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Roman Dmowski dla Polski
W niedzielę 6 września  2009 r. o godz. 

9ºº w kościele Najświętszej Marii Panny na 
Piasku odprawiono uroczystą mszę świę-
tą w intencji śp. Romana Dmowskiego, 
a o godz. 16ºº w Parku Południowym odbył 
się doroczny koncert patriotyczny PRAW-
DA – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ dedykowa-
ny temu wybitnemu politykowi i patriocie 
w 70. rocznicę jego śmierci.

Organizatorem była Fundacja Polskie 
Gniazdo, a patronat honorowy objął Metro-
polita Wrocławski ksiądz arcybiskup Marian 
Gołębiewski. Koncert prowadził reżyser fil-
mowy Bogdan Poręba, a udział wzięli między 
innymi poeta Kazimierz Józef Węgrzyn i Ka-
pela znad Baryczy. W programie były utwory 
fortepianowe F. Chopina i S. Rachmaninowa 
w wykonaniu Ewy Wąsik oraz poświęcone R. 
Dmowskiemu wystąpienia Janusza Dobrosza 
– Wicemarszałka Sejmu minionej kadencji, 
Norberta Tomczyka – wydawcy dzieł Dmow-
skiego, Bogdana Poręby – reżysera i twórcy 
filmu Polonia Restituta. Kazimierz J. Wę-
grzyn zaprezentował własną poezję patrio-
tyczną, a prof. Aleksander M. Zyśko projekt 
pomnika Bolesława Krzywoustego na Rynku 
Psiego Pola.

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, kim był 
Roman Dmowski (1864 – 1939) i w jak wiel-

kim stopniu przyczynił się do odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. 
Wystarczy przypomnieć, że 8 stycznia 1999 r., 
w 60. rocznicę śmierci Dmowskiego, Sejm RP 
podjął następującą uchwałę:

W związku z 60 rocznicą śmierci Romana 
Dmowskiego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
wyraża uznanie dla walki i pracy wielkiego 
męża stanu na rzecz odbudowania niepodle-
głości państwa polskiego i stwierdza, że dobrze 
przysłużył się Ojczyźnie. W swojej działalności 
Roman Dmowski kładł nacisk na związek po-
między rozwojem Narodu i posiadaniem wła-
snego państwa formułując pojęcie narodowego 
interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich 
ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkałych 
przez polską większość, a także podniesienie 
świadomości narodowej wszystkich warstw i 
grup społecznych. Stworzył szkołę polityczne-
go realizmu i odpowiedzialności. Jako repre-
zentant zmartwychwstałej Rzeczypospolitej na 
Konferencji w Wersalu przyczynił się w stopniu 
decydującym do ukształtowania naszych gra-
nic, a zwłaszcza granicy zachodniej. Szczególna 
jest rola Romana Dmowskiego w podkreślaniu 
ścisłego związku katolicyzmu z polskością dla 
przetrwania Narodu i odbudowania państwa.

MJS

 27. paździenika
(wtorek) o godzinie 1830

w Szkole Podstawowej nr 39
ul. Przedwiośnie 47 odbędzie się 

spotkanie mieszkańców 
z reprezentantami miasta. 

Proponowane tematy spotkania: drogi, 
kanalizacja, wodociągi na Pawłowicach.

Życzymy udanej dyskusji!

Komunikacyjne dylematy 
Wielkie nadzieje na szybki dojazd do 

centrum Wrocławia prysł jak bańka my-
dlana. Wcześniejsze zapowiedzi, że kursy 
szynobusu zostaną tak zaplanowane, że ich 
odjazdy i przyjazdy będą dostosowane do 
potrzeb mieszkańców niestety okazały się 
nieaktualne.

Inwestycja za kilkanaście milionów złotych 
jak na razie jest tylko atrakcją komunikacyjną 
nie spełniającą swej roli do jakiej została prze-
znaczona. Szynobus co prawda już kursuje ale 
nie zatrzymuje się w większości miejscowości, 
przez które przejeżdża. 

W związku z tymczasowym uruchomieniem 
szynobusu, którego funkcja do jakiej został 
przeznaczony jest daleka od planowanych, prze-
prowadziłem 24 września 2009 krótki wywiad 
z pracownikiem Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego. 

Jerzy Szachnowski: Do kiedy i przez kogo 
zostaną wyremontowane perony, na których 
mają zatrzymywać się szynobusy?

Krzysztof Bańkowski: Przystanki zostaną 

Jesień idzie
Raz staruszek, spacerując w lesie, 
Ujrzał listek przywiędły i blady 
I pomyślał: – Znowu idzie jesień, 
Jesień idzie, nie ma na to rady! 

I podreptał do chaty po dróżce, 
I oznajmił, stanąwszy przed chatą, 
Swojej żonie, tak samo staruszce: 
– Jesień idzie, nie ma rady na to! 

A staruszka zmartwiła się szczerze, 
Zamachnęła rękami obiema: 
– Musisz zacząć chodzić w pulowerze. 
Jesień idzie, rady na to nie ma! 

Może zrobić się chłodno już jutro 
Lub pojutrze, a może za tydzień 
Trzeba będzie wyjąć z kufra futro, 
Nie ma rady. Jesień, jesień idzie! 

A był wrzesień. Pogoda prześliczna. 
Wszystko w złocie trwało i w zieleni, 
Prócz staruszków nikt chyba nie myślał 
O mającej nastąpić jesieni. 

Ale cóż, oni żyli najdłużej. 
Mieli swoje staruszkowie zasady 
I wiedzieli, że prędzej czy później 
Jesień przyjdzie. Nie ma na to rady.

Andrzej Waligórski

zagospodarowane przez gminy, na których tere-
nie leżą. Taką wolę wyraziły wszystkie samorzą-
dy na trasie – Wrocław, Długołęka i Trzebnica. 
W gminie Wisznia Mała powstanie ponad-
to nowy przystanek Miłocin – Pierwoszów. 
UMWD na bieżąco rozmawia z gminami na 
temat koniecznych do wykonania prac. Mimo 
pierwotnej niechęci, dziś samorządy w pełni za-
angażowały się w realizację zadania. W związku 
z tym jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie 
przystanki będą gotowe na 13 grudnia – dzień 
zmiany rozkładu jazdy. 

JSz: Jak zostanie rozwiązany docelowo spo-
sób przejazdu szynobusów przez biegnące przez 
torowiska drogi?

KB: Przejazd na ul. Irkuckiej zostanie osło-
nięty rogatkami jeszcze w październiku. Trwają 
przygotowania do przebudowania skrzyżowa-
nia ulic: Okulickiego, Bora-Komorowskiego i 
Przedwiośnie. Także tam, oraz na ulicy Starodę-
bowej, powstaną zapory. Tymczasowa organiza-
cja ruchu, polegająca na wstrzymywaniu ruchu 
przez załogę pociągu, potrwa do końca roku, 
chyba że prace na przejazdach się przedłużą. 
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Katyń
Dopiero 12 września po 20.00 

na ekranie TVP1 obejrzałam film 
„Katyń” (Post mortem) w reżyse-
rii Andrzeja Wajdy. Oczywiście, 
jestem wdzięczna reżyserowi, do-
ceniam jego wysiłek w ukazaniu 
Polakom i światu tych wstrząsa-
jących wydarzeń.

Film jednak nie wywołał we mnie 
oczekiwanego wrażenia. Trudno 
jest pisać o takim dziele coś negatywnego, nie-
mniej jednak mam pewne subiektywne uwagi, 
którymi chciałabym się podzielić. 

Film jest słaby artystycznie. Nie podoba mi 
się samo ujęcie tematu. Uważam, że tytuł zo-
bowiązywał do tego, aby bardziej skupić się na 
temacie, rozbudować ten wątek i pokazać go 
w sposób bardziej przejmujący. Była też oka-
zja ku temu, ażeby ukazać obrazy transportów 
i dozorców eskortujących naszych rodaków w 
nieznane, na okrutny tułaczy los. 

Mroczną barwę obrazu można było wzmoc-
nić poprzez zastosowanie kontrastów. Była 
wiosna – kwiecień. Przyroda kieruje się swo-
imi prawami bez względu na losy człowieka, 
cechują ją te same zjawiska o każdej porze 
roku. Można było wykorzystać ten pęd bu-
dzącej się do życia przyrody (światło słońca, 
zieleń, głosy natury) w zestawieniu z ponurymi 
obrazami konwojowanych na śmierć (w czar-
nych budach z zasłoniętymi oknami) ubezwła-
snowolnionych jeńców polskich. 

W pobliżu lasu katyńskiego mieszkali rosyj-
scy wieśniacy, którzy często słyszeli strzały i 
przerażeni, zalęknionym wzrokiem spoglądali 
w tym kierunku. Szkoda, że ten wątek nie zo-
stał obszerniej wykorzystany (oprócz dwóch 
czy trzech odgłosów). 

Wydaje mi się, że film był realizowany w 
zbytnim pośpiechu, bez dostatecznego prze-
myślenia. Rozumiem, że reżyser chciał umie-
ścić jeszcze inne informacje (przeżycia swojej 
matki, powojenne obrazy dotyczące losów nie-
których bohaterów i inne), ale liczne epizody 
rozbijają zwartość kompozycyjną filmu. 

Chęć umieszczenia zbyt wielu treści może 
zaszkodzić dziełu. I tak się też stało w tym 
przypadku. 

Wielkie wrażenie wywierają bardzo moc-
ne sceny egzekucji, mrożące krew w żyłach, 
wręcz paraliżujące widza i przygważdżające go 
do fotela, ukazując porażające dzieło zbrodnia-
rzy. Świat mógł się wreszcie o tym dowiedzieć 
i w milczeniu uczcić bohaterów. 

W sumie jednak brakuje mi w całym filmie 
odpowiedniego napięcia dramatycznego, wła-
śnie ze względu m.in. na to „rozmycie tematu” 
i skąpe wykorzystanie środków oddziaływują-
cych na emocje.

Jeśli dziwiłam się, że Amerykańska Aka-
demia Filmowa nie przyznała tej produkcji 
Nagrody Oskara, to po emisji nie miałam już 
wątpliwości i pretensji. Może w przyszłości 
ktoś na nowo, z lepszym skutkiem, podejmie 
się realizacji tej tematyki. 

Barbara Inglot

JSz: Jaka będzie częstotliwość kursów na tej 
trasie już od 13 grudnia 2009?

KB: Od 13 grudnia linią kursować będzie 
dziewięć par pociągów – co dwie godziny w 
każdą stronę. Ilość kursów ulegnie zwiększeniu 
w 2011 roku, gdy województwo zakupi kolejne 
szynobusy. 

JSz: Dziękuję za udzielone informacje. 
Podano już rozkład jazdy PKP od 14 grudnia 

2009 nie wnoszący większych zmian w kursach 

Jeszcze o wrześniu
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Józefowi Czapskiemu

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
a droga którą Jaś i Małgosia dreptali do szkoły
nie rozstąpi się w przepaść

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów
rycerze śpiący w górach będą spali dalej
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu

Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą
śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności
będą czyścili swoje muzealne bronie
przysięgali na ptaka i na dwa kolory

A potem tak jak zawsze – łuny i wybuchy
malowani chłopcy bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski rude pola chwały
krzepiąca wiedza że jesteśmy – sami

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą – i spokój
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu
najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win

Zbigniew Herbert 
(z tomu „Raport z oblężonego miasta”, 1983)

Mówimy o wrześniu 1939 roku w kon-
tekście obrony Westerplatte, Helu, bitwy 
pod Kockiem nad Bzurą, napadu Armii 
Czerwonej 17 września na Polskę... Rzadko 
natomiast pamiętamy o obronie wieży spa-
dochronowej przez harcerzy śląskich w Ka-
towicach. Dlatego warto ją przypomnieć.

Obronę Katowic przed Niemcami we wrze-
śniu 1939 roku prowadzili głównie powstańcy 
śląscy oraz harcerze. Oddziały Wojska Pol-
skiego i policji, odwołane rozkazem, musiały 
wycofać się z miasta, aby wesprzeć dowodzo-
ną przez generała Antoniego Szylinga „Armię 
Kraków, powstrzymującą natarcie Niemców”.

Komendę nad całością działań obronnych 
objęli doświadczeni uczestnicy III Powstania 
Śląskiego – Rudolf Niemczyk i Jan Fasko. Po-
brawszy amunicję i broń na ulicy Pocztowej, 
harcerze – ochotnicy zostali skierowani do 
Parku Kościuszki, aby osłaniać cały jego teren 
i dwie wysokie wieże: drewnianą – obserwa-
cyjną, znajdującą się po lewej stronie szosy i 
żelazną – spadochronową, stojącą wewnątrz 
parku. Siłę bojową każdego z tych punktów 
oporu stanowiły dwa erkaemy i cztery kara-
biny. Podobnie słabo wyposażeni sanitariusze 
obsadzili czteropiętrowy budynek przy ulicy 
Żwirki i Wigury, Dom Powstania Śląskiego, 
siedzibę Dyrekcji Policji, Komunalnej Kasy 
Oszczędności, Teatru Polskiego, Dyrekcji Ko-
lejowej, wieżę kościoła protestanckiego na uli-
cy Warszawskiej oraz kilka innych budynków. 

Walki rozgorzały 3 września w różnych 
dzielnicach Katowic. Nacierająca od połu-
dnia dywizja generała Neulinga zosta-

Cennik biletów (kupujemy u konduktora)
 Wrocław Wrocław  Siedlec Brochocin 
 Zakrzów Pawłowice Pasikurowice Trzebnicki Trzebnicki Trzebnica 
Wrocław Gł.  4,00  4,00  4,00  5,00  5,00  5,00
Wrocław Mikołajów  4,00  4,00  4,00  4,00  5,00  5,00
Wrocław Nadodrze  3,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00
Wrocław Sołtysowice  2,00  3,00  4,00  4,00  4,00  4,00
Wrocław Psie-Pole  1,00  2,00  3,00  4,00  4,00  4,00
Wrocław Zakrzów  1,00  2,00  3,00  4,00  4,00
Wrocław Pawłowice  1,00  2,00  3,00  4,00
Pasikurowice  1,00  2,00  3,00
Siedlec Trzebnicki  1,00  2,00
Brochocin Trzebnicki  1,00

szynobusu. Część tekstu przygotowywana była 
we wrześniu i jak niektórzy zauważyli, jest już 
nieaktualna (szynobus zatrzymuje się w Pawło-
wicach)

Ceny biletów wynoszą od 1 zł do 5 zł na trasie 
ze stacji Wrocław Gł. do Trzebnicy.

Jerzy Szachnowski
opracowano na podstawie strony: 

http://kolejedolnoslaskie.eu

  Wrocław Gł. – Trzebnica km  Trzebnica – Wrocław Gł.

 05:21  09:05  11:45  15:45  0  Wrocław Głowny  07:45  11:10  14:30  18:27
 05:27  09:10  11:50  15:50  4 Wrocław Mikołajów 07:38  11:03  14:23  18:20
 05:34  09:18  11:59  15:58  7  Wrocław Nadodrze  07:32  10:57  14:16  18:13
 05:39  09:23  12:03  16:03  11  Wrocław Sołtysowice  07:27  10:51  14:11  18:08
 05:43  09:27  12:07  16:07  14  Wrocław Psie Pole  07:23  10:48  14:07  18:04
 05:46  09:30  12:10  16:10  15  Wrocław Zakrzów  07:21  10:45  14:05  18:02
 05:54  09:39  12:19  16:19  16  Wrocław Pawłowice  07:14  10:37  13:57  17:54
 06:00  09:45  12:25  16:25  21  Pasikurowice  07:08  10:31  13:51  17:48
 06:06  09:51  12:31  16:30  24  Siedlec Trzebnicki  07:03  10:26  13:46  17:43
 06:13  09:57  12:37  16:37  29  Brochocin Trzebnicki  06:57  10:20  13:40  17:37
 06:18  10:02  12:42  16:42  33  Trzebnica  06:50  10:14  13:34  17:31
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ła powstrzymana ogniem obsługiwanych 
przez harcerzy karabinów maszynowych 
przy wejściu do Parku Kościuszki. Jednost-
ki Wehrmachtu, Freikorpusu oraz SA i SS, 
wspomagane przez grupy miejscowych nie-
mieckich dywersantów, uderzały w kierunku 
śródmieścia. Miasto broniło się bohatersko. 
W nierównej walce w okolicy hal targowych 
i synagogi zmasowanym siłom hitlerowskim 
zacięty opór stawiała ludność cywilna, wete-
rani powstań oraz harcerze. 

4 września przez wiele godzin ofiarnie wal-
czyli harcerze ukryci na swoich pozycjach w 
Parku Kościuszki oraz na wieży spadochro-
nowej i obserwacyjnej. Nieustający ogień nie-
mieckich karabinów maszynowych i ostrzał sa-
molotów myśliwskich nieuchronnie osłabiały 
wysiłki młodocianych żołnierzy. Dzieła znisz-
czenia dokonała artyleria, obsypując gradem 
pocisków bohatersko bronione reduty. Spłonęła 
drewniana wieża obserwacyjna, a przeciwpan-
cerne pociski armatnie rozbiły pomost wieży 
spadochronowej. Droga do centrum Katowic 
stanęła dla wrogów otworem.

Po wtargnięciu na zniszczoną platformę że-
laznej konstrukcji, Niemcy skopali leżące we 
krwi ciała druhen i druhów i zrzucili je na dół. 

Harcerska kompania obrońców Parku Kościusz-
ki została prawie w całości wybita. Nielicznych 
ocalałych rozstrzelano na katowickim Rynku. 
Podobny los spotkał harcerzy walczących w 
innych punktach miasta. Jeszcze przez dwa dni 
zaciekle broniła się załoga Domu Powstańców 
przy ulicy Matejki. Po jego zdobyciu, rannych 
od razu pomordowano. Jeńców rozstrzelano w 
Parku Kościuszki lub na cmentarzu przy ulicy 
Francuskiej.

Gdy Niemcy zajęli miasto, egzekucji obroń-
ców dokonywali gdzie popadło – na ulicach, 
hałdach i podwórzach. Naoczni świadkowie 
widzieli tajne pogrzeby tych ofiar w doraźnie
przygotowanych cmentarnych dołach. Zwłoki 
masowo wrzucano widłami – wiele w szarych i 
zielonych harcerskich mundurkach, przysypy-
wano chlorem, a wykopy niwelowano.

