dzieci, im młodsze tym bardziej 
i nie dotrzymuje umów, więc nie ma co z nią 
interesów robić. A on dzisiaj od nowa: przyj-
dziesz do mnie? Dobrze, że mama jest rozsąd-
na i nie wypuszcza mnie z rąk. Wiem, jestem 
łakomym kąskiem, ale co to za nachalne za-
czepianie obcych dzieci?

A propos zaczepiania – babcia Ewy usły-
szała dzisiaj jak jakiś facet zaczepiał dziew-
czynki. One w krzakach koło świetlicy mają 
swój klub. Zaś w świetlicy są sofy, na pod-
łodze dywan i koce, na których można sia-
dać. Na stoliku stoi zapalona świeca i pełno 
kwiatów jaśminu. Widziałem to, bo z wielką 
ciekawością zaglądaliśmy tam z mamusią. 
A na lince przed świetlicą są porozwieszane 
kolorowe flagi, wyglądające trochę jak przed
autokomisem, ale zapisane jakimiś tajemni-
czymi literkami, arabskimi czy innymi chiń-
skimi. Nikogo nie było, więc poszliśmy sobie, 
ale potem zaczęli się tam schodzić niektórzy 
mieszkańcy naszego ośrodka i wchodzili do 
świetlicy. Co robili – nie wiemy. Może upra-
wiali jogę, może się modlili, może mieli wy-
kład na jakiś tajemniczy temat. Wyglądają 
miło i sympatycznie, nie jedzą mięsa, uśmie-
chają się do każdego, są spokojni, opanowani 
i pogodni. Moja mamusia nie ma nic przeciw 
nim, ale nie wyglądają na ludzi z krwi i kości 
z tą wieczną radością na twarzach i mama pa-
trzy na nich z podniesioną jedną brewką.

No i właśnie jeden z nich zaczepiał dzisiaj 
Ewę i moją siostrę. Nic im nie robił, tylko py-
tał w których domkach mieszkają, jak mają 
na imię i czy bardzo kochają swoje lale. One 
wprawdzie nie miały lal tylko misia, ale i tak 
to wypytywanie nie spodobało się babci Ewy, 
która była na nasłuchu. Zawołała dziewczyn-

ki i, jak później siostra zwierzyła się mamie, 
dopiero wtedy moja siostra przypomniała so-
bie, o przestrogach mamy na temat rozmów i 
zaczepiania przez obcych.

05 lipca

Jest mi przykro. Bardzo przykro i czuję się 
zrobiony w konia. Miał być tort i imprezka, i 
co? Był. Ale beze mnie! Uśpili mnie podstęp-
nie i poszli sobie sami świętować mamusiowe 
urodzinki! Dranie. Mama dmuchała świeczki, 
jedli pyszny tort w kształcie serduszka i wspo-
minali różne poprzednie urodziny mojej mamy, 
tatusia i siostry. I nie poszli spać aż do dziesią-
tej! Chyba im tego nie zapomnę. Ani kawałka 
tortu nie zostawili! No i co, że nie ma lodówki? 
Mogłem zjeść na ciepło!

Pan Anatol chyba ma na drugie imię Ględa. 
Jak kogoś dorwie, to ględzi i ględzi, i nie ma 
możliwości mu przerwać, bo nie dosłyszy i nie 
przeszkadzają mu protesty i próby dyploma-
tycznego przerwania rozmowy. Najlepiej to nie 
dać mu się dorwać. Ale to wcale nie jest takie 
proste, gdyż jest mistrzem w dorywaniu. Naj-
bardziej, wydawałoby się, niewinne pytanie 
może spowodować zakotwiczenie przy panu 
Anatolu na dłużej.

Mamusia właśnie wczoraj dała się podejść, 
odpowiadając na pytanie, rzucone mimocho-
dem, czy zna kostkę Rubika. Indagowana wy-
znała, że potrafi ułożyć jedną ścianę. No i pan
Anatol natychmiast zaoferował się nauczyć 
mamusię układać wszystkie ściany. On lubi 
uczyć, już moja siostra wrobiła się w kurs gry 
w szachy.

Teraz przyszedł czas na mamę. Przed po-
ranną drzemką rozpędziłem się i dobiegłem 
aż do domku babci Irenki. Pan Anatol, kiedy 
tylko zobaczył mamusię bieżącą za mną, jak 
szczupak rzucił się po kostkę i unieruchomił 
mamę na pół godziny. Na początku bawiłem 
się nieźle, ale potem zacząłem się nudzić, gdyż 
nie pozwolili mi się bawić kolorową kostką i 
biegać swobodnie po werandzie, która jest 
dużo wyższa od naszej i nie ma dodatkowego 
zabezpieczenia. Byłem też śpiący i to mamusię 
uratowało. Nie wiem jaki inny wiarygodny po-
wód odejścia potrafiłaby wymyślić!

Po spanku poszedłem na parking. Akurat 
Maruda z Lublina mył swój samochód. Polewał 
wodą z butelki po wodzie mineralnej, w której 
korku były dziurki jak w konewce. I bardzo się 
cieszył, że będzie miał takie czyste auto. Też 
się cieszyłem na początku, ale potem przesta-
łem, bo nie chciał mi dać miotełki do mycia, 
żebym nią pogrzebał w piachu, nie pozwolił za 
blisko podchodzić, żebym się nie wybrudził i w 
ogóle ciągle miał jakieś problemy. No, maruda 
i tyle. I jeszcze dwa razy opowiedział mamusi o 
tym, że jego żona jest uczulona na słońce a nad 
jakimś tam zalewem nie ma cienia.

Na deser były lody śmietankowe. Mamusia 
pozwoliła mi zjeść więcej niż pół. Chyba za ten 
tort, który sami zeżarli!

06 lipca

Moi właśni rodzice załatwili mnie na cacy. 
Wszystko zaczęło się od tego, że wczoraj wie-
czorem mama zapragnęła skrócić mi włosy, bo 
gorąco. Zaczęła od okolic uszu – nie bardzo 
jej to szło. Przyszedł tato, obejrzał maszynkę 
i stwierdził, że musi ją naprawić. Zrobił to i 
spróbował czy już dobrze. Nie było dobrze, 
Co gorsza spróbował nie z tyłu, tylko na środ-
ku czubka i z przodu. Część mi wychachmolił, 
maszynka padła zupełnie. Próbowali kombino-
wać nożyczkami, ale to już był koniec. Szybko 
wykąpali mnie i położyli spać. Rano zobaczy-
łem jak wyglądam... Część włosów sterczała, 
reszta świeciła gołymi plackami skóry, niektóre 
kosmyki leżały, inne nie. Załamałem się. Sam 
wymownie spojrzałem na mamusiową ma-
szynkę do golenia nóg... Zupełnie nieźle nam 
poszło, a żel do golenia o zapachu jagodowym 
jest fajny. No i wyglądam jak Mały Budda. 
Tyle, że ludzie patrzą na mnie z politowaniem i 
pytają kto i dlaczego...

08 lipca

Noc była okropna. Muzyka i hałasy nie tyl-
ko z wesela – w dwóch domkach, położonych 
niedaleko nas balowały ekipy wesołe i lubiące 
kiełbaski. Postawili grille na werandach i każ-
dy puścił głośno swoją ulubioną muzykę.

Dziś od samego rana znów zostaliśmy za-
dymieni. Okazuje się, że niektórzy jedzą kieł-
baski trzy razy dziennie. Na szczęście oddział 
geriatryczny naszego ośrodka zbuntował się i 
pani kierowniczka osobiście poprosiła o prze-
niesienie grilla w inne miejsce. I poszła. Wtedy 
smakosze przenieśli się z werandy na trawnik, 
około trzy metry dalej. Oczywiście nadal byli 
na zawietrznej w stosunku do nas, więc mamu-
sia była zachwycona...

Mamusia w ogóle jest zachwycona, gdy wi-
dzi tylu pijaków zgromadzonych na jednym 
kawałku ziemi. Bo dzisiaj poprawiny i od rana, 
czy od kiedy tam wstali, snują się po ośrodku 
wczorajsi chwiejni weselnicy.

Kocham moją mamusię, ale głupia to jest 
– smaruje mi i smaruje tę czwórkę, która się już 
w dwóch miejscach przebiła i nie zauważyła, 
że mnie to już nowe zęby idą! Tak, znakomicie 
da się już wyczuć górne trójki. Wiem, bo się 
ślinię.

Dziś wyjechała Zosia. Mama po niej nie 
rozpacza, bo Zosiowe „czhemmuuu???” kilka 
razy w ciągu kwadransa doprowadzało ją do 
rozstroju żołądka. Mama mówi, że wystarczy, 
że trzeba odpowiadać na pytania własnych 
dzieci – obce dociekliwe czterolatki bywają nie 
do zniesienia!

Moja siostrzyczka zdążyła się jeszcze poba-
wić z Zochą i pozaglądać do świetlicy, gdzie 
mama Zosi i jej towarzystwo, robiło nie wia-
domo co. To znaczy siadali na kocach na pod-
łodze, kładli ręce na piersiach (każdy na swo-
ich) i buczeli. Dziwna sprawa. Poszedłem tam 
trochę popodglądać, ale nie zdążyłem, bo nie 
zauważyłem dziury między trapem a poręczą 
i spadłem na kamienne schody, pierdyknąwszy 
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się boleśnie. Och, jak płakałem i krzyczałem. 
Chyba przerwałem filozofom medytację, ale
nic mnie to nie obchodziło, bo cierpiałem bar-
dzo! Uderzyłem się w głowę, otarłem łokieć i 
najadłem się strachu. Jakby tego było mało, po 
kolacji zerwałem się od mamy i postanowiłem 
wracać do domku z babcią Irenką. Dla odmiany 
jej chciałem dać dyla i znów się przewróciłem, 
aż mi krew leciała z kolanka. Ech, życie...

09 lipca

Niedaleko naszego ośrodka mieszkają koni-
ki. Jest ich dużo, mieszkają w stadninie, do któ-
rej trzeba iść długą, zakurzoną drogą. Poszli-
śmy tam dziś, bo mojej siostrze zamarzyła się 
hippika a my z mamą w tym czasie udaliśmy 
się na pocztę.

Kiedy pani na poczcie usłyszała: „dwadzie-
ścia kopert i znaczków”, musiała aż pójść na 
zaplecze... Pewnie nikt w Supraślu nigdy tyle 
na raz nie kupił. A do tego jeszcze pocztówki, 
dla mniej serdecznych adresatów. 