Mimo usilnych prac miejscowych history-
ków nie odnaleziono dokumentów większości 
popełnionych tu zbrodni. Dużo materiałów 
skonfiskowano lub zniszczono zaraz po wojnie,
kiedy kierownicze stanowiska w Urzędzie Bez-
pieczeństwa zajęli konfidenci gestapo: Grolik,
Kampert i Ulczok... 

Tablice i pomniki na ulicach, zbiorowe mo-
giły na śląskich nekropoliach – to tylko nikłe 

ślady chwalebnej przeszłości, nie do końca po-
znanej i tragicznej.

Bohaterom tamtego września, a szczegól-
nie harcerzom, hołd złożyła literatura. Przede 
wszystkim godna szerokiego upowszechnienia, 
piękna książka Kazimierza Gołby „Wieża spa-
dochronowa”, czyli śląskie „Kamienie na sza-
niec”. W 1953 roku usunięto ją ze wszystkich 
bibliotek publicznych umieszczając na liście 
książek zakazanych. Autor, naoczny świadek 
wydarzeń, pedagog, pisarz, żarliwy patriota, 
dokładnie i z pietyzmem utrwalił na zawsze 
zbrojne zmagania przedstawicieli dwóch przed-
wojennych polskich pokoleń: ojców i synów, 
byłych powstańców i harcerzy – obrońców Ka-
towic oraz całej śląskiej ziemi. Podobne treści 
zawiera książka Wilhelma Szewczyka „Ptaki 
ptakom”. Stanowiła kanwę dla wstrząsającego 
filmu, dzisiaj, niestety, zapomnianego.

Zachęcam: powracajmy lekturą wspomnia-
nych książek (dziś trudno dostępnych w biblio-
tekach) sercem i myślą do tamtych spraw. Nie 
zapominajmy o śląskich harcerzach z wieży 
spadochronowej w Katowicach i powstańcach 
śląskich, którzy ginęli „jak kamienie rzucane 
na szaniec” dla ojczyzny.

KB

Morza szum, ptaków śpiew...
Coraz krótsze dni, nieprzyjemnie chłodne 

poranki i jakby zbyt długie wieczory. Zapach 
lata odchodzi w niepamięć wraz z zapachem 
palonych liści... Jednak pozostają zawsze go-
rące wspomnienia, które podczas jesiennych 
zmierzchów idealnie pasują do gorącej herba-
ty. Wspomnienie lata, promieni słońca, poma-
ga przetrwać zbyt długie jesienne wieczory. 

Każdego roku, wraz z mieszkańcami Przyja-
znego Domu, znajdującego się przy ulicy Okulic-
kiego 2, wyjeżdżamy na wakacje. By odpocząć 
od miejskiego zgiełku, odetchnąć innym powie-
trzem. Każdy z wyjazdów jest wyjątkowy, ponie-
waż nigdy nie jedziemy w to samo miejsce. W 
tym roku mieliśmy dużo szczęścia. Jako Fundacja 
bierzemy udział w projekcie „Wrocław Miastem 
Aktywnych”, współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Dzięki owemu projektowi 
mogliśmy wyjechać na turnus rehabilitacyjny do 
Pomorskiego Centrum Rehabilitacji „Panorama 
Morska” w Jarosławcu. Także dzięki dofinan-
sowaniu mogli pojechać z nami wolontariusze, 
którzy swój wolny wakacyjny czas zapragnęli 
podzielić z nami.

Dla wielu mieszkańców Przyjaznego Domu 
była to podwójnie niesamowita przygoda, ponie-
waż nigdy wcześniej nie widzieli morza i nie zda-
rzyło im się jechać tak długo autokarem.  Myślę, 
że nikt z nas nie spodziewał się, że spotka nas aż 
tak wielu niespodzianek, tylu przyjemności.

Na początku każdy z uczestników turnusu 
udał się na wizytę do lekarza, który zalecił odpo-
wiednie zabiegi rehabilitacyjne. Naprawdę było 
w czym wybierać – masaż wodny lub suchy, 
inhalacje solankowe, terapia bioprądami, świa-

tłem, fluidoterapia, magnetoterapia, aerobik w
wodzie i gimnastyka. Każdy, z pomocą lekarza, 
wybierał trzy zabiegi, na które uczęszczał każde-
go dnia. Jednak oprócz regeneracji biologicznej, 
mogliśmy liczyć na innego rodzaju relaks. Or-
ganizator zapewnił nam mnóstwo atrakcji. Nie-
malże każdy wieczór kończyliśmy ogniskiem i 
dancingiem. Nie brakowało też atrakcji w ciągu 
dnia – warsztaty plastyczne, randka w ciemno, 
konkursy muzyczne, taneczne. Ponadto na terenie 
ośrodka znajdował się aquapark z podgrzewaną 
wodą, zjeżdżalniami i jacuzzi! Nie da się ukryć, 
że uczestnicząc we wszystkich atrakcjach można 
było się zmęczyć. Jednak nikt nie narzekał, ponie-
waż było to dobre zmęczenie.

Zdarzało się jednak, że rezygnowaliśmy z 
planów organizatora, by pobyć tylko ze sobą i... 
morzem! Długie spacery, doprawiane smakiem 
lodów i gofrów. Czas na pogaduszki, pamiątki, 
zachwyty... I przyjemna kąpiel w początkowo tyl-
ko nieprzyjemnie zimnym morzu! I najpiękniej-
sze zachody słońca...

Tak intensywne dwa tygodnie minęły jak jeden 
dzień. Wspólnie spędzony czas zbliżył nas do 
siebie jeszcze bardziej. I choć trudno było zna-
leźć chwilę, aby po prostu bezczynnie posiedzieć, 
każdy, mimo wszystko, wrócił wypoczęty, trosz-
kę jakby odmłodzony...

Teraz, kiedy za oknem hula wiatr, niosąc ze 
sobą zapowiedź zimy, przyjemnie usiąść przy cie-
płej herbatce z miodem i cytryną, oglądając peł-
ne słońca i błękitu zdjęcia. I całkiem niechcący, 
troszkę z tęsknotą, niejeden zaczyna nucić refren 
piosenki, która stała się pewnego rodzaju wizy-
tówką Panoramy Morskiej:

Jarosławiec, Jarosławiec,
Panorama tutaj jest.
Każdy chętnie ty przyjeżdża,
No bo super u nas jest!
I latarnia okiem świeci,
Dając drogę na nasz rejs.
Tu naprawdę jest wspaniale! 
W Panoramie super jest!
 I zaraz robi się cieplej!

(e.)
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Być czy mieć?
Jeszcze stosunkowo całkiem niedawno, bo 

jakieś piętnaście – dwadzieścia lat temu, istot-
nym dylematem było słynne szekspirowskie 
„Być albo nie być”. Mimo że żyliśmy w syste-
mie zniewalającym człowieka, postrzegającym 
go w kategoriach przedmiotu, a nie podmiotu 
rzeczywistości, nasze życie duchowe było na 
dużo wyższym poziomie, aniżeli dzisiaj. 

Siermiężna rzeczywistość i niemożność ota-
czania się przedmiotami luksusowymi paradok-
salnie rozwijała życie wewnętrzne. Aby nie być 
gołosłowną, przypomnę, że sztuka czy kultura 
wysoka była faktycznie na wysokim poziomie. 
Dość wspomnieć polską szkołę filmową czy
polską szkołę plakatu, jak i osiągnięcia sztuki te-
atralnej, nie mówiąc już o wyjątkowo starannym 
opracowaniu redakcyjnym edycji książek. Poza 
tym świat rzeczy nie przesłaniał nam potrzeb 
drugiego człowieka. Byliśmy dużo bardziej 
otwarci i gościnni, mimo że mieliśmy obiek-
tywnie rzecz biorąc nieporównywalnie gorsze 
warunki bytowe. Nikogo nie dziwił sąsiad czy 
znajomy pukający do drzwi bez uprzedniego 
ustalenia terminu wizyty. Chętniej spieszyliśmy 
z bezinteresowną pomocą. W oczach cudzo-
ziemców mieliśmy opinię niezwykle otwartych 
ludzi, sympatycznych, szczerych, gościnnych, 
wręcz niezwykłych... 

A teraz? Można by rzec: każdy widzi. W bły-
skawicznym tempie dorównaliśmy do społe-
czeństw zachodnich. Coraz bardziej zamykamy 
się we własnym egoizmie i nie chcemy, a cza-
sem po prostu nie mamy siły ani ochoty, żeby w 
nieustającym wyścigu z czasem chcieć czegoś 
więcej niż świętego spokoju. Dlaczego tak jest? 
Krótko mówiąc z jednej strony ulegliśmy zbioro-
wemu zauroczeniu konsumpcjonizmem, a ludzie 
idei, upominający się o dobra wyższego rzędu, 
traktowani są jak nienormalni, nawiedzeni od-
szczepieńcy. Bez przerwy jesteśmy atakowani in-
formacjami, że koniecznie musimy mieć co dwa, 

trzy lata nowy samochód, koniecznie musimy 
wymieniać meble i cały sprzęt gospodarstwa do-
mowego, koniecznie musimy mieć co najmniej 
dwa telewizory, oczywiście najnowszej genera-
cji, pięć laptopów, dziesięć kochanek lub kochan-
ków i kilka kredytów. Stwarza się iluzję, że w za-
sadzie całe życie można przeżyć na kredyt: kupić 
dom, samochód, spędzać święta, wakacje za po-
życzone pieniądze. Znacznie gorzej jest później 
z ich oddaniem, zwłaszcza pięciu kredytów z tak 
zwanej przeciętnej pensji, ale to już zupełnie inna 
historia. Z drugiej strony warunki życia są bar-
dzo niestabilne i wiele osób z ogromnym trudem 
radzi sobie z zapewnieniem własnej rodzinie w 
miarę przyzwoitego poziomu życia. Pracując na 
kilku posadach, bez przerwy dorabiając, nie mają 
ochoty lub nie czują potrzeby bliskiego kontak-
tu z rodziną, z dziećmi, z mężem lub żoną, a co 
dopiero mówić o zaspokajaniu potrzeb wyższego 
rzędu. Poza tym kultura masowa lansuje życie 
w pojedynkę czyli model singli, jako najwygod-
niejszy i najprzyjemniejszy, ponieważ nie nakła-
da żadnych zobowiązań i odpowiedzialności za 
drugiego człowieka. Singiel jest wiecznie młody. 
Ma czas na własną karierę i własne przyjemno-
ści, własne duże mieszkanie (koniecznie strzeżo-
ne przez ochroniarzy) i całe mnóstwo rozmaitych 
własnych gadżetów. Ma też ogromny obszar wła-
snej pustki, o której nie mówi, a którą stara się 
zapełnić coraz to nową rzeczą. Może to być ko-
lejny „wypasiony” samochód, komórka, laptop, 
nowy (-a) partner (-ka). Oczywiście, bez zobo-
wiązań. I tak życie staje się naskórkowe, w coraz 
większym stopniu pozbawione głębszego sensu, 
plastikowe, odhumanizowane. Nie ma się co dzi-
wić, że stajemy się coraz bardziej sfrustrowani  
i zniechęceni. Wiele osób skarży się na poczucie 
braku sensu życia, rozbicie psychiczne czy zespół 
wewnętrznego wypalenia. Zapadamy na choro-
by cywilizacyjne, takie jak nowotwory, choro-
by układu krążenia, zawały, wylewy, cukrzyce.  
I cierpimy na przeraźliwą samotność. Tymczasem 
badania dowodzą, że udane życie rodzinne czy 
małżeńskie, darzenie siebie wzajemną miłością  

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, fot.TVN24

i zrozumieniem wpływa znacząco na długość, jak 
i inne parametry jakości życia. Zamiast promo-
wać rodzinę i to wielodzietną, jako najbardziej 
naturalne i zdrowe środowisko, deprecjonuje 
się jej wartość na każdym kroku, a nawet usi-
łuje przedstawić jako zagrożenie, zwłaszcza dla 
dzieci. Jak widać, żyjemy w czasach ogromnych 
paradoksów i w dodatku w całkowitej niezgodzie 
z naturą, z naturalnym rytmem życia. Zapomina-
my o tym, jak wiele jest prawdy w starożytnej 
maksymie: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”  
i zamiast dążyć do równowagi wewnętrznej, 
uciekamy w sztuczny, skomputeryzowany, wirtu-
alny świat, w którym nie znajdziemy odpowiedzi 
na żadne z ważnych pytań. Stres, ciągły pośpiech 
niszczą zarówno nasze ciało, jak i umysł. Nie 
trzeba chyba już nikogo przekonywać, że proce-
sy immunologiczne odpowiedzialne za stan so-
matyczny organizmu są bardzo ściśle powiązane 
z psychiką człowieka.

Pojawiają się nowe uzależnienia: od kom-
putera i pracy, które sprowadzają człowieka do 
roli robota całkowicie oderwanego od normal-
nego życia. Zapominamy, że przecież nie trwa 
ono wiecznie i w pewnym momencie będziemy 
musieli zostawić wszystkie dobra, o które z taką 
determinacją zabiegamy. W obliczu kategorii 
ostatecznych przewartościowaniu podlega cały 
proces życia i wówczas wyłania się prawdziwa 
gradacja wartości. Więc może dobrze byłoby 
czasem zastanowić się nad jakością naszego ży-
cia, naszych relacji z innymi ludźmi, z rodziną, 
żeby bardziej „być” niż „mieć”? Może wcale nie 
musimy brać udziału w tym obłąkańczym wy-
ścigu donikąd? Może czasem lepiej zatopić się 
w lekturze jednocześnie delektując się filiżanką
herbaty? Może czasem warto pójść na spacer z 
bliską osobą i przyjrzeć się przyrodzie i jej od-
wiecznemu cyklowi przemijania i odradzania się 
na nowo, pójść na koncert i posłuchać wspólnie 
muzyki, czy wreszcie zauważyć obok siebie in-
nych, często samotnych, zagubionych, którym 
wystarczy czasem tylko dobre słowo... 

MJS

VAT od dobroczynności
Pamiętamy sprawę piekarza z Legnicy, któ-

ry zbankrutował, bo musiał zapłacić podatek 
VAT od podarowanego ubogim chleba. 

W efekcie w imię praworządności doszło do 
tego, że darczyńca stał się ofiarą własnej dobro-
czynności i znalazł się wśród bezrobotnych i 
bezdomnych, którym do tej pory pomagał. Wy-
dawać by się mogło, że obciążenie podatkiem każ-
dej czynności czy pracy wykonanej nieodpłatnie i 
bezinteresownie, czyli z dobrego serca, jest jakimś 
szalonym absurdem. Bo przecież w praktyce spro-
wadza się to do ukarania karą pieniężną osoby, 
która pochyla się nad niedolą bliźniego.

Od lat słyszymy, że żyjemy w solidarnym i 
praworządnym państwie. Tymczasem tak wca-
le nie jest. Na każdym kroku mamy przykłady 
tego, że bezinteresowna pomoc adresowana do 
ludzi, którzy z różnych powodów nie radzą sobie 
z rzeczywistością i niejednokrotnie zagraża im 

wykluczenie społeczne, jest udaremniona przez 
bezduszne przepisy prawa. Tymczasem prawo 
powinno mieć na względzie również, a może 
przede wszystkim, dobro społeczne. Co jakiś czas 
wraca temat opodatkowania wszelkich dobrych 
uczynków: przekazania żywności czy odzieży 
potrzebującym, wypełnienie PIT-u komuś, którzy 
sobie nie może poradzić z tą procedurą itp. Doj-
dzie być może do tego, że za wyprowadzenie psa 
sąsiadowi czy przyniesienie mu gazety z kiosku 
tez trzeba będzie zapłacić podatek VAT, bo to też 
rodzaj konsumpcji...

Od czasu do czasu sprawa Podatku VAT od 
dobroczynności powraca i staje się tematem wio-
dącym we wszystkich mediach. Wówczas głos za-
bierają tak zwane autorytety: przedstawiciele róż-
nych organizacji społecznych, politycy, naukowcy, 
prawnicy, moraliści. Niestety, z tych debat nic 
konkretnego nie wynika. Problem na pewien czas 

przycicha, by znów powrócić. A życie toczy się 
swoim rytmem i wielu darczyńców radzi sobie z tą 
sprawą w taki sposób, aby uniknąć przykrych dla 
siebie konsekwencji podarowania czegokolwiek 
osobom potrzebującym. W praktyce sprowadza 
się to do szukania rozwiązań poza prawem lub 
stojących z nim w jawnej sprzeczności.

Jak widać, nie ma tu dobrego rozwiązania, po-
nieważ każdy wybór jest zły. Dlaczego w ogóle 
o tym piszę? Otóż, niedawno usłyszałam w radiu 
fragment dyskusji na ten temat. Znów ktoś wysu-
nął propozycję opodatkowania dobroczynności. 
Czyżby w ten sposób rząd chciał załatać dziurę 
budżetową? Być może, ale nie jest to dobry po-
mysł, ponieważ nie rozwiąże żadnego problemu, 
natomiast z całą pewnością zaważy na relacjach 
międzyludzkich, które i tak stają się coraz bar-
dziej odhumanizowane. I jak się to ma do dekla-
racji premiera odnośnie solidarnego państwa?

Małgorzata
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Zrozumieć Rosję, czyli kulinarne a, b, c, ...
Rosja to ogromny kraj. To jeden z naszych 

sąsiadów, relacje z którym były zawsze trud-
ne, a momentami wręcz tragiczne. Ale dzisiaj 
ja nie o tym chciałam, lecz o kulturze ży-
cia codziennego. W świadomości potocznej 
współczesnego Polaka funkcjonuje pojęcie 
słowiańskiej, czyli rosyjskiej duszy, wrażliwej 
na piękno, nostalgicznej, targanej silnymi na-
miętnościami, a przy tym łagodnej, afirmującej
życie w całej jego urodzie i trudzie. Wydawać 
by się mogło, że stereotyp ten funkcjonował od 
zawsze, a tymczasem ma on zaledwie dziewięt-
nastowieczny rodowód. Zaledwie, bowiem hi-
storia Rosji jest przecież znacznie starsza. Ste-
reotyp ten w dużej mierze został wylansowany 
przez rosyjską literaturę, jak  i sztukę z okresu 
realizmu, a spopularyzowany przez wspaniałe 
ekranizacje klasyki rosyjskiej. Ukazywały one 
mentalność rosyjską, na kształtowanie której 
ogromny wpływ wywarły warunki przyrodni-
cze, klimatyczne, jak i środowiskowe. Prawdą 
jest, że nie sposób zrozumieć Rosjanina w ode-
rwaniu od tego kontekstu.

Weźmy na przykład kuchnię rosyjską. Po-
kutuje u nas przekonanie, jakoby była ona 
niezdrowa, ciężko strawna i suto podlewana 
mocnym alkoholem. Nie to, co kuchnia fran-
cuska czy włoska, z szeroką gamą win, serów, 
oliwy i owoców morza. Otóż, ja twierdzę, że 
kuchnia rosyjska jest bardzo smaczna, zdrowa 
i niezwykle praktyczna. Jej główne składniki 
to zboża, warzywa, owoce, przyprawy, ryby 
morskie i słodkowodne, mięso i nabiał  Wyro-
sła z wielowiekowej tradycji i wspaniale łączy 
w sobie doświadczenia wielu kultur i narodów. 
Dlaczego ? Bo taką ma historię, sięgającą aż  
VI wieku p.n.e.,  kiedy to żołnierze piechoty 
scytyjskiej i mongolskiej wnieśli wiele no-
winek do zwyczajów kulinarnych. To wła-
śnie oni nauczyli Słowian zakwaszać mleko i 
przyrządzać wiele gatunków fermentowanych 
napojów mlecznych, jak na przykład jogurt, 
a także kwasić warzywa: kapustę, buraki czy 
grzyby. Oprócz wpływów tatarskich, w trady-
cji kulinarnej mocno zzaznaczyła się cerkiew 
prawosławna, która podczas świąt religijnych 
narzucała obowiązek wstrzymywania się od 
mięsa i nabiału. Z czasem ta tendencja poja-
wiła się również poza okresem świątecznym. 
Od XIX wieku, a ściślej biorąc od wojen na-
poleońskich, w kuchni rosyjskiej obserwuje się 
wpływy francuskie. Na dworach ziemiańskich 
bardzo chętnie zatrudniano kucharzy z Francji. 
Najbardziej znanym był kucharz cara Alek-
sandra I – Careme, który wypromował słynny 
befsztyk – boeuf Stroganow,  wyrafinowane
danie, które do dziś jest znakiem rozpoznaw-
czym kuchni rosyjskiej. Nazwany tak został 
na cześć hrabiego Aleksandra Grigoriewicza 
Stroganowa, który prowadził w Odessie tzw. 
„otwarty stół”, co w praktyce sprowadzało się 
do tego, że każdy przyzwoicie ubrany człowiek 
mógł po prostu przyjść do niego na obiad. Inną 
wykwintną potrawą jest bezowy tort Pawłowej. 

Przepis na ten tort pochodzi z przedrewolucyj-
nej Rosji od samej słynnej primabaleriny Anny 
Pawłowej i po raz pierwszy został wykonany 
na jej cześć. Podstawę stanowi spód upieczo-
ny z masy bezowej, na który następnie kładzie 
się grubą warstwę bitej śmietany i świeże ma-
liny lub truskawki. Jest naprawdę przepyszny! 
Oprócz tak wykwintnych dań kuchnia rosyjska 
obfituje w potrawy proste, których receptu-
ry liczą sobie nawet ponad 1000 lat. Taki jest 
rosyjski kapuśniak zwany „szczi” o niepowta-
rzalnym słodko-kwaśnym smaku, bardzo popu-
larny na Uralu i Syberii. Istnieje wiele odmian 
tej zupy. Naturalnie jego skład był uzależniony 
od stopnia zamożności gotującego. „Bogate” 
szczi z mięsem, szynką, jajkami były ozdobą 
stołu moskiewskich bojarów, natomiast prosty, 
ubogi lud gotował szczi „postne” na samej ka-
puście i cebuli. Ogromne znaczenie dla niepo-
wtarzalnego smaku zupy miało to, że po ugo-
towaniu była ona wstawiana do ciepłego pieca. 
Inne znane zupy to „borszcz” i solianki mięsne, 
rybne lub grzybowe. Istotą kuchni rosyjskiej 
jest to, że kuchnia wykwintna nie może istnieć 
bez prostej. I na odwrót. 

wego ciasta z różnorodnym nadzieniem. Zna-
ne są rosyjskie gęste zupy, pieczone pierogi i 
kulebiaki. No i bliny, czyli rodzaj naleśników 
z mąki  gryczanej i pszennej podawanych w 
najrozmaitszych wersjach: z gorącym masłem, 
ze śmietaną, konfiturami czy wreszcie z kawio-
rem. Trzeba tu dodać, że Rosjanie jedzą bar-
dzo dużo ryb, zarówno słodkowodnych, jak i 
morskich: dorszy, śledzi, łososi czy jesiotrów. 
Jest jeszcze kawior, który ze względu na wyso-
ką cenę znajduje się przeważnie na zamożnych 
stołach. Najlepszy jest z jesiotra.

Jeść po rosyjsku, znaczy więcej niż tylko 
spożywać określone dania. Jest to właściwie 
sztuka delektowania się jedzeniem Rosyjski 
posiłek zaczyna się przystawką lub przekąską, 
następnie podaje się zupę, główne danie i deser. 
Typowe rosyjskie desery to bliny, ruskie nale-
śniki i krem kogel-mogel, czyli krem z żółtek, 
koniaku, cukru, likieru pomarańczowego i soku 
z cytryny.. Warto jednak wspomnieć kisiel, czy-
li wspaniały stary rosyjski deser. Jest to rodzaj 
budyniu z suszonych i jagodowych owoców, 
melasy i mleka. Nie sposób pominąć paschy 
–  tradycyjnej wielkanocnej pyszności z twa-
rogu, śmietany, jaj, masła, skórki cytrynowej i 
pomarańczowej oraz mielonych migdałów, jak 
i  szarlotki, która w zasadzie jest   tortem z bisz-
koptami i mleczno-owocowym kremem. 

Po obfitym posiłku zwyczajowo podaje się
herbatę z samowara (niestety ostatnio coraz 
rzadziej), a do niej  konfiturę z całych owoców
smażonych w gęstym syropie. Herbata jest naj-
popularniejszym napojem w Rosji, a tradycja 
jej picia sięga roku 1638. Innym narodowym 
napojem jest kwas chlebowy, który robi się z 
chleba razowego, jabłek lub gruszek. Wymie-
nić tu jeszcze trzeba rosyjskie „nalivki”, czyli 
wyśmienite likiery z dodatkiem owoców ja-
godowych i „nastojki” – likiery z dodatkiem 
aromatycznych traw. No i jest jeszcze słynna 
rosyjska wódka i słynne rosyjskie pijaństwo. 
Rosjanie rzeczywiście piją bardzo dużo alko-
holu, a przy tym słyną z masowej produkcji 
bimbru, zwłaszcza na wsi. Dane statystyczne 
za ubiegły rok mówią o spożyciu rzędu 18 li-
trów czystego alkoholu na osobę. (Dla porów-
nania w Polsce przypada 8 litrów na osobę, a w 
Szwecji 10).  Jednak Rosjanie szanują tradycję 
picia wódki i zawsze pamiętają o zakąskach. 
Wiedzę na temat tego, jakie potrawy pasują do 
jakich alkoholi przekazuje się z pokolenia na 
pokolenie i może właśnie dlatego na ulicach 
nie widać wielu pijanych. A poza tym Rosjanie 
w zasadzie wolą pić wódkę w domu. Cieka-
wostką jest, że piją ją większymi miarkami i pi-
cie szklankami nie należy do rzadkości. Jest to 
zabieg celowy. Dzięki temu alkohol wchłania 
się dopiero w żołądku, a nie w mocno ukrwio-
nym przełyku i tym samym jego działanie jest 
słabsze. Może w tym tkwi tajemnica słynnych 
mocnych rosyjskich głów?

MJS

Powszechnie wiadomo, że im dalej na 
wschód tym klimat bardziej surowy i coraz bar-
dziej zimno. Dlatego pożywienie  musi dostar-
czać odpowiedniej ilości kalorii. Po prostu w 
zimie przy temperaturze około – 30° C nie spo-
sób żywić się sałatą i ślimakami, natomiast jak 
najbardziej pożądane jest „sało z sałem”. I taka 
jest kuchnia rosyjska, w której pełno przepisów 
na apetyczne potrawy, które można godzina-
mi przechowywać w duchówkach. Pachnąca 
czosnkiem, szczypiorem, cebulą i pietruszką. 
Zgodna z naturą i porami roku oraz pełna ry-
tuałów, a przy tym prosta, syta, rozgrzewająca  
i w dodatku ekonomiczna, ponieważ pozwala 
łączyć rozmaite składniki. Po prostu ludzie 
zawsze dostosowują się do warunków klima-
tycznych, w jakich żyją, a tym samym dopaso-
wują również sposób żywienia. W dużej części 
Rosji przez wiele miesięcy panuje sroga zima, 
co ma niewątpliwy wpływ na osobliwy cha-
rakter kuchni rosyjskiej. Bardzo popularne są 
wysokokaloryczne syberyjskie pielmieni, czyli 
małe pierożki polewane masłem, gęstą śmieta-
ną, lub podawane w rosole, które do złudzenia 
przypominają nasze swojskie pierogi z farszem 
mięsnym. Inną odmianą są pierożki z drożdżo-

regius.com.pl
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Dziecko w Internecie
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w 

dzisiejszych czasach bez komputera i dostępu 
do Sieci. Tak komputer, jako urządzenie, jak i 
Internet, są nierozerwalnie związane z codzien-
ną pracą, nauką i zabawą. Internet, to szybki 
dostęp do wiedzy, możliwość łatwiejszego, niż 
poprzez kartkowanie książek, poprzedzone wy-
prawą do biblioteki, zdobywanie wiadomości 
potrzebnych do odrabiania lekcji. To również 
możliwość szybkiego kontaktu ze znajomymi, 
poznawanie nowych ludzi, korzystanie z roz-
rywki w postaci gier on-line, rozwijaniu zainte-
resowań i wiele innych atrakcji.

Komunikowanie się z innymi ludźmi przez 
Internet, możliwe dzięki poczcie elektronicz-
nej, komunikatorom w rodzaju Gadu-Gadu, 
Skype, czatom, forum, jest powszechne i coraz 
częściej spotykane, więc nasze dzieci z pew-
nością prędzej czy później zetkną się z nimi. Z 
badań wynika, że coraz więcej dzieci korzysta z 
możliwości komunikowania się przez Sieć.

Oprócz niewątpliwych korzyści, które można 
wynieść z użytkowania Sieci – Internet to nie 
tylko samo zło – trzeba również liczyć się z nie-
bezpieczeństwami, zagrażającymi szczególnie 
najmłodszym. Dzieci wykorzystują go głównie 
do spotkań z przyjaciółmi, jednak jest to dla 
nich również okazja do poznania nowych osób. 
Podają obcym swoje dane – imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres e-mailowy i zamieszka-
nia, wysyłają zdjęcia. Więcej niż dwie trzecie 
internautów spotyka się z propozycją spotkania 

na żywo – dochodzi do niewielu z nich, ale pro-
blem istnieje.

Do głównych niebezpieczeństw czających się 
w Sieci, można zaliczyć między innymi fakt, że 
nigdy tak naprawdę nie można być pewnym, 
kto siedzi „po drugiej stronie”. Przysłowiowy 
„dwunastoletni Wojtek” może się w rzeczywi-
stości okazać 48-letnią Anną. Nie widząc z kim 
rozmawia, dziecko może łatwo dać się nabrać 
osobie podszywającej się pod kogoś, oszukują-
cej na temat wieku. Starsi potrafią zyskać zaufa-
nie dzieci, manipulować nimi, bywa, że starają 
się zbliżyć do nich w celu wykorzystania sek-
sualnego – rozmowy przez komunikatory mogą 
się przekształcić w telefoniczne, a ostatecznie 
dochodzi do spotkania.

Jak ochronić dziecko przed niebezpieczeń-
stwami płynącymi z Sieci? Z pewnością za-
bronienie korzystania z niej nie jest skuteczną 
metodą. Dzieci powinny umieć korzystać z In-
ternetu, ale muszą wiedzieć jak radzić sobie z 
ewentualnymi zagrożeniami. Po pierwsze mu-
szą mieć pewność, że jeśli natkną się na cokol-
wiek, co może je zaniepokoić, mogą liczyć na 
pomoc rodziców. Należy nauczyć dzieci, żeby 
posługiwały się loginami niezdradzającymi 
wieku (np. ala12, czy maciek1997) bo to może 
zwrócić uwagę pedofila. Powinny odmawiać 
„znajomym” z Internetu podawania danych 
osobowych, numerów telefonów, wysyłania 
zdjęć własnych, a także swoich kolegów. Przy 
rejestrowaniu się na stronach nie należy poda-

I znowu chodzi mi o to...
...i dalej „aby język giętki powiedział wszyst-

ko, co pomyśli głowa”. To oczywiście słowa 
Juliusza Słowackiego zacytowane z poematu 
dygresyjnego „Beniowski”. Wieszcz, geniusz 
polszczyzny, którą wzniósł na wyżyny dosko-
nałości, mógł tak sobie pisać. Dzisiaj to nie 
obowiązuje, dzisiaj są inne czasy i polszczyznę 
można lżyć, kopać, opluwać, wulgaryzować i 
prymityzować, czerpać z rynsztoka słownictwo 
plugawe i obelżywe. Dzisiejsza polszczyzna 
jest językiem bardzo żywym i obrazowym, ale 
coraz bardziej prymitywnym, ulegającym szyb-
kiej degradacji, zwłaszcza dotyczy to języka 
potocznego. Wystarczy posłuchać, jak mówią 
ludzie młodzi, studenci, uczniowie gimnazjów 
i liceów, ba – nawet dzieci z podstawówek i 
przedszkoli, aby się przekonać, że język polski 
staje się coraz bardziej zwulgaryzowany i czę-
sto zdegradowany do mowy rynsztokowej. I nie 
chodzi tu o slang czy żargon, jakimi posługują 
się studenci i uczniowie, bo te u językoznaw-
ców mają konotację pozytywną. Mam na myśli 
język współczesnej młodzieży zachwaszczo-
ny w sposób niemożebny wulgarnością, który 
przeniknął do literatury, teatru, filmu, muzyki
(teksty piosenek), stał się środkiem wyrazu 
emocji różnego typu. Właśnie słyszałem roz-
mowę z profesorem Januszem Deglerem, zna-
komitym witkacologiem. Zapytano go, co też 
powiedziałby Witkacy – sam przecież znako-
mity twórca setek niepowtarzalnych neologi-
zmów, często o zabarwieniu erotycznym, wręcz 
na granicy obyczajności – na to, co usłyszałby 
w dzisiejszej Polsce, gdyby ożył. Prof. Degler 
odpowiedział, że prawdopodobnie popełnił-
by samobójstwo, słysząc rynsztok płynący z 
przedstawień teatralnych, literatury i filmu.
Oczywiście, to ponury żart, ale wyraża oba-
wy znakomitego filologa przed  zalewającym
nas chamstwem językowym, wszechobecną 
wulgaryzacją i sprymityzowaniem sztuki. Jeśli 
na oddanie wszelkich stanów emocjonalnych 
mamy tylko jedno słowo, zaczerpnięte zresztą 
z łaciny, a zaczynające się na ‘k’ (łacińskie ‘c’), 
to znaczy to nic innego, jak nieumiejętność (a 
może i brak potrzeby) okazywania i wyrażania 
uczuć, zobojętnienie, brak wrażliwości, wręcz 
atrofię uczuć, które w tak piękny sposób wyra-
żali Słowacki, Sienkiewicz, Lechoń czy Paw-
likowska-Jasnorzewska. Podobno żyjemy już 
w kulturze zinformatyzowanej, gdzie uczucia 
nie są potrzebne, tracą na wartości i są ośmie-
szane i wyśmiewane. Człowiek współczesny 
przyklejony jest do telefonu komórkowego, 
uzależniony od komputera i Internetu. Staje się 
pionkiem, czymś na kształt robota (tyle, że z 
żywego ciała), który wykonuje zaprogramowa-
ne czynności, natomiast niczego nie odczuwa. 
Po co to piszę?

Bo prymityzacja i schamienie języka między 
innymi związane są z ową zinformatyzowaną 
kulturą. Dla mnie najlepszym tego przykła-
dem jest trudność, z jaką uczniowie posługują 

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

się  EUFEMIZMAMI. Stanowią one problem, 
dlatego że uczniowie zamiast eufemizować, 
zaostrzają słowa, wprowadzają ekspresywizmy 
(czyli wyrazy nacechowane emocjonalnie) 
o zabarwieniu ujemnym. Stąd już blisko do 
wulgaryzmów i ordynaryzmów (tego drugiego 
określenia nie używa się jeszcze w opisie ję-
zykoznawczym, ale wydaje mi się ono bliższe 
rzeczywistości językowej współczesnych Pola-
ków, dlatego je wprowadzam). Bowiem wulga-
ryzm (od łac. vulgaris – ‘pospolity’) nie w pełni 
oddaje „koloryt” słownictwa używanego przez 
młodzież, ale i przez starszych. Określenie jest 
zbyt pojemne, bo oznacza nie tylko coś nieprzy-
zwoitego, brzydkiego czy właśnie także ordy-
narnego w języku. To, co było wulgarne, czyli 
nieprzyzwoite dawniej (choćby wyraz „kobie-
ta”), który oznaczał niewiastę o złej reputacji), 
dziś tego zabarwienia już nie ma. Najbardziej 
popularny w polszczyźnie wyraz zaczynający 
się na „k” (łac. curvus – ‘krzywy’) wprowadzo-
ny został w XVI wieku, aby w sposób właśnie 
eufemistyczny określić Barbarę Radziwiłłów-
nę, żonę Zygmunta Augusta, królową Polski, 
której prowadzenie się uchodziło za naganne). 
Zamiast więc polskiego ‘dziewka’, ‘dziwka’, 
użyto łacińskiego słowa. Nikt nie przewidział, 
że stanie się ono w XX i XXI-wiecznej polsz-

czyźnie tak popularne i nabierze tylu „odcieni 
i barw”. Kiedyś zaskoczyła mnie wypowiedź 
pani Zofii Chądzyńskiej, już wówczas 80-latki,
znakomitej tłumaczki z języka hiszpańskiego, 
że podoba jej się wyraz ‘zajebisty’. Ewidentny 
wulgaryzm, choć dziś jego wulgarność została 
przytępiona.