Nareszcie wrócił tatuś. Pochwaliłem się mu, 
że jadłem lody – mama mi dała. Opowiedzia-
łem ze szczegółami, jak to mamusia mnie kar-
miła łyżeczką i jakie były pyszne, i chłodziły 
moje zbolałe dziąsła, ale nie wiem czy mnie 
zrozumiał. Jakiś mało kumaty ten mój ojciec.

10 lipca

Czy zęby muszą tak boleć i swędzieć przy 
wyrastaniu? Mamy już oboje z mamą dość 
tych trójek, a jeszcze im daleko do końca. Tak 
się wnerwiałem przy kolacji, że mama spako-
wała jedzenie i zaprowadziła mnie do domku, 
zjedliśmy tutaj. A ja tylko chciałem zapytać 
panią kucharkę, czy nie ma jakiejś potrawy, 
która łagodzi ząbkowanie i próbowałem dostać 
się do kuchni. Moim zamiarem było też unik-
nięcie rozmowy z nową sąsiadką, która siedzi 
przy stoliku obok i cały czas gada. To starsza 
pani, która podpiera się laską i przez pół kola-
cji przeżywała, gdzie by tu ją położyć, żebym 
sobie krzywdy nie zrobił. A mnie akurat wcale 
nie obchodzi nic a nic jej laska i nawet na nią 
nie patrzyłem. Wolałem latać do kucharek. Ro-
bię się coraz bardziej samodzielny i mamusia 
powolutku przyzwyczaja się do tego faktu. Po-
wolutku i łagodnie lecz stanowczo.

11 lipca

Jak dobrze wstać skoro świt. Szkoda, że ro-
dzice są innego zdania. To znaczy mama, bo 
tacie jest wszystko jedno, śpi jak susełek i nie 
przeszkadza mu, że zabrałem mu półtoralitro-
wą wodę mineralną i tłukę się z nią po domku. 
Hałasuję, spadam z łóżka mamy, na które się 
najpierw wdrapuję kopiąc ją po twarzy i pisz-
czę. Mama jest w ogóle śmieszna – dzisiaj z 
jakiejś okazji zagroziła mojej siostrze, że da jej 
w kły. Ta się rozchichotała, bo ona przecież nie 
ma kłów! Tak jak i ja, dopiero nam się przebi-
jają, tylko mnie mleczne.

12 lipca

Wszyscy nas zaczepiają i gadają. Ludzie 
myślą, że matka z dziećmi (albo z jednym 

dzieckiem, gdy córeczka gdzieś lata) marzy 
o niekończących się rozmowach, szczególnie 
ze starszymi ludźmi. Lubimy czasem pomil-
czeć albo zająć się sobą, uwielbiam rozmowy 
mamusi z moją siostrą. Jesteśmy towarzyscy, 
ale nie aż tak. Mistrzynią zaczyna być Gaduła 
z laską, która siedzi przy stoliku obok nasze-
go. Mówi półgłosem i nigdy nie wiadomo, 
tym bardziej, że nie zwraca się wprost do 
mojej biednej krzywej matki (mama siedzi 
bokiem do stołu, bo usiłuje jeść jednocześnie 
karmiąc mnie i kiedy zerwę się na chwilę, 
zamiast chwycić kilka kęsów, wykręca się 
w stronę szemrzącej Gaduły z laską) tylko 
stosuje sztuczki. Mruczy na przykład: „Ile 
waży Stasiu?”. Mamusia udaje, że nie słyszy. 
Gaduła głośno: „Hm, mmm, hm... Dziew-
czynko, orientujesz się może ile waży twój 
braciszek?”. Oczywiście, że się orientuje, ale 
pytanie wyraźnie jest skierowane do mamy. 
Może przez gardło nie przechodzi jej „pro-
szę pani”? Tak czy inaczej gada bez ustanku, 
komentuje mój ubiór, fryzurę (no, trochę się 
nie dziwię...), sposób wychowania, pilnowa-
nia, odzywania się. I wszystko tak sprytnie, że 
czepliwość można jedynie odczuć, żadnych 
zarzutów wprost. Wszystko okraszone uśmie-
chem i „he, he, jaki ty ładny i grzeczny jesteś”. 
No, jestem. Nie wytrzymałem tego gadania i 
poszedłem sobie do jednej pani na drugim 
końcu sali i wspiąłem się jej na kolanka. Jest 
na diecie, więc dostała żółty serek, który lubię 
i poprosiłem, aby mnie poczęstowała. Bo ileż 
można tę szynkę i schab jeść?

13 lipca

Wczoraj wieczorem zawisły w ośrodku 
ostrzeżenia, aby nie kąpać się w rzeczce, bo 
w pobliskim zalewie odkryto bakterie E. Coli. 
Akurat siostra kąpała się z Dominiką, miej-
my nadzieję, że dobrze się wszystko skończy. 
Gorsza sprawa, że siostrzyczka jest głuptasek, 
bo nie dała się mamie posmarować kremem z 
filtrem. No i spała na brzuchu. Dobrze, że ktoś
panthenol wymyślił.

A ja jestem specjalistą od radia. Udało mi się 
nastawić budzik na okolice czwartej rano i tatuś 
został obudzony graniem na pełny regulator!

Dziś w stołówce odbywało się wesele pra-
wosławnych. Oni biorą śluby w piątki. Nasta-
wiliśmy się na hałasy i rzeczywiście muzyka 
grała bardzo głośno. W naszym kempingu było 
słychać jakby zza ściany. Jednak grali fajnie i 
zasnąłem bez kłopotów. Mamusia, mimo obaw, 
również. Obudziła się dopiero, gdy znów spa-
dłem z łóżka. Taki mój los.