Wystarczy wziąć do ręki książkę Doroty Ma-
słowskiej lub obejrzeć film (obecnie w kinach,
w reżyserii Xawerego Żuławskiego) „Wojna 
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” czy
też świeżej daty „Galerianki” Katarzyny Ro-
słaniec, aby usłyszeć rynsztok i plugawość 
młodzieżowej polszczyzny. Tak zresztą jest i 
w wielu innych filmach polskich czy amery-
kańskich (moda na wulgarność językową przy-
wędrowała do nas wraz z filmami hollywoodz-
kimi). Ta moda utrwaliła się i spospolitowała. 
Stąd dzieci mówiące i porozumiewające się ze 
sobą za pomocą wulgarnej polszczyzny. No i 
teksty piosenek różnych zespołów, w których 
roi się od ordynaryzmów. A muzyka młodzie-
żowa to potęga. Uczy i wychowuje całe zastę-
py młodych zachowujących się po chamsku i 
operujących wulgaryzmami. Jakoś nikt z tym 
nie walczy. Nie ma problemu. Media milczą w 
tej sprawie, tak przecież ważnej dla rozwoju 
polszczyzny i jej „ducha”. I na tym polega „za-
jebistość” w mówieniu po polsku, czyli soczy-
ście, zawiesiście, pieprznie i po chamsku.

K. Bauer
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wać więcej informacji na swój temat, niż jest to 
niezbędne – najlepiej robić to pod okiem doro-
słych. Jeśli dziecko spotka się np. na czacie z 
prowokacjami, brzydko wyrażającymi rozmów-
cami, powinno zgłosić to rodzicom, a niechcia-
nych dyskutantów zablokować. Jeżeli zdarzy 
się sytuacja, że dziecko chciałoby się spotkać z 
osobą poznaną w Sieci, to na spotkanie może 
pójść wyłącznie z dorosłym opiekunem.

Jednym z największych niebezpieczeństw, 
na jakie narażone są nasze dzieci, jest tzw. 
grooming, czyli wabienie dzieci w celu wy-
korzystania seksualnego, często o charakterze 
merkantylnym. Proceder ten uprawiają dorośli 
o skłonnościach pedofilskich, którzy naprawdę
skutecznie potrafią manipulować nieletnimi,
zyskiwać ich zaufanie a nawet doprowadzać 
do spotkania, choć nawet sam długotrwały 
kontakt z pedofilem przez Internet może pozo-
stawić w psychice dziecka ślady podobne jak 
pod wpływem wykorzystywania seksualnego. 
Pedofil łowi dziecko, czyli wybiera sobie ta-
kie, które w jego ocenie może nadawać się do 
zmanipulowania, wykorzystując informacje, 
które ono samo zamieściło w Sieci – zaprzyjaź-
nia się początkowo rozmawiając o hobby itp. 
niewinnych sprawach, oswajając je. Dziecko 
niezauważenie otwiera się, nabiera zaufania, 
przestaje myśleć o nim jak o obcym, a więc 
potencjalnie groźnym, dorosłym. Zaczynają 
się rozmowy na tematy bardziej prywatne, 
opowieści o przyjaciołach, szkole, rodzinie, 
sprawach intymnych – pedofilom zależy na
stworzeniu więzi, rozmawiają o zaintereso-
waniach, uczuciach dziecka. Sami również 
opowiadają o sobie, przy czym są to zwykle 
treści, które dziecko chciałoby usłyszeć, w ro-
dzaju: „ja zupełnie tak samo...”, „możesz mi 
ufać”, „jestem twoim przyjacielem”. Kiedy 
nieświadome niczego dziecko nabiera pewno-
ści co do rzekomej przyjaźni, wreszcie pedofil
może przejść do tematów związanych z sek-
sem. Zacząć może się niewinnie, np: „czy już 
się całowałeś?”, a skończyć na spotkaniu na 
żywo, poprzedzonym oswajaniem dziecka z 
jego ciałem, przez namawianie do dotykania 
się, czy masturbacji i urabiania, by było prze-
konane, że to, co robi, jest dobre. Przy okazji 
pedofil uczy dziecko, jak może ono sprawić
przyjemność sobie, a w przyszłości jemu.

Ofiary takich nadużyć, są bardziej na nie na-
rażone, jeśli spełniają pewne warunki. Dotyczy 
to częściej dzieci mających niewłaściwe re-
lacje z rodziną i rówieśnikami; bardzo skry-
tych, mogące utrzymać w tajemnicy kontakty z 
niebezpiecznymi osobnikami w Sieci; potrze-
bujących zwrócić na siebie uwagę, w jakiś 
sposób zaniedbanych przez rodziców pod tym 
względem; wykazujących się ufnością i bar-
dziej skłonnych do poddania się manipulacji; 
wychowujących się w rozbitej rodzinie, bądź 
spędzających wiele czasu bez opieki zapra-
cowanych dorosłych.

Aby nie padły ofiarą groomingu, trzeba
uświadomić swoim dzieciom, jakie niebezpie-
czeństwa mogą je czekać w Internecie i w jaki 
sposób wobec tego mogą postępować, co im 

wolno przy posługiwaniu się 
komputerem, oraz oriento-
wać się z kim się kontaktują. 
Należy zapewnić je, że co-
kolwiek by ich nie spotkało 
złego, najważniejsze, by 
powiedziały o tym rodzi-
com, bo to im mogą ufać i 
liczyć na wsparcie.

Pierwsze, o czym myśli 
się, mówiąc o niebezpie-
czeństwach w Internecie, to 
pedofilia. Są również jednak
inne rzeczy, które są dla dzie-
ci szkodliwe, a nietrudno na-
tknąć się na nie przypadkiem. 
Przede wszystkim chodzi o 
niekontrolowane wulgary-
zmy, którymi nieraz obficie
raczą innych internauci. To 
też okazja do zetknięcia z 
pornografią, przemocą, dra-
stycznymi zdjęciami. Także 
treściami, które nawołują 
do popełniania przestępstw, 
rozpowszechniają rasizm, 
wrogość w stosunku do cu-
dzoziemców, propagującymi 
faszyzm, totalizm, oraz za-
chęcającymi do uprawiania 
prostytucji, hazardu, używania narkotyków. To 
również sposobność do zetknięcia się z psycho-
manipulacją, np. w celu zwabienia do sekty. 
Przez spotkanie się z tego rodzaju szkodliwymi 
treściami, dziecko narażone jest na poczucie 
braku bezpieczeństwa, rzeczywistość może stać 
się dla niego niezrozumiała. Może się okazać, 
że pod ich wpływem dziecko zrobi coś niezgod-
nego z prawem, skontaktuje się z zagrażającymi 
mu osobami. Nie bez znaczenia jest też oczywi-
ście wpływ na jego psychikę, np. po zetknięciu 
się z treściami pornograficznymi czy pełnymi
przemocy.

Aby zmniejszyć szanse, na zetknięcie się 
naszego dziecka z niebezpiecznymi treściami, 
przede wszystkim należy kontrolować tak czas 
spędzany przy komputerze, jak strony, na 
które ono wchodzi. Warto rozmawiać i wprost 
tłumaczyć, dlaczego niepokoimy się o bezpie-
czeństwo naszych pociech, dlaczego nie chce-
my, by wchodziły na strony z pornografią, czy
przemocą. Pomocą w czuwaniu nad dzieckiem 
mogą być programy filtrujące, ale te sprawdzą
się najwyżej przy młodszym dziecku – starsze 
będzie potrafiło je odinstalować, lub skorzysta
z niezabezpieczonego urządzenia u kolegi. Dla-
tego najlepiej sprawdzi się rozmowa – nic nie 
zastąpi dobrego, prawidłowego kontaktu z ro-
dzicem, żaden system. To rodzice powinni być 
przewodnikami latorośli i im dziecko ma ufać.

Jeśli dziecko natrafi na szkodliwe treści w
Internecie, do których jest bezpośredni dostęp, 
bez żadnych zabezpieczeń, należy zgłosić to 
pod numerem telefonu: 0-801-615-005 lub na 
adres: dyzurnet@hotline.org.pl

Z racji niedojrzałości, dzieci narażone są na 
jeszcze jedno niebezpieczeństwo – uzależnienie 

od Internetu. Spędzanie dużej ilości czasu, nie-
raz wielu godzin przed komputerem, prowadzi 
do zaburzeń rozwojowych, szczególnie w sferze 
kontaktów społecznych. Jeżeli dziecko ucieka 
od codzienności w świat wirtualny, spędza w 
nim coraz więcej czasu grając, komunikując się 
z innymi użytkownikami, lub po prostu surfując 
po stronach internetowych do późnych godzin, 
oraz szuka pretekstów i usprawiedliwień do 
częstego i długotrwałego przebywania tam, jest 
na najlepszej drodze do uzależnienia. Objawia 
się ono zaniedbywaniem kontaktu z rodziną i 
kolegami, coraz częstszym i bardziej chętnym 
przebywaniu w Sieci. Przy próbach oderwania 
się od niej, dochodzi do stanów niepokoju, roz-
drażnienia, zmian nastroju, bezsenności, nad-
miernego pobudzenia. To również duża moż-
liwość zaniedbania zdrowia – problemów ze 
wzrokiem, bólów głowy, kręgosłupa, mięśni.

Podstawową rzeczą, jaką należy zrobić, to 
ustawienie komputera w domu w takim miej-
scu, żeby rodzice mieli możliwość kontrolować 
w jaki sposób spędza dziecko używa Internetu. 
To również jasno określone i przestrzegane za-
sady ile czasu może tam spędzać – pół do jednej 
godziny dziennie, w zupełności wystarczy. Ko-
rzystanie z Sieci nie może odbywać się kosztem 
snu, posiłków, czasu na naukę i przebywania na 
powietrzu. W razie podejrzeń, że nasze dziecko 
jest uzależnione od Internetu, należy uniemożli-
wić mu dostęp do niego, nawet za cenę odłącze-
nia usługi. Jeśli pojawią się wątpliwości co ro-
bić, należy skontaktować się z psychologiem.

Agnieszka Gil
W oparciu o informacje ze strony  

www.dzieckowsieci.pl
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Przygotowania do rejsu jachtem trasą 
Archangielsk – St. Petersburg, przez Kanał 
Białomorski, jezioro Onega, rzekę Świr, je-
zioro Ładoga i rzekę Newę, trwały długo. 

Najpierw trzeba było załatwić wszystkie 
formalności, a było ich niemało. Kanał Bia-
łomorski pozwala na przepłynięcie z Bałtyku 
do Morza Białego przez St. Petersburg, a na-
wet jeszcze dalej, bo na Pacyfik (przez Ocean
Lodowaty). Jest obiektem o dramatycznej hi-
storii, ponieważ jego budowa została okupiona 
katorżniczą pracą ponad dwustu tysięcy łagier-
ników, czyli chłopów podlegających rozkuła-
czeniu w związku z kolektywizacją, więźniów 
politycznych, inteligencji i szlachty rosyjskiej. 
Został zbudowany w latach 1930-33 z rozka-
zu Stalina w rekordowym tempie zaledwie 20. 
miesięcy i otwarty 1 maja 1933 r. w jego obec-

ności. Był jedną z pierwszych wielkich budów 
radzieckich realizowanych wyłącznie rękami 
więźniów, która miała być modelowym przy-
kładem „pieriekowki”, czyli miejsca, gdzie 
przekuwano świadomość przestępców poprzez 
pracę na rzecz socjalistycznego państwa. W 
szczytowym okresie budowy pracowało oko-
ło 108 000 więźniów. Nie wiadomo natomiast 
ile dokładnie istnień ludzkich ona pochłonęła, 
gdyż archiwa są dotychczas utajnione. Ponie-
waż miał być tani, zamiast stali i betonu użyto 
drewna z okolicznych lasów oraz ludzkich rąk. 
Kanał ma 227 km długości, z czego 37 trzeba 
było wykuć w skale, a pozostałe 190 km stano-
wią spiętrzone jeziora i zalane koryta rzek, 19 
śluz, 49 tam i 15 zapór wodnych. Całe to zamie-
rzenie zostało zaprojektowane przez Specjalne 
Biuro Konstruktorskie OGPU, które założono 

na słynnej moskiewskiej Łubiance. Sprowa-
dzono do niego inżynierów z obozów pracy i 
„domów poprawczych”, gdzie byli poddawani 
komunistycznej resocjalizacji. Jednak morder-
cza praca więźniów poszła na marne, gdyż Ka-
nał ma jedynie 3, 5 m głębokości i okazał się 
za płytki, by duże okręty wojenne mogły nim 
przepływać z Bałtyku na Morze Białe i ewentu-
alnie przez Ocean Lodowaty na Pacyfik. Kanał
miał być demonstracją siły wobec obywateli 
własnego państwa. 

Przejście przez Kanał Białomorski wymaga 
osobistej zgody samego premiera rządu Fede-
racji Rosyjskiej i kapitan Remigiusz B. Trzaska 
właśnie od tego zaczął, chociaż wydawało się 
to niemożliwe. Kiedy dzięki życzliwości wielu 
osób udało się uzyskać zgodę Władimira Puti-
na, można było ubiegać się o rosyjskie wizy, 

które – podobnie jak wizy do USA – są płatne. 
Kiedy i to zakończyło się pomyślnie, przystą-
piono do ostatniej fazy przygotowań: zakupu 
niezbędnych rzeczy (reszta w Rosji), pakowa-
nia kartonów i załadowania ich do busa. Teraz 
pozostała nam już „tylko” do przebycia trasa 
Wrocław – Archangielsk via Warszawa. 

17/18.09
Czwartek, dzień wyjazdu. W drogę ruszy-

liśmy dopiero o 18. 00, ponieważ musieliśmy 
zaczekać aż załoganci skończą pracę. Droga 
do Warszawy trwała długo i nie obeszło się 
bez przygód. Mieliśmy małą awarię prądu w 
samochodzie, ale mimo to o 1. 00 dotarliśmy 
w okolice Pałacu Kultury, gdzie czekała na nas 
druga część załogi. Przepakowaliśmy bagaż z 
ich samochodu i ruszyliśmy na Litwę, pierwszy 
kraj na trasie naszej podróży. Teraz już nikt nie 

miał wątpliwości, że będziemy płynąć jako jed-
ni z nielicznych jachtem, który przejdzie przez 
Kanał Białomorski. Nie wiadomo dlaczego jest 
on praktycznie nieużywany do żeglugi rekre-
acyjnej. Może właśnie nam uda się tego dowie-
dzieć?

droga przez Litwę, fot. Jacek Orzechowski

 Na granicy polsko-litewskiej byliśmy około 
5.00. Na Litwie wszystko wyglądało jak w Pol-
sce, tylko drogi były lepsze, więc przejechali-
śmy przez nią szybko. Po 11.00 okazało się, że 
jesteśmy już na Łotwie. Państwa nadbałtyckie 
nie posiadają przejść granicznych, więc prze-
jazdu przez granicę nikt nawet nie zauważył. 
Droga biegła przez pasma zieleni, podobnie 
jak na Litwie. Nie przejeżdżaliśmy przez żadne 
miasto, jedynie dosłownie co godzinę można 
było zobaczyć jakieś pojedyncze domki. 

18.09
Droga przez Łotwę trwała całą noc. O 14.00 

dojechaliśmy wreszcie do granicy łotewsko-
-rosyjskiej. Kolejka była długa i zanosiło się 
na kilkanaście godzin stania. Ze względu na 
to, że mieliśmy wyznaczony przez rosyjskie 
ministerstwo czas przejścia przez Kanał Biało-
morski, procedurę przyspieszono i już po czte-
rech godzinach byliśmy na terytorium Rosji. 
Wzięliśmy kurs na Archangielsk. Mieliśmy do 
przejechania około 2.000 km. Jechaliśmy be-
tonową drogą szybkiego ruchu, ale jej jakość 
była różna, mniej więcej taka jak w Polsce 30 
lat temu. Miejscami jechaliśmy z prędkością 
120 km/h, ale zdarzały się też takie odcinki, 
na których nie dało się przekroczyc 5 km/h. Po 
prostu nawierzchnia w wielu miejscach pozba-
wiona była warstwy betonu, a z betonu często 
wystawały kamienie. W dodatku była źle ozna-
kowana, więc mimo że jechaliśmy całą noc, ja-
koś specjalnie jej nie ubyło. Była to prawdziwa 
droga przez mękę, ale nie mieliśmy odwrotu. 

19.09
Cały dzień jechaliśmy przez puste pola. Żad-

nych miast, zabudowań, dookoła tylko drzewa i 
puste przestrzenie. Piękne widoki, jakie rzadko 
się zdarzają. Czy w Rosji w ogóle żyją ludzie? 

rosyjska szybka droga, fot. Jacek Orzechowski

Niemożliwe stało się możliwym
zapiski z rejsu
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Przez całą drogę do Archangielska robiliśmy 
mnóstwo zdjęć, ale dosyć już mieliśmy tej po-
dróży. Na całe szczęście o północy dotarliśmy 
wreszcie do miasta. Jeszcze tylko trzeba było 
znaleźć marinę i po godzinie nareszcie zoba-
czyliśmy jacht S/Y PANORAMA, który czekał 
na nas sklarowany przez poprzednią załogę. 

20.09
Po śniadaniu wybraliśmy się na miasto. Od 

razu widać, że odbiega charakterem od zatło-
czonych, rozpędzonych miast w innych czę-
ściach Europy. Może dlatego, że znajduje się 
na dalekiej Północy? W każdym razie życie 
przebiega tu spokojnie, spora część ludzi cho-
dzi na piechotę, a samochody nie przekraczają 
prędkości 50 km/h. Poza tym należy pamiętać 
o różnicy czasu, który jest tu przesunięty o 2 
godziny w stosunku do czasu polskiego. 

Po powrocie okazało się, że wyjście z portu 
na morze (które trwa kilka godzin), planowane 
na godzinę 16.00, zostało przesunięte na jutro 
rano ze względu na nieoświetlone oznakowa-
nie, którego w nocy nie będzie widać. 

Kończy się pierwszy dzień pobytu na półno-
cy Rosji, w Archangielsku. Jutro rano wyrusza-
my przez Morze Białe do wejścia do Kanału 
Białomorskiego. Oczywiście, nie obejdzie się 
bez postoju planowanego na Wyspach Soło-
wieckich (w Zatoce Onega na Morzu Białym). 
Jest to prawdziwa osobliwość ze względu na 
ich unikatową wartość historyczną, kulturową i 
przyrodniczą, którą stanowi 6 większych wysp 
i 100 małych o łącznej powierzchni 347 km². 
Na Wyspie Sołowieckiej znajduje się słynny 
Monastyr Sołowiecki o ciekawej i zarazem po-
nurej historii. Wyspy w 1992 r. zostały wpisane 
na Listę UNESCO Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Nie 
mogę się już doczekać, kiedy tam dopłyniemy. 
Dzisiaj nocujemy w Archangielsku.