14 lipca

Opalanie mamusi nie wyszło, bo słonko za 
chmurkami, mimo przepięknej pogody i wyso-
kiej temperatury. To sobie poczytała tego Go-
lemana, niezły jest. I wróciła z werandy cała w 
lipie. Lipy przestały brzęczeć, a zaczęły sypać 
płatkami – zamieć lipowa była.  Aha, bo z tymi 
lipami to było tak, iż kiedyś myśleliśmy, że w 
pobliżu działa jakaś maszyna. A to pszczoły tak 
zapylały z furkotem i szumem.

Wieczorkiem huknęło – burza, że ho ho, 
grzmiało i błyskało! Potem zrobił się świat 
żółty, a na niebie pojawiła się tęcza. Bawiliśmy 
się z siostrzyczką w domu, bo wszędzie mokro. 
Nareszcie – mam niedosyt jeśli idzie o zabawy 
z moją siostrą, bo mama nie chciała, aby ona 
czuła się zastachowana i pozwalała jej ganiać z 
koleżankami. No pewnie, w końcu ma wakacje, 
a ja i tak miałem się z kim bawić (z mamusią) 
poza tym ona jest moją siostrą, a nie mamą i ma 
prawo latać sobie beze mnie. Jestem wpraw-
dzie miły i uroczy ale jakoś nie nadaję się do 
dłuższych i bardziej skomplikowanych zabaw 
ze starszymi dziećmi. W jasełkach nie chcę być 
Jezuskiem, w Kopciuszku królewiczem...

15 lipca

Ostatnie dni to już właściwie czekanie na 
wyjazd. Nie ma już większości ludzi, którzy 
spędzali tu urlop razem z nami, najczęściej 
przyjeżdżali na dwa tygodnie, jest też kilkoro 
nowych, ale nie zadzierzgałem z nimi bliższej 
znajomości. Moi ulubieńcy to babcia Irenka i 
dziadek Anatol, Marysia, która wczoraj wyje-
chała (czule żegnałem się z nią głaskając po 
włosach), jedna pani, której zawsze usiłuję się 
wspiąć na kolana i pan Mareczek. Pan Mare-
czek jest bardzo śmieszny, zawsze buntuje 
mnie przeciwko rodzicom w zabawny sposób 
(na przykład wczoraj namówił mnie, żebym 
sypał piaskiem na tatusia). Lubię też chodzić z 
nim za rękę. Okazuje się, że jest kilka osób, z 
którymi mogę chodzić za rękę. Mamusia się do 
nich jednak nie zalicza.

Gaduła z laską znów komentowała przy śnia-
daniu. Mama ma już serdecznie dosyć jej glę-
dzenia i jest to jeden z powodów, dla których 
cieszy się z wyjazdu. Pani bardzo się zmartwiła 
na wieść, że dziś wyjeżdżamy: „O, będzie nam 
bardzo smutno bez Stasia!” – mówiła. I chciała 
mnie wypożyczyć choćby na tydzień. Hm, cie-
kawe jak by mnie dogoniła?

Stachu w Supraslu

Trochę mi jednak smutno... już się przy-
zwyczaiłem do Supraśla. Tyle przygód mnie 
tu spotkało, mogłem sobie biegać niemal bez 
umiaru, nauczyłem się wchodzić po schodach 
bez trzymanki, a schodzić przy poręczy. Po-
znałem miłych ludzi, koniki, smak lodów... I 
żabę w rączce trzymałem. Ale trzeba wracać... 
To lecę, tym samym kończąc zapiski z moich 
pierwszych wakacji, pa! 

Stanisław
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Czas na małe co nieco...
Skończyły się wakacje i czas zabrać się do ro-

boty. Powracamy z cyklem artykułów na temat 
przyrządzania smakowitych potraw.

Buraczki na zimę

– 1 kg buraków czerwonych
– 200 g papryki
– 200 g cebuli
– 50 g oliwy z oliwek
– ok. 200 ml octu owocowego (6%)
– sól, pieprz, cukier

Buraki gotujemy w łupinach, przelewamy zim-
ną wodą, obieramy, ścieramy na tarce. Na 2-3 
łyżkach oliwy smażymy do zeszklenia drobno 
pokrojoną cebulkę. Dodajemy do buraków 2 łyż-
ki oliwy, sypujemy drobno pokrojoną paprykę i 
smażymy do odparowania wody. Mieszamy z ce-
bulką, dodajemy sól, pieprz, ocet, cukier, tak by 
złapać odpowiedni smak, dlatego piszę ok. 200 
ml octu owocowego, gdyż może się zdarzyć, że 
wystarczy go mniej lub w wypadku miłośnika 
kwaśnych przetworów – potrzeba go więcej. Na-
kładamy buraczki z dodatkami do słoików i pa-
steryzujemy 10-12 min w temp. 900C. 

Sos czosnkowy

– 125 ml oliwy
– 4 łyżki octu winnego lub cytryny
– 4 ząbki czosnku
– 2 łyżki białego wytrawnego wina
– pół łyżki ostrej musztardy gorczycznej
– 1 ugotowane na twardo żółtko
– sól, pieprz, szczypta cukru

Do miski wkładamy musztardę i żółtko. Do-
kładnie ucieramy i wlewamy stopniowo oliwę. 
Czosnek siekamy, ucieramy z odrobiną soli i 
wraz z pozostałymi składnikami stopniowo ciągle 
mieszając dokładamy do miski. Doprawiamy do 
smaku. 