21.09
Wychodzimy z portu o 6. 00 rano. Odpalamy 

silnik, rzucamy cumy i ruszamy w drogę bez 
pilota i bez poinformowania kapitanatu portu, 
bo wszystko uzgodniliśmy wczoraj. Ozna-
kowanie na wodzie było dobrze widoczne, 
pogoda znakomita. Nic, tylko płynąć w długi 
rejs. Po drodze mijaliśmy rosyjskie domy, a 
przy ujściu rzeki Dwiny, tartaki i inne zakłady 
przemysłowe. W połowie drogi po wyjściu z 
Archangielska zostaliśmy wezwani przez ra-
dio. Zmienił się kapitan portu i nowy widocz-
nie uznał, że musimy mieć pilota na pokładzie, 
gdyż dalej nie damy sobie rady. Nakazano nam 
zakotwiczyć się w wyznaczonym miejscu i 
czekać. W razie odmowy zagrożono użyciem 
broni. Sytuacja początkowo była napięta, gdyż 
według nich nie dopełniliśmy wymaganych 
formalności. Nastąpiła wymiana zdań. Przez 
radio musieliśmy podawać różne dane, jak 
ciężar przeróżnych towarów, wysokość bur-
ty itd. Wreszcie znaleziono wydane wczoraj 
dokumenty, ale musieliśmy jeszcze poczekać 
na łódź pilota (locmana), który miał nas wy-
prowadzić na Morze Białe. Niestety, trwało 
to dwie godziny. Wreszcie przypłynął kuter z 
trzyosobową załogą i pojawiły się nowe kom-

plikacje. Pilot mógł płynąć z minimalną pręd-
kością 8 knotów, natomiast my z maksymalną 
7 knotów. Wreszcie dostał zgodę na zmianę 
prędkości i płynęliśmy za nim na silniku przez 
kolejne dwie godziny, zanim wyszliśmy na peł-
ne morze. Wtedy pożegnaliśmy się i kuter za-
wrócił. Nie dość że straciliśmy cztery godziny, 
to jeszcze musieliśmy zapłacić 305 rubli (to 30 
zł a wczoraj na zakupy wydaliśmy 1500 rubli). 
Po co i dlaczego? – nie wiadomo. Około 15.30 
pożegnaliśmy kuter pilota. 

Pogoda na morzu bałtycka, tylko tempera-
tura niższa o dziesięć stopni. Wiatr wiejący z 
niesprzyjającego kierunku wymagał włączenia 
silnika, ale nie było z tym żadnego problemu: 
czeka nas przecież droga przez Kanał Biało-
morski. Tak więc przy okazji był to także test 
maszyny. Nad głowami widniały setki gwiazd 
– widok w mieście niespotykany. 

22.09
Kolejny dzień to typowy rejs po morzu. Nie 

widać brzegów, halsujemy się pod wiatr wspo-
magając silnikiem. Po południu kierunek wia-
tru się zmienił i można było wyłączyć silnik. 
Rozpoczął się rytm życia jachtowego: posiłki 
o określonych porach, odbywanie wacht na po-
kładzie, a w czasie wolnym – przerwy na sen i 
czytanie. Mam nadzieję, że jutro skończę książ-
kę pt. :„Wołoka”. Jest to relacja znanego dzien-
nikarza Mariusza Wilka z podobnej podróży. 
Jutro mamy dotrzeć do Wysp Sołowieckich. 

23.09
Noc przebiegła spokojnie. Ze względu na 

niewłaściwy kierunek wiatru, musieliśmy 
wspomóc się silnikiem. O brzasku ujrzeliśmy 
Wyspy Sołowieckie. Pomiędzy małymi wysep-
kami, przy niewielkiej głębokości 5m, podpły-
nęliśmy do nabrzeża wyspy Wielka Sołówka. 
W porcie byliśmy sami, ponieważ ze względu 
na północne położenie archipelagu, sezon już 
się dawno skończył (w sezonie port jest pełen 
statków). Czasu na pobyt nie było dużo, zale-
dwie kilka godzin, a my mieliśmy do zwiedze-
nia wyjątkowo niezwykłe miejsce: Monastyr 
Sołowiecki, czyli „świętą ziemię prawosła-
wia”, centrum rosyjskiego mistycyzmu. Jest to 

Monastyr na Wyspach Sołowieckich, 
fot. Jacek Orzechowski

klasztor założony w 1429 r. przez przybyłych 
na te ziemie mnichów, majestatycznie posado-
wiony na wąskim przesmyku między lądowym 
Jeziorem Świętym a Zatoką Pomyślności Mo-
rza Białego. Stanowi on przepiękny kompleks 
architektoniczny, który do końca XVI w. pełnił 
rolę centrum gospodarczego i politycznego ca-
łego regionu Morza Białego (handel solą mor-
ską, ostrygami, wydobycie pereł i miki, bardzo 
mocno rozwinięte rybołówstwo). Klasztor 
otoczony jest dwukilometrowym kamiennym 
murem, zbudowanym z morskich głazów. Ma 
siedem baszt, pięć par wrót, tajemne przejścia, 
krużganki, pasaże i ogromne lochy. Składa się 
z dwóch soborów pochodzących z XVI w. : 
Uspieńskiego i Przeobrażenia, który spłonął w 
1923 r. i teraz jest w trakcie renowacji. Na tere-
nie znajdowało się ponad pięć cerkwi, kościół 
św. Trójcy, odrębna dzwonnica, młyn wodny, 
refektarz, liczne zabudowania folwarczne i go-
spodarcze. Budowle klasztoru przepięknie się 
prezentują. Są niezwykle harmonijne, a detale 
do dziś prezentują wspaniały kunszt ciesielski 
dawnych mistrzów. Klasztor miał wspaniałą 
XVII-wieczną bibliotekę, najbogatszą w ów-
czesnej Rosji. Posiadał też młyn i suszarnię 
napędzane wodą. Zakonnicy zajmowali się m. 
in. aklimatyzacją sprowadzonych tu roślin, dla-
tego założyli ogród botaniczny z tunelami pod-
ziemnymi ogrzewanymi parą. Hodowano owo-
ce i warzywa, a także kwiaty. Mnisi zbudowali 

widok z okna Monastyru, fot. Jacek Orzechowski

kamienną groblę łączącą dwie wyspy i oddzie-
lającą od przestrzeni morskiej stawy rybne. W 
1908 r. Siemens zbudował tu pierwszą w Rosji 
elektrownię wodną. W doku budowano łodzie 
o długości 35m. Jest to także najpotężniejsza 
historyczna twierdza Rosyjskiego Imperium na 
Północy. Od XVI w. Sołowki traktowano jako 
miejsce zesłania, ale za czasów panowania ca-
rów skazańców było tu zaledwie kilkudziesię-
ciu – przeważnie religijnych odszczepieńców. 
Ponura sława tego miejsca wiąże się z czasami 
stalinowskim. W 1922 r. władza radziecka zało-
żyła tu Sołowiecki Obóz Robót Przymusowych 
Specjalnego Przeznaczenia, który był prototy-
pem systemu Gułagów. Potężne mury budowli 
klasztornych służyły wtedy jako więzienie po-
lityczne. Na wyspach unicestwiono kilkanaście 
tysięcy ludzi. Więźniów traktowano okropnie: 
głodzono, bito, torturowano i zabijano. W 1937 
r. obóz zamieniono na więzienie NKWD a w 
latach 1939-83 wyspy były bazą szkoleniową 
marynarki wojennej. Kiedy zostały opuszczone 
przez wojsko, otrzymały status rezerwatu, a w 
1990 r. do klasztoru powrócili mnisi prawosławni 
i rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie. 
Teren na Wyspach jest nizinny i pagórkowaty, 
porośnięty tajgą i jest tam ponad 200 zarybio-

płyniemy na Morze Białe, fot. Jacek Orzechowski
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nych jezior oraz liczne torfowiska. Za kilka lat 
będzie to z całą pewnością niesamowite miejsce 
w Europie, do którego będą zmierzać ludzie z 
całego świata. Na wyspach znajduje się jeszcze 
jedna ciekawostka. Otóż niedawno zrekonstru-
owano kamienne labirynty z I i II w. p. n. e. Tak 
więc mieliśmy co oglądać. Część załogi naszego 
jachtu wybrała się wypożyczonym samochodem 
13 km za miasto, aby zwiedzić pozostałości po 
gułagu. I niektórzy byli z lekka… rozczarowa-
ni. Mówili, że obóz nie zrobił na nich tak wiel-
kiego wrażenia, jakiego się spodziewali. Ale za 
to wielkie wrażenie wywarła na nich wspaniała 
przyroda i… wieczorna bania (tak nazywa się 
rosyjska łaźnia z sauną). 

W morze wypłynęliśmy wieczorem. Następ-
ny postój miał być w Biełomorsku, gdzie za-
czyna się Kanał Białomorski. 

24.09
Droga do Biełomorska była krótka i dotarli-

śmy tam o świcie. Wczesna pora i trudne po-
dejście (długi i wąski farwater, nieoświetlone 
boje i patyki, płycizny) pozwoliły nam po ci-
chu wejść do portu. Chcieliśmy uniknąć w ten 
sposób konieczności zaokrętowania pilota na 
wejście i kolejnej biurokratycznej procedury. 
Stanęliśmy naprzeciw śluzy No 19 Kanału i 
wówczas zgłosiliśmy się w kapitanacie. Nieco 
się zdziwili. Kapitan portu kazał nam, po prze-
śluzowaniu, zacumować po budynkiem kapi-
tanatu i załatwić formalności, w tym zapłacić 
za przejście przez Kanał i za locmana (pilota), 
który ma nas przeprowadzić przez kanał do je-
ziora Ładoga. Trwało to trzy godziny i urzędni-
cy w zasadzie byli mili. Sami chyba mają dosyć 
tej biurokracji. Wzięliśmy na pokład locmana. 

widok z Biełomorska, fot. Jacek Orzechowski

Wreszcie przepłynęliśmy przez pierwszą śluzę 
kanału, za którą rozpoczęła się „mazurska dro-
ga przez łąki i las”. Teraz czekamy na otwar-
cie mostu kolejowego, by znów zanurzyć się 
w zieleń kanału. Okazało się, że dzisiaj go 
nie otworzą, bo trzeba to zgłosić z dobowym 
wyprzedzeniem. Musimy zaczekać do jutra. 
Trzeba było coś zrobić z wolnym czasem, więc 
wybraliśmy się do Biełomorska. Zamówiliśmy 
taksówkę. Przyjechała „Łada”. Kurs z przysta-
ni do miasta kosztował nas zaledwie 150 rubli 
(15 zł), a więc taniej niż w Polsce. Chcieliśmy 
zrobić zakupy i taksówkarz zawiózł nas do 
centrum, które wyglądało inaczej niż przy-
puszczaliśmy. Przeważały małe „rodzinne” 
sklepiki, natomiast nie było supermarketów. 
Zdziwiła nas także duża ilość aptek, gdyż pod-
czas niedługiego spaceru naliczyliśmy ich pięć 
w niedużej odległości od siebie. A w ogóle w 
Biełomorsku atmosfera minionej epoki, nie-
ciekawie. Po spacerze i zakupach wróciliśmy 
taksówką do miejsca, gdzie stał nasz jacht. Nie 

była to typowa marina, ale dobrze, że mieliśmy 
do czego przycumować. Wieczór zakończyli-
śmy ogniskiem na wybrzeżu śpiewając szanty. 
Było świetnie, całkiem jak na Mazurach. 

25.09
Zimno i leje jak z cebra. To miał być dzień 

tankowania paliwa, a zwłaszcza wody, bo oka-
zało się, że po kilku dniach rejsu zbiornik jest 

tankowanie wody z beczki, fot. Jacek Orzechowski

pusty. Wyglądało to tak: beczki z wodą przy-
wozili umówieni miejscowi, a my napełniali-
śmy zbiornik na jachcie naszym wężem ogro-
dowym. Dlaczego o tym piszę? Bo za każdym 
razem po opróżnieniu beczki zabierano ją i 
przywożono ponownie napełnioną. Przez cały 
czas w deszczu.. Zazwyczaj w marinach są kur-
ki z wodą, do których po prostu podłącza się 
węże. Miejscowi załatwili nam także transport 

tankowanie paliwa, fot. Paweł Skrzypczyński

po ropę. Przywieźliśmy ze stacji benzynowej 
trzy 200-litrowe beczki z ropą, a następnie kilku 
załogantów przelewało paliwo do zbiornika za 
pomocą – węży ogrodowych. Oczywiście całej 
beczki w ten sposób nie udało się opróżnić. Po-
zostałe paliwo przelewaliśmy więc do wiadra, 
a z wiadra do zbiornika na jachcie przez lejek z 
sitkiem, które szybko zapychało się śmieciami. 
Po czterech godzinach takiej pracy zbiorniki z 
wodą i paliwem były pełne. Teraz wystarczyło 
poczekać na otwarcie mostu kolejowego i ru-
szyć w drogę na poszukiwanie kolejnych przy-
gód. Wreszcie dotarła informacja, że otwierają 

 
pierwszy most..., fot. Jacek Orzechowski

most, więc szybko ruszamy. Dzień niedłu-
go się skończy, a nas czeka jeszcze długa 
droga. Po krótkim czasie pokonujemy śluzę 

No 18, potem kolejno 17 i 16. Idzie całkiem 
sprawnie, bo wszędzie na nas czekają. Śluzy 
pierwotnie były wykonane w całości z drew-
na, teraz mają betonowe ściany z żelaznymi 
drzwiami. Trafiliśmy także na podwójną śluzę
i właśnie takich ma być większość na tej tra-
sie. Płynęliśmy naturalnym szlakiem połączo-
nych jezior i rzek. Sztuczny kanał ma tu zale-
dwie 47 km długości. Cała droga była bardzo 
malownicza. Wiodła przez tajgę przepięknie 
mieniącą się kolorami jesieni, a na jej tle wi-
dać było drewniane wiejskie domki. Słońce 
chyliło się ku zachodowi, niebo zmieniało ko-
lory, a chmury – kształty. Była już późna pora, 
dzień chylił się do snu i my też. Dlatego przed 
kolejną śluzą (No 15) zacumowaliśmy przy 
pirsie, by nazajutrz z samego rana (o siódmej) 
rozpocząć kolejny etap naszej podróży przez 
jesienną tajgę.

drewniana śluza na kanale, fot. Jacek Orzechowski

26.09
 Ranek nie zapowiadał się dobrze – padał 

deszcz. Jeszcze przed 7. 00, po prześluzowa-
niu, płynęliśmy krótkim odcinkiem zbudowa-
nym przez więźniów Gułagu. Powoli śluzo-
wanie staje się rutyną. Większość z nich jest 
dwukomorowa. Weszliśmy do śluzy No 13, 
potem przez przekop do śluzy No 12 i kanałem 
No 181 wypłynęliśmy na szerokie rozlewisko 
Ucziastok Ondy (Onda to nazwa rzeki). Wresz-
cie dotarliśmy do historycznej śluzy No 11, 
która jako jedyny relikt przeszłości pozostała 
drewniana, w niezmienionym stanie. Więk-
szość śluz przebudowano i są betonowe. Potem 
wypłynęliśmy na jezioro Woichoje Szawań. Że-
glowanie po nim było podobne jak po jeziorze 
Śniardwy na Mazurach, tylko że trochę więk-
szym. Warunki żeglarskie w miarę upływu dnia 
poprawiały się. Po porannym deszczu pojawiło 
się słońce. Mieliśmy dobry wiatr, który pozwa-
lał na żeglugę z prędkością nawet 8 węzłów ( 
na silniku mieliśmy 5 węzłów). Podziwialiśmy 
jezioro Wygajzero opływające wiele wysp i 
piękne kolory jesieni w blasku zachodzącego 
słońca, które stanowiły natchnienie dla foto-
grafów. Pozostało nam jeszcze tylko podejście 
nocą do śluzy No 10 i sen do następnego dnia. 

27.09
Ranek obudził nas czerwienią blasku wscho-

dzącego słońca. Krótkie śluzowanie na śluzie, 
przy której staliśmy i droga przez jezioro Mat-
kozjero otwarta. Ani śladu miast czy domów. 
Wszędzie tajga i drzewa odbijające pomarań-
czem kolor wschodzącego słońca. „Cywiliza-
cja” pojawi się przy kolejnej śluzie. Płyniemy 
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postój na grzybobranie, fot. Jacek Orzechowski

wąskim kanałem o szerokości 30 m, wykopa-
nym przez więźniów. Mówi się, że każdy jego 
metr równa się życiu jednego więźnia Gułagu. 
Za kanałem rozciąga się kolejne jezioro, sztucz-
ne, które utworzono po zalaniu łąk i lasów. Po-
dobno pod wodą zostały lasy i wioski, jednak 
informacji tej nie potwierdza rosyjski locman, 
który przez cały czas jest z nami na pokładzie. 
Dopóki więc tej informacji nie zweryfikujemy,
musi pozostać w sferze domysłów. 

 Próbowałem nawiązać łączność z Wrocła-
wiem za pomocą telefonu komórkowego, ale 
okazało się, że w tajdze komórki nie działają. 
Płynąc kanałem zrobiliśmy sobie trzygodzinny 
postój w lesie. Zbieraliśmy grzyby na jutrzej-
szy obiad. Las tajgi ma miękkie podłoże i wiele 
roślin, które widziałem po raz pierwszy. Oczy-
wiście nie obyło się od przygotowania sadzo-
nek, które zamierzam przywieźć do domu. Być 
może w moim ogrodzie rozgości się fragment 
tajgi i będzie przypominał rejs sprzed lat. 

kolory jesiennej tajgi, fot. Jacek Orzechowski

Dalsza trasa wiodła przez krótkie kanały i se-
rię dwukomorowych śluz przed jeziorem One-
ga. Jeszcze parę godzin i wpłyniemy na jedno 
z największych jezior Europy. Słońca ciągle 
dużo, czyżby skończyły się pochmurne dni? 
Kapitan mówił, że na Onedze czeka nas sztorm 
(wiatr 10-11 w skali Bouforta). Czy rzeczywi-
ście nas to spotka? – zobaczymy. 