Sałatka po kurpiowsku

– 1 kg czerwonej kapusty
– 300 g jabłek
– 200 g cebuli
– sok z połowy cytryny
MARYNATA:
– 1 l wody
– 13 g cukru
– 7 g soli
– 7 g kwasu cytrynowego
– pieprz, ziele angielskie, liść laurowy

Kapustę szatkujemy, skrapiamy wodą z so-
kiem z cytryny i zostawiamy na 2 godziny, aby 
zmiękła. Jabłka ścieramy na grubej tarce, cebulę 
kroimy w półplasterki i przelewamy na durszlaku 
gorącą wodą. Kapustę, jabłka i cebulę wkładamy 
do dużego naczynia i mieszamy. 1 litr wody zago-
towujemy z solą, cukrem, kwaskiem cytrynowym 
i przyprawami: pieprzem, zielem angielskim, li-
ściem laurowym. Gorącym wywarem zalewamy 
sałatkę, mieszamy, napełniamy słoiki, zamykamy 
i pasteryzujemy 15-20 minut w temp. 900C.

Papryka z miodem

– 2 kg papryki
– 4-5 ziaren ziela angielskiego
– 30 g oliwy

Ośrodki kultury kończą wakacje. Prezentujemy 
początek repertuaru 2009/2010.

REPERTUAR 
– WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 

2009
TEATR POLSKI
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego 
ul. G. Zapolskiej 3

NIEWIARYGODNE PRZYGODY 
M. KOZIOŁKIEWICZKA
24-25 września – 11:00

TEATR POLSKI WROCŁAW
SCENA KAMERALNA 
ul. Świdnica 28

MAYDAY
10,13 października – 19:00
11-12 października – 18:00
OKNO NA PARLAMENT
3-6 października – 19:00
GASTRONOMIA WROCŁAWSKI TEATR 
PANTOMIMY
23-25 października – 19:00
SMYCZ
17-19 października – 19:00
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK 
NA ŚWIECIE
26-27 października – 19:00

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

SPRAWA DANTONA
29-30 października – 19:00
SAMSARA DISCO
18-20 października – 19:00

MARYNATA:
– 500 ml wody
– 125 ml octu winnego 6%
– 1 łyżeczka miodu
– 100 g cukru
– 1 płaska łyżka soli

Paprykę myjemy, usuwamy gniazda nasienne. 
Każdą paprykę kroimy na cztery części. Ukła-
damy w słoikach. Z przygotowanej i ostudzonej 
wody oraz octu, cukru, miodu i soli przygotowu-
jemy marynatę. Do każdego słoja wrzucamy po 
2 ziarna ziela angielskiego i wlewamy marynatę. 
Papryka powinna być całkowicie przykryta mary-
natą. Na wierzch każdego słoika wlewamy trochę 
oliwy. Słoiki zakręcamy i pasteryzujemy 10-20 
minut w temp. 900C.

Papryka marynowana

– 1 kg papryki
– kilka ząbków czosnku
– koper
– po 5 ziaren pieprzu i ziela angielskiego
– 2-3 liście laurowe
MARYNATA:
– 500 ml wody
– 100 g cukru
– 2 łyżeczki soli
– 100 ml octu 10%

Owoce papryki dokładnie myjemy, oczyszcza-
my z nasion i układamy w słojach. Do każdego 
słoja wkładamy ząbek czosnku, gałązkę kopru, 
kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego oraz 2 
listki laurowe. Przygotowujemy marynatę i gorą-
cą napełniamy słoje. Pasteryzujemy 25 minut. 

Jabłka na zimową szarlotkę

Antonówki lub boikeny po wymyciu dokład-
nym cienko obrać, pokrajać w ćwiartki, usunąć 
gniazda nasienne. W emaliowym naczyniu z bar-
dzo małą ilością wody na dnie ogrzewać owoce 
mieszając tylko tak długo, aby zmiękły, lecz nie 
rozgotowały się całkowicie. Gorące wkładać do 
słojów, od razu zamykać i pasteryzować słoje o 
pojemności do 1 l 20 minut. Tak przygotowane 
jabłka mogą być wykorzystane nie tylko na szar-
lotkę, ale polane sokiem wiśniowym stanowią 
pyszny deser. 

Słodka marynata z gruszek

Gruszki dojrzałe, lecz twarde (prawie każdej 
odmiany) obrać cienko ze skórki. Duże owoce 
przekrajać na połowy, mniejsze pozostawić w 
całości. Włożyć gruszki do lekko zakwaszonej 
wody, obgotować, aby nieco zmiękły i łatwo 
dały się układać w słojach. Zalewę przygotować 
w proporcji: na 1 szklankę wody 20 dag cukru 
i płaską łyżeczkę kwasu cytrynowego. W jedną 
gruszkę wcisnąć 2-3 goździki, 2 ziarenka ziela 
angielskiego, kawałek cynamonu. Przyprawy 
włożone luzem powodują ciemnienie owoców. 
Ułożone w słojach owoce zalać zakwaszonym 
syropem. Słoje zamknąć i pasteryzować 20 minut 
opakowania o pojemności 1 l. Tak przygotowane 
gruszki są znakomitym dodatkiem do zimnego 
[pieczonego drobiu, pasztetów, innych białych 
pieczonych mięs. 

Wszystkim życzymy smacznego – KS –

Orzechy – skarb każdej „biokuchni”

Orzechy są źródłem najwyższej, jakości białka. 
Zawierają go 14-15 proc. Również sporo zawie-
rają nienasyconych kwasów tłuszczowych, które 
są niezbędne do życia, ponieważ ich obecność 
umożliwia przyswajanie witamin A, D i E. Kolej-
ne bogactwo to fosfor, żelazo, magnez oraz inne 
związki, które pobudzają prace mózgu. Stąd czę-
sto twierdzi się, że orzechy stanowią doskonały 
pokarm dla ludzi intensywnie pracujących umy-
słowo. Wśród nich dużo jest związków żelaza, 
poza wymienionymi fosforem i wapniem, potasu, 
sodu, magnezu i innych mikroelementów. Orzechy 
włoskie dla przykładu bogate są w cynk i kobalt. 

Przyprawy dla cukrzyków

Skoro przyprawy mogą być tak pomocne w 
kuracjach naturalnych, warto wiedzieć, które z 
nich mogą używać osoby chore i przestrzegają-
ce diet. Przyprawami dla chorych na cukrzycę 
mogą być: bazylia, estragon, bylica pospolita, 
cytryna, cząber, curry, gałka muszkatołowa, 
goździki, imbir, jałowiec, koper, liść laurowy, 
lubczyk, majeranek, melisa, pietruszka, papryka 
słodka (w małej ilości), rozmaryn, seler, szałwia, 
tymianek i wanilia. 
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Jacy są matematycy?
W społeczeństwie panuje powszechne 

przekonanie, że matematycy to nudni osob-
nicy. Czy tak jest w rzeczywistości? 

Jeśli ktoś opinię o matematykach wyrabia 
sobie na podstawie własnych obserwacji osób, 
które zna ze szkoły, lub które poznał w czasie 
swoich studiów, bo prowadziły wykłady z ma-
tematyki, na które on uczęszczał – to niewątpli-
wie może ona taka być. Jeśli jednak o matema-
tykach wnioskuje się na podstawie życiorysów 
wybitnych przedstawicieli tej dziedziny, to 
jawi się obraz zupełnie odmienny. Okazuje się, 
że wybitni matematycy to osoby pełne poczu-
cia humoru, tryskające najbardziej zdumiewa-
jącymi pomysłami, a zarazem... wielcy znawcy 
kobiet. Historia matematyki ma na to wiele 
dowodów. Ze względu na szczupłość miejsca 
przytoczę jedynie trzy.

Arystoteles, wybitny matematyk starożytno-
ści i największy logik wszech czasów, żyjący w 
połowie IV wieku przed Chrystusem, zapytany 
kiedyś: „Mistrzu, dlaczego tak często widuje 
się ciebie w towarzystwie młodych i pięknych 
dziewcząt?”, odpowiedział bez chwili wahania: 
„Takie pytanie mógłby zadać tylko głupiec”. 

Natomiast skromny i chorobliwie nieśmiały 
Joseph Louis Lagrange, jeden z najwybitniej-
szych matematyków XVIII wieku, ożenił się 
dopiero w wieku 56 lat z młodszą o 40 lat, a 

więc mającą zaledwie 16 lat, córką paryskiego 
astronoma Pierre’a Lemonniera. To małżeń-
stwo okazało się nadzwyczaj udane, a Lagran-
ge z niezwykłą energią wznowił działalność 
naukową, mimo że wcześniej pogrążony był 
w głębokiej depresji. Mimo że przez całe życie 
był bardzo chorowity, to dzięki szczęśliwemu 
małżeństwu dożył 77 lat.

Z kolei w szkołach średniowiecznej Europy 
rozpowszechnione było zadanie pochodzące z 
VII wieku z Indii, będące przykładem poezji 
miłosnej. Oto jego tekst:

Wśród miłosnych igraszek naszyjnik się zerwał, 
Rozsypały się perły ze sznurka.
Część szósta na ziemię upadła, 
Część piąta na łożu została, 
Część trzecią dziewczyna uchronić zdołała, 
A dziesiątą pochwycił kochanek.
Sześć zostało perełek na sznur nanizanych.
Niech mi teraz powiedzieć raczy mój Czytelnik, 
Ile perełek liczył kochanki naszyjnik?

No właśnie, ile? Czekamy na odpowiedzi!

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny 

„Świata Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „3”

Liczby znajdujące się w szarych polach są 
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpi-
sać w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym 
przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-
rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się 
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład: 
16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzy-
żówki znajdują się litery A, B, C i D. Cyfry 
znajdujące się w oznaczonych literami polach 
należy wpisać do poniższych kratek, tworząc 
hasło – rozwiązanie.

   
A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe 
odpowiedzi, otrzyma nagrodę w postaci jednego 
egzemplarza „Świata Matematyki” – jedyne-
go w Polsce czasopisma popularnonaukowego 
poświęconego matematyce i adresowanego do 
młodzieży szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać  
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl

Pierwsze Skrzydełka Elfa
Słońce przeciągnęło się leniwie pod chmur-

kową pierzynką i jednym okiem zajrzało do 
Niezapominajkowa.

– Bartek! Bartek wstawaj! – wołała mama 
małego elfa. – Dziś urodziny Anitki, dostanie 
swoje pierwsze skrzydełka. Trzeba iść na łąkę i 
poprosić pszczoły o nektar.