Ostatnią śluzę zostawiliśmy za sobą o 17.30 
i płyniemy jeziorem Onega. Warunki dobre, 
wiatru pod dostatkiem, a my trochę odwykli-
śmy od fali. Wychodząc z kanału, we wsi Po-
wieniec zrobiliśmy zakupy. Wieś nijaka, dużo 
opuszczonych i rozwalających się domów. Przy 
skrzyżowaniu szos stoi obelisk upamiętniający 
budowniczych Kanału, którzy stracili tu życie. 
Wokół pełno śmieci i chwastów, smutny wi-
dok... W Powieńcu czekamy do jutra i idziemy 
do bani. Bania posiadała piec opalany drew-

nem, który nagrzewał kamienie. Polewaliśmy 
je wodą tworząc parę „i eta wsio”.

28.09
Ranek pochmurny, ale wygląda na to, że na 

razie deszczu nie będzie. Płyniemy na żaglach 
przez jezioro Onega, a wokół wiele wysp pysz-
ni się w kolorach jesieni. Szkoda, że zabrakło 
słońca, za to zaczął padać deszcz. Przypomnia-
łem sobie o wczorajszych zakupach i kąpieli. 
Zauważyłem, że mieszkańcy rosyjskiej pół-
nocy nie pasują do stereotypu Rosjanina, jaki 
funkcjonuje w Polsce. Są życzliwi (zapewnili 
nam wczoraj nawet transport na powrót do ma-
riny) i pogodni, mimo biedy i trudnych warun-
ków, w jakich żyją. Chyba to właśnie pozwala 
im normalnie tam funkcjonować. Dzięki temu 
też czujemy się trochę jak w Finlandii. Podczas 
dotychczasowego pobytu w Rosji nie spotkali-
śmy pijanego człowieka. Może z tym alkoho-
lem to jakiś mit?

Jezioro Onega, z licznymi wyspami, ciągnie 
się w nieskończoność. Jest jak morze. Dokąd 
my w ogóle płyniemy? Może by tu zostać? Noc 
spędzimy na wyspie Kiżi, która już z daleka 
robi na nas wrażenie piękną architekturą.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego,  
fot. Jacek Orzechowski

29.09
Pobudka dzisiaj była wcześnie, ponieważ po 

śniadaniu mieliśmy zwiedzać skansen archi-
tektury drewnianej. Jest on położony w niezbyt 
dużej odległości od portu. Istnieje od ponad 
trzystu lat i jest wpisany na listę UNESCO. 
Zgromadzono tu najstarsze i najbardziej unika-
towe budowle tego typu w Rosji. Znajduje się 
tu między innymi jeden z symboli Rosji, czyli 
cerkiew Przemienienia Pańskiego o 22 kopu-
łach, którą to właśnie widzieliśmy wczoraj od 
strony jeziora oraz cerkiew Opieki Matki Bo-
żej czy też Św. Łazarza z XIV w. Oprócz archi-
tektury sakralnej można tu obejrzeć wiatraki, 
kapliczki, krzyże przydrożne i domy karelskie. 
Na drodze wiodącej do skansenu po raz pierw-
szy w czasie naszej wyprawy zauważyłem, że 
społeczność lokalna nastawiona jest na tury-
stykę. Cała droga z portu gęsto obstawiona jest 
kioskami, w których można kupić dosłownie 

wszystko czego dusza zapragnie: napoje, iko-
ny, kartki, kalendarze itp. 

cerkwie na wyspie Kiżi, fot. Jacek Orzechowski

Z przykrością stwierdziłem, że cerkwie obec-
nie nie służą, niestety, celom kultu religijnego. 
Trwają w nich prace remontowo-konserwator-
skie, dzięki którym obiekty te mają wrócić do 
stanu z czasów swojej świetności, zanim zosta-
ły zniszczone przez komunistów, a to w Rosji 
wyklucza możliwość odprawiania nabożeństw. 
W Polsce nie byłoby z tym żadnego problemu. 

Na Kiżi przekonaliśmy się, jak wielkie wra-
żenie robi podpis Władimira Putina na naszych 
dokumentach: dzięki niemu darowano nam 
wysokie opłaty portowe.

domy na wyspie Kiżi, fot. Jacek Orzechowski

W południe wypłynęliśmy w dalszą drogę. 
Było bardzo zimno, mimo że świeciło słoń-
ce. Trasa wiodła przez archipelag małych 
wysepek. Wokół widniały piękne kamienie i 
jesienne drzewa oświetlone pomarańczowym 
blaskiem, ale nie był to jeszcze kolor zachodzą-
cego słońca. W tym rejonie światło słoneczne 
widziane oczyma zmęczonych żeglarzy ma 
barwy niespotykane nigdzie indziej. Płyniemy 
do Petrozawodzka – stolicy Karelii i portu nad 
jeziorem Onega, gdzie zatrzymamy się na na-
stępny postój. 

Do portu dotarliśmy po wieczór, około 
20.00. Ruszyliśmy w nocny rejs po mieście, 
żeby przede wszystkim uzupełnić prowiant. 
Zakupy zrobiliśmy bez problemu w jednym 
z supermarketów czynnych całą dobę. Mia-
sto czyste i zadbane, ale nazwy ulic i pomniki 
pozostały po czasach komunizmu. Klimatem 
przypomina Gdańsk: ruch na chodnikach, z uli-
cy widać wodę, nad miastem unosi się portowy 
duch. Krótki spacer po mieście, ze względu na 
późną porę, nie pozwolił nam zbyt wiele zoba-
czyć. Widzieliśmy pomnika cara Piotra I. Na-
turalnie nie obyło się również bez pomników z 
minionej epoki. Szczególne wrażenie zrobił na 
nas pomnik Kirowa ze względu na – można by 
rzec – nieco perwersyjną formę. Było już póź-
no, kiedy wróciliśmy na jacht i rozpoczęliśmy 
żeglarski wieczór, który trwał prawie do rana.
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pomnik Siergieja Kirowa, fot. Remigiusz Trzaska

30.09
Rano pokład w szronie, a kałuże w porcie po-

kryte lodem. Zimno. Wachta na jachcie musiała 
wykonać parę ćwiczeń na rozgrzewkę. Zało-
ga spała w najlepsze i trudno było ją dobudzić. 
Przed śniadaniem, zanim wyruszyliśmy na kolej-
ny etap rejsu po jeziorze Onega, uzupełniliśmy 
zapas gazu w butli. Tutaj, podobnie jak na Kiżi, 
pismo od Putina zwolniło nas z opłat portowych. 
Płynęliśmy – z nowym locmanem – do wsi Wo-
zniesienije, gdzie swój początek bierze rzeka 
Świr, którą popłyniemy na jezioro Ładoga. 

Siła i kierunek wiatru na jeziorze Onega były 
wystarczające do pokonania trasy, ale było zim-
no. Nad nami rozciągał się niebieski horyzont 
nieba, a nad brzegiem pojawiły się deszczowe 
chmury i zaczął padać deszcz. Wszyscy marzą o 
bani w Wozniesieniju. Czy to się spełni? – zo-
baczymy. Na miejscu okazało się, że o gorącym 
prysznicu na razie nie ma mowy, czekamy więc 
do jutra. Musimy położyć maszty PANORAMY, 
bo przed nami dwa mosty na Świrze, i potem w 
St. Petersburgu, co prawda podnoszone, ale nam 
brakuje już czasu, żeby czekać na ich otwarcie. 
Jesteśmy trochę spóźnieni. 

wejście do rzeki Świr, fot. Jacek Orzechowski

1.10
Pobudka o siódmej rano. Zaraz potem rozpo-

częliśmy demontaż i kładzenie masztów. Zlu-
zowano wszystkie naciągi lin przytwierdzonych 
do masztów, podpłynęliśmy do dźwigu, a po 
odłączeniu lin, dwa maszty zostały położone na 
pokładzie. Było to niebezpieczne, bo prawie to-
nowy maszt dosłownie fruwał, ale na szczęście 
wszystko dobrze poszło. Jacht na dalszą podróż 
stał się łodzią motorową. Czas nagli, więc szybko 
odpalamy i płyniemy rzeką Świr do jeziora Łado-
ga. Ciekawe jaka droga nas spotka?

Rzeka jest szeroka, a tajga piękna: jesienna i 
kolorowa. W pewnym momencie tor wodny zro-

bił się wąski i kręty z kamiennymi płyciznami. 
Musieliśmy więc bardzo dokładnie nawigować 
na nabieżniki i boje. Na trasie duży ruch, zupełnie 
inaczej niż na Kanale Białomorskim. Mijaliśmy 
mosty, na których podniesienie nie musieliśmy 
już czekać. Przejście przez napotkaną śluzę było 
niecodzienne, bo różnica poziomu wody wyno-
siła aż 14 m. Na kolejnej było podobnie – róż-
nica wyniosła 12 m i śluzowaliśmy się razem z 
transportowcami. Na śluzach kanału Białomor-
skiego różnica poziomu wody wynosiła średnio 
zaledwie 4 m. Świat w jesiennych kolorach, jak 
z bajki nastrajał do przemyśleń. Nad rzeką od 
czasu ukazywały się zabudowania. Nie były to 
miasta ani wsie, lecz działki rekreacyjne prawdo-
podobnie mieszkańców St. Petersburga. W poło-
wie drogi zatrzymaliśmy się w ośrodku „Zielony  
Las”. Mogliśmy iść do bani lub wziąć kąpieli. 
Wybraliśmy kąpiel. Każdy otrzymał ręcznik, 
szampon i mydło, całkiem jak w hotelu Hilton. 
Po chwili relaksu w ciepłej kąpieli i powrocie 
na jacht, gdzie czekała już kolacja, ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Przed nami już tylko ostatni od-
cinek, bez postojów, prosto do St. Petersburga. 
Mamy opóźnienie, więc czeka nas całonocna 
szybka jazda. 

2.10
Droga przebiegała spokojnie. Przed nami 

ostatnie metry rzeki Świr, a potem wejście na 
jezioro Ładoga i droga do Szlisselburga, starej 

twierdza Szlisselburg, fot. Paweł Skrzypczyński

rosyjskiej twierdzy. Nie było łatwo. Silny wiatr 
wypiętrzył na jeziorze fale, a my mieliśmy 
położone maszty. Nie było więc żagli, które 
stabilizują ruch łodzi od fali. Przez kilkanaście 
godzin, jakie spędziliśmy na jeziorze, czuliśmy 
się jak w betoniarce. Warunki na wodach Łado-
gi przypominały rejs po Bałtyku: 7-8˚C, fala ok.  
4 m, silny wiatr i słońce przebłyskujące od cza-
su do czasu. Pod wieczór, przy zachodzie słoń-
ca, wypatrzyliśmy ląd: twierdzę Szlisselburg, 
która ma długą i interesującą historię sięgającą 
końca XIII wieku. Znajduje się na wyspie u wy-
pływu rzeki Newy z jeziora Ładoga, naprzeciw  
St. Petersburga. Nazwa, nadana przez cara 
Piotra I, oznacza, że jest to miasto-klucz do 
podboju Finlandii, ale właściwie od samego 
początku, kiedy jeszcze nazywała się Oreszek, 
miała za zadanie ochronę Nowogrodu Wielkiego  
i kontrolę dostępu do Bałtyku. W 1780 r. zało-
żono miasto, na co niewątpliwie miała wpływ 
budowa śluz umożliwiających żeglugę po kana-
le. Twierdza straciła znaczenie, kiedy założono 
St. Petersburg i od początku XVIII w. wyko-
rzystywana była jako więzienie, w którym osa-
dzano przestępców politycznych, w tym także 
dworzan i członków rodziny panującej, kiedy 
popadli w niełaskę. Więziono tu cara Iwana 
VI w latach 1756-1764, Nikołaja Karamzina,  

dekabrystów i narodowolców. Więziono rów-
nież Polaków: Waleriana Łukasińskiego i Lu-
dwika Waryńskiego. Podczas rewolucji lutowej 
w 1917 r. więźniów uwolniono, a twierdzę spa-
lono. W latach 1928-1940 mieściło się w niej 
muzeum. Podczas II wojny światowej miasto 
Szlisselburg nie dostało się w ręce niemieckie, 
co umożliwiło blokadę Leningradu (ST. Peters-
burga). Twierdza została bardzo zniszczona, 
ale nigdy jej nie zdobyto. Przepłynęliśmy obok 
twierdzy i znaleźliśmy się w szybkim nurcie 
Newy prowadzącej do ST. Petersburga. Tajga 
się już skończyła, ale mimo to brzegi wprost 
kipiały zielenią. Płynęliśmy z prędkością oko-
ło 12 węzłów i po kilku godzinach, o północy, 
z warkotem silnika wpłynęliśmy do pięknie 
oświetlonego St. Petersburga – drugiego pod 

wejście St. Petersburg, fot. Jacek Orzechowski

względem wielkości miasta w Rosji. Zatrzymali-
śmy się przy nabrzeżu dźwigowym, żeby posta-
wić maszty. Było zimno, późno, na rzece fala, a 
więc warunki niezbyt dobre, ale mimo to udało 
się. Dźwigowy okazał się prawdziwym artystą. 
Mogliśmy teraz spokojnie popłynąć do mariny 
jacht klubu, oczywiście już bez pilota. Pozostało 
nam jutro zrobić klar na łodzi i ruszyć na podbój 
St. Petersburga. 

3.10
Ranek rozpoczął się klarem na jachcie dla 

kolejnej załogi. Zadzwonił naczelnik policji pe-
tersburskiej i trochę się wystraszyliśmy. Okaza-
ło się jednak, że po prostu nas poinformował, iż 
jest powiadomiony o naszym rejsie i ma u siebie 
komplet dokumentów, łącznie z zezwoleniem na 
rejs od władz Federacji Rosyjskiej. Był bardzo 
uprzejmy i pytał, czy nie potrzebujemy jego po-
mocy, może ochrony. Podziękowaliśmy i wymie-
niliśmy uprzejmości. Szczerze mówiąc byliśmy 
mile zaskoczeni, ponieważ policja rosyjska i w 
ogóle urzędnicy, nie kojarzą się nam dobrze. 
A tu? Niezwykła uprzejmość i przychylności. 
Zresztą nie pierwszy raz przecież spotkaliśmy się 
z życzliwością i sympatią Rosjan. 

Razem z kapitanem ruszyliśmy Newą do 
ośrodka obsługi kanału, w celu zapłacenia na-
leżności za przejście. Droga rzeką o poranku 
ukazała piękno starego miasta pełnego pałaców. 
Wczesnym popołudniem przekazaliśmy jacht, 
wykąpaliśmy się i pojechaliśmy do centrum ST. 
Petersburga. Czas przeznaczony na wycieczkę po 
mieście był jednak bardzo krótki, stanowczo za 
krótki. W samym tylko Ermitażu jest do przejścia 
w całości 36 km sal z eksponatami, a przecież 
to nie wszystko. Moim zdaniem na zwiedzanie 
ST. Petersburga potrzeba minimum cztery dni, a 
najlepiej tydzień. 
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Czy alkohol szkodzi zdrowiu?
Alkohol towarzyszy nam w życiu codzien-

nym niezmiennie od stuleci i traktowany był 
zarówno jako lek, jak i napój. Zawsze odgry-
wał ważną rolę, o czym świadczy chociażby 
to, że w mitologii starożytnego Rzymu i Grecji 
obecny był kult Dionizosa i Bachusa. Zmie-
niała się tylko moda na gatunki, jakość i ilość 
wypijanych trunków w przeliczeniu na głowę 
mieszkańca, no i oczywiście kultura picia.

Mówiąc o używaniu alkoholu w przeszłości 
trzeba pamiętać o tym, że był traktowany jako 
środek leczniczy, odżywczy, a więc dietetyczny 
i jako używka. Bardzo ważnym składnikiem po-
żywienia było piwo, ponieważ w jego ekstrakcie 
znajdują się białka, węglowodany, substancje 
garbnikowe, kwasy organiczne, witaminy z gru-
py B pochodzące z drożdży piwnych, a przy-
swajalność tych składników jest porównywalna 
z przyswajalnością składników chleba. Nie bez 
znaczenia jest również wartość kaloryczna piwa:  
1 litr = 400 – 500 kalorii. Trzeba pamiętać, że 
dawniej nie było takiej nadprodukcji żywności, 
jak obecnie. Przeważnie było jej za mało, a czę-
sto była niskiej jakości, dlatego właśnie alkohol 
odgrywał tak dużą rolę w żywieniu. Na przykład 
jeszcze w latach 60. XVIII stulecia gorzałka 
wchodziła w skład codziennych posiłków czelad-
ników, robotników manufaktur, rzemieślników 
i ludności zamożnej. Jędrzej Kitowicz w swych 
nieocenionych pamiętnikach pisał, że chleb z 
masłem i kieliszek wódki stanowiły standardowe 
śniadanie rzemieślników i czeladników. Menu 
to zaczęło ulegać zmianie około 1760 r., kiedy 
rozpowszechniło się picie kawy, którą – z mle-
kiem i z cukrem – podawano zamiast wódki na 
pierwszy posiłek. Alkohol stanowił podstawowy 
składnik leków i zalecany był nawet małym dzie-
ciom, traktowano go bowiem jako uniwersalne 
lekarstwo na wszystkie choroby i zalecano nawet 
rodzącym i położnicom. Naturalnie, w związku z 
tym był nadużywany, co stało się poważnym pro-
blemem społecznym. 

Trudno stwierdzić w sposób jednoznaczny, 
dlaczego pijaństwo było na porządku dziennym 
w kulturze i obyczajach życia codziennego. Nie-
wątpliwie pewną rolę odegrało przekonanie, że 

alkohol stanowi panaceum, czyli lek na wszystkie 
choroby, ale nie bez znaczenia były także warunki 
klimatyczne. W lecie chłodzono się zimnym pi-
wem, natomiast zimą rozgrzewano się grzanym 
z masłem i kminkiem lub gorzałką z masłem. 
Poza tym wyższe warstwy społeczne prowadziły 
osobliwy tryb życia polegający na biesiadowaniu, 
czy słynnych zajazdach znanych nam chociażby 
z lektury „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Nie 
bez znaczenia jest również to, że w dawnej Polsce 
obowiązywał przymus propinacyjny, skutkiem 
czego szerzyło się pijaństwo wśród chłopów. W 
takiej sytuacji nie może dziwić, że wielu publicy-
stów i moralistów w XVIII wieku, kiedy w kręgu 
zainteresowań rządzących znalazły się zagad-
nienia zdrowia publicznego, zwracało uwagę na 
niekorzystne skutki zdrowotne i społeczne nad-
używania alkoholu. Przede wszystkim wymie-
niano: zaburzenia rozwojowe u potomstwa, bez-
płodność, rozluźnienie obyczajów, szerzenie się 
chorób przenoszonych drogą płciową, zapadanie 
na choroby, takie jak dna moczanowa (podagra, 
chiragra), kamica dróg moczowych, suchoty czyli 
gruźlicę płuc i zaburzenia neurologiczne, jak i cha-
rakteropatie i zaburzenia psychiczne. Pisano, że 
pijaństwo „przynosi ruinę na duszy i ciele”, gdyż 
częste picie alkoholu uzależnia i przyczynia się 
do kradzieży, złodziejstwa, zaniedbań w gospo-
darstwie domowym, co z kolei jest przyczyną nę-
dzy, ubóstwa, nienawiści między domownikami, 
swarów, kłótni, bijatyk i przekleństw. Podkreśla-
no, że pijaństwo kobiet jest bardzo niebezpieczne, 
ponieważ pociąga za sobą wiele nieszczęść w wy-
miarze rodzinnym i społecznym. Pisano, że: „nie 
masz plugawszej obrzydliwości, jak przed Bo-
giem tak przed ludźmi, nad kobietę pijaną”, gdyż 
„leży i stęka prożniak, odrzygnie i szczka jak opę-
tana, a wszystko w domu zaniedbane i nieochędo-
żone”. Przestrzegano, że „choćbyś furą do domu 
zwoził, a miał żonę pijaczkę, tedy ona garściami 
tylko wynosząc, ciebie i siebie do ostatniej nędzy 
przyprowadzi”. Nic dodać, nic ująć. Najgorsze 
jest to, że problem jest nadal aktualny, a nawet 
jeszcze się nasilił, ponieważ coraz więcej kobiet 
w ciąży i dzieci sięga po alkohol. Tymczasem ba-
dania naukowe z całą bezwzględnością dowodzą, 

że w zasadzie nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, 
ponieważ każda niekorzystnie wpływa na mózg. 
Niektóre skutki pojawiają się już po jednym czy 
dwóch drinkach i szybko znikają po zaprzestaniu 
picia. Jednak osoba intensywnie pijąca przez dłu-
gi czas może mieć deficyty w mózgu, które będą
trwały jeszcze długo po wytrzeźwieniu. Chodzi o 
utratę świadomości i luki w pamięci, przy czym 
kobiety są bardziej zagrożone utratą świadomości, 
co wynika z różnic w metabolizmie alkoholu wy-
stępujących między płciami. Kobiety w ogóle są 
bardziej podatne niż mężczyźni na wiele medycz-
nych skutków spożywania alkoholu. Na przykład 
u kobiet uzależnionych częściej rozwija się mar-
skość wątroby, uszkodzenie mięśnia sercowego 
(kardiomiopatia), neuropatia obwodowa, ale u 
obu płci po kilku latach picia następuje kurczenie 
się mózgu i niszczenie jego struktur, problemy z 
pamięcią i uczeniem się. Uszkodzenie wątroby 
może skutkować encefalopatią wątrobową, która 
jest bardzo niebezpieczna dla życia. 

Alkohol zaburza funkcjonowanie poszcze-
gólnych ośrodków w mózgu wpływając na ak-
tywność znajdujących się tam receptorów. Nie 
tylko działa indywidualnie na neuroprzekaźni-
ki, ale także wpływa na ich wspólne oddziały-
wanie między sobą. Wraz ze wzrostem stężenia 
alkoholu we krwi, coraz więcej ośrodków w 
mózgu jest dotkniętych jego obecnością, we-
dług następującej kolejności: kora mózgowa, 
układ limbiczny, móżdżek, podwzgórze i przy-
sadka, rdzeń kręgowy. 

Bardzo niebezpieczne jest picie przez kobiety 
w ciąży, ponieważ upośledza płód. Dzieci matek 
alkoholiczek ujawniają rozmaite problemy w za-
kresie opanowania mowy i zapamiętywania, mają 
problemy z uczeniem się, słabo wykonują zadania 
wymagające uczenia się relacji przestrzennych 
między obiektami, wykazują trudności z przeno-
szeniem uwagi z jednego zadania na drugie (tzn. 
zmianą nastawienia), wolniej przetwarzają infor-
macje, mają poważne deficyty w zakresie funkcji
wykonawczych (tzn. czynności wymagających 
abstrakcyjnego myślenia, takich jak planowanie 
czy organizowanie). W zadaniach polegających 
na rozwiązywaniu problemu mają trudności z 
porzuceniem wyraźnie nieskutecznych strategii, 
co jest przejawem rodzaju sztywności w zacho-
waniu, nazywanej perseweracją. Perseweracja 
i trudności ze zmianą nastawienia wiążą się z 
rozpraszalnością uwagi i impulsywnością. Tech-
niki obrazowania pracującego mózgu, takie jak 
metoda rezonansu magnetycznego, ujawniają 
zmniejszenie ogólnego rozmiaru mózgu i niepro-
porcjonalnie duże zmniejszenie niektórych jego 
struktur. Narażenie płodu na działanie alkoholu 
jest główną przyczyną upośledzenia rozwoju, lub 
całkowitego braku spoidła wielkiego, czyli pasma 
włókien nerwowych stanowiących główne połą-
czenie komunikacyjne między prawą i lewą pół-
kulą mózgu. Mimo coraz większej wiedzy, wciąż 
nie potrafimy określić, czy istnieje „bezpieczna”
ilość alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży 
bez ryzyka uszkodzenia swego nienarodzonego 
jeszcze dziecka. Tak więc jedyna rada, to całko-
wita abstynencja.

MJS

cierkiew Petersburga , fot. Remigiusz Trzaska

Wieczorem ruszyliśmy w drogę powrotną do 
Polski. Zmęczeni zwiedzaniem miasta szybko 
usnęliśmy, aby jeszcze śnić o naszym szalonym 
rejsie. 

4.10
Droga powrotna była prosta. Rano przekro-

czyliśmy granicę rosyjską bez większej kolejki. 

Zajęło to tylko trzy godziny. Nie odbyło się bez 
kontroli bagażu i dowcipnych rozmów z pogra-
nicznikami, którzy w końcu sami chcieli jak 
najszybciej nas się pozbyć. Droga przez Łotwę i 
Litwę przebiegła spokojnie. W Warszawie zosta-
wiliśmy trzech uczestników rejsu i w poniedzia-
łek, o 3.00 rano, dotarliśmy do Wrocławia. 

Podróż się skończyła, rejs był udany. Trafnie 
podsumował go kapitan Remigiusz Trzaska, mó-
wiąc: „cudowna przyroda, piękna architektura i 
wspaniali ludzie”. Ja, ciągle jeszcze go wspomi-
nając, już teraz myślę o rejsie do St. Petersburga 
na dłużej, by przez kilka dni poczuć klimat tego 
pięknego carskiego miasta. Może tym razem do-
brze byłoby zacząć tu rejs?

Jacek Orzechowski
redakcja Małgorzata Jaszczuk-Surma
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Wolność, równość, niepodległość... czy rzeczywiście ? cz. VI
 Poprzednio powiedzieliśmy już, że Wielka 

Rewolucja Październikowa nie była sponta-
nicznym zrywem uciskanego ludu rosyjskie-
go i nie dążyła do poprawy jego warunków 
życia. Jak można się przekonać, doprowadziła 
raczej do jego destrukcji. Przebieg rewolucji 
był finansowany i bez przerwy kontrolowany
przez wielki kapitał zachodni, przede wszyst-
kim amerykański (Wall Street) i niemiecki. 
Istnieje szereg dokumentów, jak i wiarygodnych 
badań historycznych, które dowodzą tego ponad 
wszelką wątpliwość. Niezwykle cenne są usta-
lenia amerykańskiego naukowca A.C. Suttona, 
jednak ze względu na to, iż doszedł on do wnio-
sków bardzo niewygodnych dla wielu przed-
stawicieli establishmentu, jego prace zostały 
wyrzucone poza nawias jako tak zwane ekstre-
mum, lub – co zdarza się znacznie częściej – są 
po prostu ignorowane. Jednak mimo to znane są 
i cytowane przez czołowych polityków amery-
kańskich mających wpływ na losy świata. Przy-
kładem jest Zbigniew Brzeziński, autor słynnej 
i tajemniczej Komisji Trójstronnej, o której bę-
dzie jeszcze mowa.

Okazuje się, że obraz rosyjskiej rewolucji, 
jaki funkcjonuje w podręcznikach szkolnych 
i w głowach przeciętnych ludzi, nawet tych, 
którzy legitymują się wyższym wykształce-
niem, bardzo odbiega od prawdy. Nie odbył 
się żaden szturm na Pałac Zimowy, a znane 
powszechnie zdjęcia nie miały nic wspólnego 
z rzeczywistością. Są tylko i wyłącznie insceni-
zacją Siergieja Eisensteina z udziałem statystów 
nakręconą na potrzeby propagandy sowieckiej. 
Naturalnie, społeczeństwo rosyjskie żyło w 
ciężkich warunkach, ale w takich samych żyły 
wszystkie europejskie społeczeństwa wczesne-
go kapitalizmu, a Rosja carska wcale nie była 
takim zacofanym państwem, jak się to usiłuje 
przedstawić, a co miało jakoby stanowić jedną 
z głównych przyczyn tego „zrywu proletaria-
tu”. W przededniu rewolucji całkiem dobrze 
rozwijał się przemysł, eksploatowano bogac-
twa naturalne (wydobycie ropy naftowej w 
1901 r. było większe niż połowa całego wydo-
bycia światowego). Rozwijało się lotnictwo, 
kolejnictwo, chemia przemysłowa, produko-
wano samochody i budowano porty. Wszyst-
ko to brutalnie zniszczyła rewolucja i można 
przypuszczać, że została ona dokładnie zapla-
nowana, przeprowadzona, jak i sfinansowana
zgodnie z planem wytyczonym przez wielką 
finasjerę żydowską z Nowego Jorku, powią-
zaną z masonerią. Chodzi tu przede wszystkim 
o takie nazwiska, jak: Jakub H.Schiff, Felix 
Warburg, Otto H. Kahn, M.L.Schiff, Max 
Breitung, Isaac Seligman, M.Guggenheim 
oraz Kuhn i Loeb. Jakub Schiff zresztą pu-
blicznie przyznał się do tego że finansował
rewolucję. Trzeba przyznać, że był bardzo 
hojny, bo wyasygnował aż około 20 milionów 
dolarów na ten cel. (Obecnie stanowi to rów-
nowartość – bagatela – 1 miliarda dolarów!). 
Źródła amerykańskie mówią też o 20 milio-

nach dolarów przekazanych przez członka 
CFR Roota oraz o ponad 21 milionach ru-
bli od lorda Milnera, który był animatorem 
Okrągłych Stołów Rhodesa. W 1915 r. założo-
no American International Corporation rów-
nież w celu finansowania rewolucji rosyjskiej.
Znamienne jest to, że jej dyrektorzy (Frank 
Vanderlip i George Herbert Walker Bush 
– dziadek prezydenta G. Busha i pradziadek 
G.W. Busha) reprezentowali interesy Rocke-
fellerów, Rothschildów, Du Ponta, Kuhna, 
Loeba, Harrimana i Rezerwy Federalnej. Tak 
więc w rewolucji, której celem było pozbawie-
nie majątku ludzi takich, jak Rothschildowie, 
Warburgowie, Rockefellerowie, mają swój 
udział niektóre spośród najbogatszych i najbar-
dziej wpływowych osób, co na pierwszy rzut 
oka wydaje się być niedorzecznym paradoksem. 
Jednak w gruncie rzeczy świadczy o tym, że 
nie bali się oni skutków rewolucji, ponieważ 
mieli nad nią kontrolę. Takie poglądy repre-
zentował na przykład Winston Churchill. Ze 
względu na objętość artykułu nie sposób tu wy-
czerpać tematu. 

powiedział, że wraca do Rosji, aby obalić 
Rząd Tymczasowy i przerwać wojnę prze-
ciw Niemcom. Bardzo interesujące jest to, że 
rządy USA i Anglii świetnie orientowały się 
w stanie przygotowań do rewolucji, gdyż na 
sześć tygodni przed jej wybuchem wezwano 
Anglików do wyjazdu z Rosji, a prezydent 
USA Woodrow Wilson zabronił jakiejkolwiek 
ingerencji. Czyż nie jest to zastanawiające?

Związki z masonerią mieli również czołowi 
rewolucjoniści, co jest dobrze udokumento-
wane. Lew Trocki był członkiem „Wielkiego 
Wschodu”, a osobistym jego sekretarzem był 
późniejszy Wielki Mistrz „Wielkiego Wschodu 
Francji”. Jak wiadomo, cała jego działalność 
przedrewolucyjna była finansowana przez bo-
gatych protektorów, natomiast prezydent USA 
W. Wilson przyczynił się do tego, że Trocki 
otrzymał amerykański paszport, jak i bry-
tyjską wizę tranzytową i wjazdową do Rosji. 
Wiele zawdzięczał też pułkownikowi Man-
delowi House`owi, masonowi i iluminatowi, 
zaufanemu W. Wilsona, jak i Robertowi M. 
Coulterowi – masonowi i liberałowi, który 
od 1897 r. pełnił urząd ministra poczty kana-
dyjskiej i dzięki któremu zwolniono go z wię-
zienia w Halifaksie. O związkach Trockiego 
z masonerią skwapliwie pamiętali jego wro-
gowie, poczynając od czarnosecińców, po obec-
nych antysemitów i podkreślali to na każdym 
kroku. Faktem jest również, że był finansowa-
ny przez rodzinę Józefa Felsa – miliardera i 
lidera ruchu komunistycznego w USA (pani 
Fels była z domu Rothschild), który finan-
sował różne przedsięwzięcia komunistyczne 
(m.in. londyński zjazd bolszewików w 1907 
r.). Lew Trocki był również pomysłodawcą 
pięcioramiennej gwiazdy radzieckiej o oczy-
wistym masońskim rodowodzie.

Wróćmy jeszcze na chwilę do powrotu Leni-
na wraz z grupą rewolucjonistów ze Szwajcarii 
do Rosji. W 1917 r. trwała I wojna światowa i 
Rosja była w stanie wojny z Niemcami. Rewo-
lucja miała na celu między innymi wycofanie 
się Rosji z działań wojennych, toteż nie może 
dziwić fakt, że rewolucjoniści z Leninem na 
czele mieli wysoko postawionych protekto-
rów w osobach: Theobalda Hollweg-Bethma-
na (potomka znanej frankfurckiej rodziny 
bankierskiej), Artura Zimmermanna, Izraela 
Lazarewicza Gelfonda-„Parvusa”, Jakuba 
Furstenberg-Ganeckiego oraz znanego ban-
kiera Maxa Warburga. Istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że Parvus był emisariuszem 
tajnych stowarzyszeń – spadkobierców Ilu-
minatów Bawarskich. Podróż przez Niemcy 
była aprobowana, uzgodniona i finansowana
przez Naczelne Dowództwo, ponieważ była 
częścią planu dezintegracji armii rosyjskiej i 
eliminacji Rosji z frontów I wojny światowej. 
Nie przypuszczano wówczas, żeby bolszewicy 
mogli kiedykolwiek działać przeciwko Europie 
i Niemcom. Propaganda i działalność bolsze-
wików, wydawanie prasy i druków ulotnych 

Ciekawostką jest również to, że w 1917 roku 
liberalny Rząd Tymczasowy Kiereńskiego-
-Adlera pozwolił na powrót z zagranicy, jak i 
z zesłania na Syberię wygnańcom i więźniom 
politycznym, a więc zawodowym rewolucjo-
nistom, w celu wzniecania rewolucyjnych na-
strojów. Istotne jest to, że wszyscy członkowie 
Rządu byli masonami, a rewolucja lutowa 
była właśnie dziełem rosyjskich lóż, co po-
twierdził sam Kiereński. W ten sposób prawie 
w tym samym czasie w Petersburgu znaleźli 
się Lenin, Trocki, jak i Izrael Lazarewicz Gel-
fond – „Parvus”, który był wręcz fanatykiem 
marksistowskiej rewolucji permanentnej i 
– co bardzo istotne – pośrednikiem między 
rządem niemieckim i grupą rosyjskich zawo-
dowych rewolucjonistów. Trocki publicznie 

Wizerunek Trockiego 
na polskim plakacie propagandowym
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w masowych nakładach (np. „Prawdy”) były 
w znacznej mierze finansowane przez sztab
armii niemieckiej i skarb Cesarstwa Niemiec-
kiego już od 1915 r. A wszystko to po to, aby 
Niemcy zwyciężyły na froncie zachodnim, a 
przemysł niemiecki miał łatwy dostęp do ro-
syjskich bogactw naturalnych i jej zasobów 
gospodarczych. Głównym architektem polityki 
Berlina na froncie wschodnim był Parvus, któ-
ry otrzymywał od bankierów środki na ten cel. 
Banki niemieckie finansowały więc działalność
Lenina, ale i Trockiego, który początkowo był 
mienszewikiem, a od 1917 r. stał się bolsze-
wikiem. To sugeruje, że być może niemieckie 
pieniądze mają związek ze zmianą etykiety par-
tyjnej. Istnieją dokumenty partii rosyjskiej 
dowodzące, że Trocki, Lenin i inni bolszewicy 
byli nie tylko opłacani przez Niemców, ale 
byli też agentami niemieckiego rządu. 