Bartek, wtulony w puchatą poduszkę, myślał 
o prezencie dla dziewczynki, z którą przyjaź-
nili się od dawna, niezwykłą przyjaźnią ma-
łych polnych elfów. Bartek zerknął na własne 
skrzydła, błękitne. Doskonale pamiętał dzień, 
kiedy po raz pierwszy je założył i uniósł się 
ponad kolorowe dachy domków w Niezapomi-
najkowie. Wszyscy głośno wiwatowali, a on z 
uśmiechem na twarzy minął motylą rodzinkę, 
potem odbył krótki lot z sąsiadem, panem Bie-
dronką i poleciał wysoko, wysoko aby usiąść 
na gałęzi starego dębu i spojrzeć na ukochane 
Niezapominajkowo z góry. To było zachwyca-
jące! A teraz również Anitka będzie mogła z 
nim latać na ulubioną gałąź i podziwiać prze-

piękne widoki z lotu ptaka.
– Bartuś, no wstawajże!
Elfik usłyszał charakterystyczny stukot – to

klapki mamy. Szła po schodkach do góry, za-
raz wejdzie do pokoju. Bartek lubił poranki – 
mama pachniała mlekiem i świeżym chlebem. 
Codziennie rano otwierała drzwi jego pokoju i 
wesoło budziła go słowami:

– Dzień dobry synku! Wyspałeś się? 
Dziś także powitała go z uśmiechem:
– Wiesz, że dziś wielkie święto Anity?
– Dziękuję mamo, spałem dobrze – odpo-

wiedział Bartek. – Oczywiście, że pamiętam o
święcie Pierwszych Skrzydełek Elfa. A gdzie 

Ania i tato?
– Twoja siostrzyczka jeszcze śpi – rzekła 

mama – a tato, wraz z tatusiem Anitki, od rana 
upiększają Ogród Elfów i szykują pokaz ogni 
sztucznych na wieczór. 

Bartek szybko się przebrał i zszedł do kuch-
ni. Ze smakiem zjadł pajdę chleba z masłem, 
popił mlekiem, założył trampki, zabrał ko-

szyk i na do widzenia pomachał mamie już z 
kwiecistego ogrodu. Idąc zieloną dróżką minął 
niebieską budkę Chrabąszczy, domek Biedro-
nek z dachem czerwonym w czarne kropki i 
mieszkanko Konwaliowych Elfów z wiszącym 
u drzwi dzwoneczkiem, który srebrzyście po-
dzwaniał poruszany wiatrem – w tym domku 
mieszkała jego przyjaciółka. Szedł i myślał o 
tym jak pięknie dziś słońce świeci, o pysznym 
torcie, który upiecze jego mama i o jego sio-
strzyczce, która kiedyś też urośnie i otrzyma 
swoje skrzydełka.

– Cześć Bartek, dokąd idziesz? – nawet nie 
spostrzegł, że z malowniczego domku, który 
właśnie mijał, wyszedł jego kolega Maks.

– Idę do pszczół, po miód na torcik dla Anit-
ki, przejdziesz się ze mną?

– Chętnie – ucieszył się z zaproszenia Maks. 
– Ciekawe czy Anicie spodoba się widok z 
góry? – zastanowił się przyjaciel Bartka.

– Na pewno! I będzie mogła z nami grać w 
łapanego, nieraz powtarzała, że nie może się 
doczekać.

– Spójrz, Bartek, to Anitka! – Maks wska-
zał bawiącą się skakanką dziewczynkę. – Hej, 
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Anitko! – przywitali ją chłopcy. – Czy cieszysz 
się z dzisiejszego dnia? Cieszysz się, że dziś 
otrzymasz skrzydełka? – zapytali, pewni odpo-
wiedzi. Wszystkie małe elfy z radością czekały 
na ten dzień. Ale Anita, która dotąd wesoło ska-
kała, spuściła główkę na dół, a potem złapała 
się za brzuch.

– Au, boli! Chyba pójdę i położę się do łóż-
ka, bardzo źle się poczułam...

– Tak nagle cię zabolało? – zdumiał się 
Maks.

– Oj, idź się lepiej połóż, bo pod wieczór, 
kiedy słońce będzie zachodzić, założysz skrzy-
dełka i będziesz mogła polecieć. Ale żeby móc 
latać musisz być w dobrej formie – dodał prze-
jęty Bartuś. Skulona Anita weszła do domu, a 
chłopcy poszli dalej.

– To niedobrze... Ale dziwna ta choroba, bo 
Anita przecież skakała wcześniej na skakance i 
nic jej nie było, dopiero kiedy wspomnieliśmy 
o skrzydełkach źle się poczuła.

– Oby jej przeszło do wieczora – westchnął z 
obawą w głosie Bartek. Chłopcy ruszyli dalej. 
Minęli cukiernię pana Pączka, przeszli obok 
placu zabaw, na którym bawiła się głośna gro-
madka małych elfów, przeszli przez drewnianą 
kładkę nad Baśniowym Strumykiem i stanęli 
przed ulem zaprzyjaźnionych pszczół.

– Witajcie dobre pszczoły, przyszedłem pro-
sić was o miód. – rozpoczął Bartek. – Moja 
mama potrzebuje go do upieczenia tortu na 
uroczystość Pierwszych Skrzydełek Elfa.

– Witajcie chłopcy, to ładnie z waszej strony, 
że pomagacie w przygotowaniach – odpowie-
działa największa z pszczół, wkładając im do 
koszyka duży plaster miodu.

– Dziękujemy! – odpowiedzieli głośno i wy-
raźnie chłopcy.

– Do widzenia – odrzekła pszczoła – na pew-
no się zobaczymy podczas uroczystości.

– Słońce coraz wyżej, musimy się śpieszyć, 
Maks, w przeciwnym razie zbyt późno dostar-
czę miód. Może lepiej przelecimy się kawałek?

Chłopcy rozłożyli małe skrzydełka i już 
szybowali nad zieloną łąką. Lecąc zobaczyli 
Anitę. Siedziała teraz na ławce przed domem 
i zajadała się lodami. Przelecieli nad jej głową, 
pomachali do niej i szybko dotarli do domu 
Bartka. Mama podziękowała za miód i założyła 
kwiecisty fartuszek.

– Chłopcy – zwróciła się do odchodzących 
już elfów – może pobawicie się z Anią na dwo-
rze? Miałabym więcej czasu na pieczenie tor-
tu.

– Dobrze mamo, zabierzemy Anię ze sobą – 
odpowiedział Bartek, podając siostrzyczce rękę. 

– A może pójdziemy po lody? – zapropono-
wał Maks.

– Chętnie! – krzyknęła Ania, a i Bartek przy-
stał na to z chęcią. Kupili po gałce lodów mali-
nowych i podeszli do Anity.

– Już cię brzuch nie boli? – zapytał Bartek.
– Nie – odpowiedziała krótko Anita.
– To dobrze, martwiłem się...

– Niepotrzebnie – rzekła dziewczynka, po 
czym podniosła się z ławeczki i pobiegła do 
domu.

– Hmm, dziwnie się zachowuje – zauważył 
Maks.

– Fakt, dziwnie – zgodził się z nim Bartek. 
– Wiesz co? Chodźmy za nią, może dowiemy 
się, co się dzieje?

– Oj, chłopcy – drzwi otworzyła im mama 
Anity – obawiam się, że Anitka nie będzie mo-
gła się z Wami bawić.

– Rozumiem – zgadywał Bartek – że szykuje 
się do ceremonii przyjęcia skrzydełek, tak?

– Nie Bartusiu, Anitka leży w łóżku. Przed 
chwilą wróciła z ogródka z bolącym brzusz-
kiem. – Mama wraz z elfikami bezszelestnie
weszła do góry. Drzwi pokoju jej córki były 
uchylone. W kąciku, tuż pod oknem, przez któ-
re wpadały złociste promyki słońca, siedziała 
skulona elfinka i cichutko płakała.

– Anitko, co się dzieje? – zapytała mama 
wchodząc do pokoju. Podeszła bliżej i pogła-
skała ją po pięknych, długich kasztanowych 
włosach.

– Mamo, mamo... Tak bardzo się boję – chlip-
nęła dziewczynka. Chłopcy cichutko się wyco-
fali, postanowili poczekać za drzwiami.– Boję 
się latania. Ja nie chcę skrzydełek!

– Jesteśmy elfami, skrzydełka nam pomaga-
ją w pracy.

– Ale ja się boję spotkać groźne osy, dokucz-
liwe muchy albo pułapki w postaci pajęczy-
ny. No i najbardziej, to ja się boję wysokości! 
Tego, że nie będę umiała latać...

– Córeczko – mama przytuliła dziewczynkę 
do siebie – latanie to dla nas coś naturalnego. 

Dostajesz skrzydełka i lecisz, czujesz delikatny 
podmuch na buzi, czujesz jak wiaterek czochra 
twoje włosy, towarzyszą ci śpiewające ptaki, 
wszystko z góry jest takie malutkie, kolorowe, 
zobaczysz świat innymi oczami, oczami elfa 
ze skrzydełkami, nie bój się – uśmiechnęła się 
uspokajająco.

– No, nie bój się! – krzyknął zniecierpliwio-
ny Bartek zza drzwi. – Jak chcesz to polatamy z 
tobą, nie musisz przecież robić tego sama.

– Polecę również i ja – w drzwiach stała 
mama Ani i Bartka, trzymając przed sobą pięk-
ny, duży, słodko pachnący tort.

– Ja też polecę z tobą Anitko. – za plecami 
mamy Bartka stał pan Pączek – Przyniosłem 
dla was cytrynową lemoniadę – nadmienił.

– Na nas też możesz liczyć – zza ramion pana 
Pączka wyjrzały uśmiechające się pszczółki.

– I ja polecę, i ja! – krzyknęła głośno ma-
leńka Ania i wtedy wszyscy zaczęli się głośno 
śmiać. Anitka w końcu przestała płakać. Już się 
nie bała, wiedziała, że ma wspaniałą rodzinę i 
przyjaciół, na których w trudnej chwili może 
liczyć.

Przybrawszy barwę dojrzałej pomarańczy, 
słońce szykowało się do snu. W koronie starego 
dębu było słychać chichotanie małych elfów.

– Ale tu fajnie, Bartek – wzdychała szczęśli-
wa Anita. – Dziękuję tobie i Maksowi, że po-
kazaliście mi to miejsce. – Dobrze mieć przyja-
ciół – dodała, zadzierając główkę do góry, tak 
jak robili to teraz Bartuś i Maks, i razem obser-
wowali wesołe, migoczące sztuczne ognie.

Edyta Czeczkova