Utrzymanie Rosji Sowieckiej wymagało sta-
łego wsparcia z zagranicy w postaci uzbrojenia, 
żywności, pomocy finansowej i dyplomatycznej,
jak i wymiany handlowej. W Nowym Jorku w 
1919 r. rozpoczęło działalność tzw. „Biuro So-
wieckie”, które pełniło funkcję ambasady, a 
w gruncie rzeczy było przykrywką dla dzia-
łalności szpiegowskiej. Oprócz tego zajmowa-
ło się wymianą carskiego złota na amerykańskie 
dolary, ignorując całkowicie oficjalne embargo
na dostawy dla bolszewików. Szefem Biura był 
Ludwig Martens legitymujący się obywatel-
stwem niemieckim. Wywiad brytyjski ustalił, 
że fundusze na funkcjonowanie tej instytucji 
pochodziły między innymi od bolszewickich 
kurierów przewożących diamenty z Rosji do 
USA. Jednym z nich był dziennikarz John 
Reed, piewca rewolucji, pracujący dla za-
leżnego od grupy Morgana „Metropolitan” i 
komunistycznego „Masses”. Działalność Biu-
ra wspierał również asystent amerykańskiego 
sekretarza wojny (Bakera), znany komunista 
Felix Frankfurter, który później został jednym z 
sędziów Sądu Najwyższego. Z Biurem związa-
ny był także rosyjski emigrant Juliusz Machabe-
usz-Hammer („Maccabi” = „Młot”), wpływowy 
członek amerykańskiej Socjalistycznej Partii 
Pracy, a przy tym bardzo dobry znajomy Le-
nina, który na kontaktach z Rosją zbił fortunę. 
Zagrabił przy okazji mnóstwo dzieł sztuki zra-
bowanych carskiej rodzinie.

Finansiści i bankierzy z Wall Street wspie-
rali wszelkie działania bolszewików mające 
na celu transfer pieniędzy, ponieważ w ten 
sposób zyskiwali dostęp do ogromnych ro-
syjskich bogactw. Bolszewicy płacili carskim 
złotem i diamentami, których transfer odby-
wał się przez sieć banków skandynawskich i 
niemieckich, ale to już inny wątek, którego nie 
sposób rozwijać w tak krótkim artykule. Pod-
sumowując trzeba podkreślić, że Rewolucja 
Październikowa była doskonałym interesem 
dla międzynarodowej finansjery. Bankierzy
z nawiązką odzyskali swoje pieniądze, które 
zainwestowali w to przedsięwzięcie i zyskali 
otwartą drogę do nieprzebranych bogactw 
naturalnych Rosji.

MJS

Wyrazy obce w naszym języku
Przyjrzyjmy się pochodzeniu, jak i przede 

wszystkim znaczeniu niektórych wyrazów ob-
cych zapożyczonych  z różnych języków. 

Emfaza pochodzi z języka greckiego (od 
emphatikos, co znaczy dosłownie „mocny, wy-
razisty”). W znaczeniu potocznym wyrazem 
tym określa się sposób mówienia polegający 
na nadmiernej, wręcz przesadnej uczuciowości 
wypowiedzi. Natomiast grafomania (z grec-
kiego graphein + mania) to „składanka”, która 
dosłownie znaczy „pisać + szaleństwo”. Jest to 
więc maniakalna skłonność do pisania miernych 
utworów literackich przez osoby pozbawione ta-
lentu. Jeszcze inny wyraz obcy: polemika, który 
„przywędrował” do nas z Francji (polemique), 
pochodzi od greckiego polemikos (co oznacza 
„wojenny, wojowniczy, wrogi”). Oznacza on 
spór z poglądami innych, jak i dyskusję publicz-
ną na ważne społeczne tematy. Inaczej ujmu-
jąc, to spieranie się, dyskutowanie, wyrażanie 
poglądów odmiennych od przedstawionych 
wcześniej. Czysto francuskiego pochodzenia 
jest wyraz felieton (feuilleton). To krótki utwór 
publicystyczny, beletrystyczny lub popularno-
naukowy, artykuł dziennikarski, poruszający w 
lekkiej i ciekawej formie różne aktualne pro-
blemy życia codziennego, spraw społecznych, 
kultury, polityki, ekonomii itp. Także słowo esej 
ma francuski rodowód (essai, co znaczy „pró-
ba, szkic”). To oczywiście forma wypowiedzi 
pisemnej (czyli szkic, rozprawa) na określony 
temat (np. filozoficzny, naukowy, literacki),
charakteryzująca się swobodną formą dyktowa-
ną subiektywnością ujęcia danego zagadnienia 
i oryginalnością myślenia. I na koniec słowo 
subiektywny, wzięte z łaciny, od subiectivus, 
co dokładnie oznacza „podmiotowy” (w prze-
ciwieństwie do obiectivus – przedmiotowy). 
To sądy, opinie uwarunkowane przeżyciami i 
poglądami danego człowieka. To postrzeganie 
rzeczywistości  przez pryzmat tylko własnych 
przekonań, doznań i uczuć. Wynika ono z prze-
konania o własnej racji, a więc jest  stronnicze. 
I na koniec żenada, żenujący to wyraz również 
zapożyczony z języka francuskiego ( od gêner 
– uciskać, przeszkadzać, krępować, nabawić 
kłopotu). Znaczy tyle, co skrępowanie, zakłopo-
tanie, nieśmiałość. 

Znając dosłowne, a czasem metaforyczne zna-
czenie wymienionych przeze mnie wyrazów lub 
pojęć, z łatwością da się  je stosować prawidło-
wo. Nigdy nie należy bezmyślnie się nimi posłu-
giwać na zasadzie, że „dzwonią, ale nie wiado-
mo, w którym kościele”, ponieważ łatwo  można 
się skompromitować i narazić na ośmieszenie. 
Często niedokładne rozumienie wyrazów obce-
go pochodzenia prowadzi do nieporozumień, ale 
i humorystycznych sytuacji (choćby pomylenie 
słowa historyk ze słowem histeryk, bo podobnie 
brzmią). Jeśli dobrze nie wiemy, co dany wyraz 
znaczy, sięgnijmy do „Słownika wyrazów ob-
cych” (jest ich na rynku wydawniczym bardzo 
dużo) lub – w najgorszym razie – do Internetu, 
aby dowiedzieć się,  co i jak mówimy.

Wydaje mi się, że właściwe rozumienie słowa 
subiektywny jest kluczem do prawidłowego od-
bioru gatunków literackich z pogranicza litera-
tury i publicystyki, jak felieton i esej, ponieważ 
ich głównym komponentem jest właśnie subiek-
tywizm autora, czyli wyrażanie jego osobistych 
sądów, ocen i opinii. Nie należy więc, co często 
czynią mało wyrobieni literacko czytelnicy, od-
czytywać felietonów czy esejów jako wypowiedzi 
oficjalnych, obiektywnych, zgodnych z powszech-
nie panującą opinią. W debatach publicznych obo-
wiązuje poprawność polityczna, która jednak z 
obiektywizmem niewiele ma wspólnego, natomiast 
całkiem dużo z opinią jakiejś jednej grupy, która 
ową poprawność chce narzucić większości. Zda-
rzało się już to przecież, jak w przypadku hitle-
ryzmu w Niemczech, gdzie ideologia niewielkiej 
grupy zwolenników Hitlera została przyjęta przez 
miażdżącą większość społeczeństwa, czy  w pań-
stwach komunistycznych, kiedy nowy porządek 
narzucony został narodowi przez jedną partię.

Felietonista, ze względu na to, że nie prze-
strzega owej poprawności politycznej i wyraża 
swój sąd niejednokrotnie naruszając rozmaite 
tabu dotyczące spraw społecznych, politycz-
nych czy obyczajowych, narażony jest na ataki 
z różnych stron. Niejednokrotnie zdarza się, że 
jest pod „obstrzałem” przeciwnych „obozów”. A 
wszystko dlatego, że ma swoje zdanie: osobiste, 
własne, czyli subiektywne. Ma do tego prawo, a 
nawet obowiązek, który wynika zarówno z etyki 
zawodu dziennikarza, jak i profesjonalnego opa-
nowania warsztatu. 

Oczywiście, z poglądami felietonistów można 
polemizować. To jest jak najbardziej naturalne, 
ale trzeba pamiętać o tym, że wypowiedzi pole-
mistów także mają charakter subiektywny. Nie 
muszę chyba dodawać, że argumentacja powinna 
być merytoryczna, pozbawiona emfazy.

Jaki więc płynie ogólny wniosek z tego, co 
napisałem w tym felietonie? Warto uświadomić 
sobie, jaką rolę odgrywają zapożyczenia i w jaki 
sposób wpływają na zasób wyrazów w naszym 
języku. Bez greki, łaciny, francuskiego czy nie-
mieckiego niewątpliwie  język byłby uboższy. 
Istotne są jednak zarówno ilość, jak i jakość za-
pożyczeń, co daję pod rozwagę wobec „zalewu” 
polszczyzny amerykanizmami. O tym warto pa-
miętać, abyśmy nie zatracili naszego pięknego 
języka polskiego.

Przemek
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Chcą nas oślepić
Dla niepoznaki nazywa się je obecnie ża-

rówkami energooszczędnymi, co jest pry-
mitywnym zabiegiem socjotechnicznym 
mającym na celu wmówienie konsumentom, 
że świetlówka to jakiś lepszy rodzaj oświetle-
nia. A przecież to nieprawda!  

Niedługo ze sklepów w Polsce oraz innych 
państw europejskich mają zniknąć prawie 
wszystkie typowe żarówki! Osłabienie i utrata 
ostrości wzroku, ból, łzawienie i męczenie się 
oczu podczas czytania. Sztucznie wytworzona 
nadwrażliwość na światło słoneczne, niebez-
pieczeństwo odklejania się siatkówki, a nawet 
początki zaćmy. Migrenowe bóle głowy, stany 
depresyjne, bezsenność, rozdrażnienie i niepo-
kój, zmiany aktywności mózgu i ataki padacz-
kowe, a nawet podatność na nowotwory skóry. 
– oto skutki długiego przebywania w pomiesz-
czeniach, w których zwykłe żarówki zastąpio-
no świetlówkami.

Żarówka żarzy się ciągłym, żywym świa-
tłem, najbardziej zbliżone do słonecznego spo-
śród wszystkich sztucznych źródeł oświetlenia. 
Natomiast świetlówka to dość kosztowna szkla-
na rurka pełna trujących gazów i oparów rtęci, 
którym towarzyszy łatwo psujący układ elek-
troniczny. Błyska silnym światłem, wywołując 
niebezpieczny efekt stroboskopowy, w efekcie 
którego migocze ok. 50 razy na sekundę. 

We wrześniu maja zniknąć wszystkie setki, 
potem kolejno wyeliminuje się 75-tki, 60-tki  
i 40-tki. Od grudnia 2011 r. na terenie wszyst-
kich państw „jewropejskiego sojuza”  nie będzie 
można już kupić ani jednej klasycznej żarówki.

Świetlówki dają najsilniejsze pole elektro-
magnetyczne ze wszystkich źródeł oświetlenia, 
ich migotanie może powodować bóle głowy i 
migreny. Emitują niepożądany ultrafiolet, który
może przyczynić się do odklejenia siatkówki. 
Nie można ich stosować w mieszkaniu osoby 
chorej na epilepsję.

Świetlówka ma być rzekomo bardziej 
oszczędna w eksploatacja, choć tezę tę należy 
uznać za ze wszech miar dyskusyjną. Z punktu 
widzenia klienta wygląda to tak: jest ona o wie-
le droższa od żarówki, a jej wkręcenie opłaca 
się tam, gdzie światło pali się bez przerwy. Kie-
dy się ją włącza i wyłącza, przepala się szybciej 
od żarówki. Świeci trupim blaskiem, gdyż nie 
daje tak jasnego i ciepłego światła jak żarówka 
o porównywalnej mocy. Gdy zaś doda się do 
tego ogromne koszty utylizacji rtęci i elektro-
niki ze zużytych świetlówek, trudno doprawdy 
mówić o ich większej ekonomiczności.

Zakaz używania przyjaznych człowiekowi 
żarówek oraz wprowadzenie w ich miejsce 
świetlówek, albo drogich i dających po  oczach  
reflektorków typu LED, można traktować jako
formę świadomej dyskryminacji, a nawet ce-
lowego wpędzania w chorobę osób już cier-
piących na wady wzroku, depresję, epilepsję i 
migreny. A takich ludzi są miliony.

Przypomnijmy ponadto, że w Kodeksie 
Żywnościowym autorstwa Światowej Organi-

zacji Zdrowia (WHO), wymienione są prawa, 
zakazy i nakazy dotyczące wyeliminowania 
praktycznie wszystkich witamin, ziół i innych 
naturalnych środków leczniczych, a poza tym 
przymus jedzenia roślin nafaszerowanych środ-
kami chemicznymi i pestycydami, jak też mię-
sa pełnego antybiotyków i hormonów wzrostu. 
Oprócz tego mają być wprowadzone ustawy 
ograniczające rozpowszechnianie informacji o 
alternatywnych środkach i metodach leczenia.

Dla nikogo nie stanowi tajemnicy, że migo-
tanie świetlówek, choć czasem niewidoczne 
dla oka, ma duży wpływ na narząd wzroku i 
mózg. Powoduje bowiem, że mięśnie oczu 50 
razy w ciągu sekundy korygują wpadającą do 
jego wnętrza ilość światła, a my stwierdzamy, 
że światło nas męczy, choć nie wiemy dlacze-
go. Nawet ludzie zdrowi są z tego powodu roz-
drażnieni i zmęczeni; bolą ich oczy i głowa, bo 
źrenica oka nie może rozszerzać się i zwężać w 
tak szybkim tempie. 

teraz zapobiegliwi wyspiarze wykupują w su-
permarketach kartony 100-watówek.

Zbicie świetlówki i związane z tym wdycha-
nie oparów rtęci może być powodem silnych 
zatruć, gdyż ta ostatnia powoduje uszkodzenie 
kości, nerek, depresję, bezsenność, rozchwia-
nie emocjonalne, osłabienie pamięci, wzroku 
i słuchu, jak również drżenie rąk, a wlana do 
wody wnika do gleby, zatruwając rosnące w 
niej rośliny.

Ponadto, emitujące fale radiowe, promienie 
rentgena i opary rtęci świetlówki są również 
oskarżane o wywoływanie nowotworów skó-
ry. Praca badawcza opublikowana w czasopi-
śmie medycznym „Lancet” oraz rosyjskie ba-
dania naukowe dowiodły, że to raczej światło 
fluoroscencyjne(ze świetlówek), a nie światło
słoneczne ułatwia rozwój czerniaka – propor-
cjonalnie do czasu wystawienia na to światło. 
Przeprowadzono badania, które dowiodły, że 
światło świetlówek zawiera potencjalnie kan-
cerogenny zakres promieniowania, ponieważ 
katody umieszczone na końcach świetlówek 
emitują promieniowanie rentgenowskie i inny 
smog elektromagnetyczny. Światło to, po-
dobnie jak blask monitorów komputerowych, 
może powodować aglutynację, czyli zbijanie 
się czerwonych krwinek, co wywołuje uczucie 
znużenia, osłabienie skupienia oraz zwiększa 
ryzyko ataku serca i udaru mózgu.

Parę lat temu zaczęto mówić o wielkich nie-
bezpieczeństwach związanych z używaniem 
tradycyjnych termometrów rtęciowych. Jednak 
obecnie, podczas prowadzenia wielkiej unijnej 
akcji wymiany żarówek na świetlówki, nikt ja-
koś nie ostrzega, że także zbicie jarzeniówki, w 
której znajduje się około 5 mg rtęci, może po-
wodować takie same zatrucia i ciężkie choroby 
jak uszkodzenie termometru.

Jeśli komisarze unijni nie oszaleli, pytamy, 
co to w takim razie jest? Ignorancja, czy coś 
znacznie gorszego?

Na zdrowy rozum mogłoby się wydawać, że 
mieszkaniec demokratycznego państwa powi-
nien sam decydować o tym, czym będzie sobie 
przyświecał we własnym domu i ile za to za-
płaci, podobnie jak co zjada i jak się leczy.

Unijni komisarze, ogarnięci pseudoekolo-
giczną troską związaną z oszczędnością energii 
elektrycznej, zapomnieli o tym, by zlecić prze-
prowadzenie choćby najbardziej podstawo-
wych badań, jaki wpływ może mieć radykalna 
zmiana oświetlenia na stan zdrowia oraz życie 
milionów obywateli UE. Może być tak, że le-
czenie osób poszkodowanych przez niezdrowe 
światło i związane z tym szkody poniesione 
przez pracodawców i towarzystwa ubezpiecze-
niowe będą o wiele większe, niż to się wydaje 
urzędnikom w Brukseli. Dlatego na wszelki 
wypadek gromadźmy zapasy żarówek. Potem 
dostępne będą tylko na bazarze.

Źródło tekstu: „Nieznany Świat” Nr 5/2009, 
autor  tekstu Elżbieta Bielińska.  Więcej o związku 

świetlówek z atakami migreny można znaleźć na 
www.migraine.org.uk

Według Światowej Organizacji Zdrowia na 
depresje cierpi ok. 10 procent całej populacji. 
Wielu z tych pacjentów ma myśli samobójcze, 
a część ostatecznie odbiera sobie życie. Wąt-
pliwe, aby w silnym świetle jarzeniówki świat 
wydał im się bardziej różowy. 

Przyczyną nagłego ataku migreny może być 
fluoroscencyjne, migoczące światło i związany
z nim efekt stroboskopowy – twierdzi Paul Jan-
sen, przewodniczący stowarzyszenia Migraine 
Action Association, które zrzesza pacjentów 
cierpiących na migreny oraz ich lekarzy. Or-
ganizacja ta ma nadzieję, że po grudniu 2001 
r. rząd Wielkiej Brytanii zezwoli na używanie 
normalnych żarówek wszystkim osobom, które 
potrzebują ich ze względów zdrowotnych. Już 
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Konkurs rodzinny
KONKURS NA NAJCIEKAWSZY ALBUM

„OBRAZ MOJEJ RODZINY 
PĘDZLEM I PIÓREM MALOWANY” 

– WSPOMNIENIA,  CIEKAWE HISTORIE, 
TRADYCJE, „DRZEWO GENEALOGICZNE 

NASZEJ RODZINY”.

Każdy z nas jest wpisany w wielką i małą hi-
storię. Stanie się ona bliższa, jeśli zaczniemy ją 
poznawać od własnej rodziny i własnej „ małej 
ojczyzny”. Każdy ma swój ślad w narodowej 
kulturze, dobrze jest go odnaleźć.

Cele konkursu:
– rozbudzanie wśród mieszkańców Psiego Pola 

zainteresowań własną tożsamością,
– wydobywanie wielorakich wartości (moral-

nych, kulturowych, patriotycznych) tkwiących 
w przekazywanych z pokolenia na pokolenie 
tradycjach,

– kształtowanie poczucia przynależności do 
swojej „ małej ojczyzny”,

– ochrona dziedzictwa kulturowego,
– poznawanie historii poprzez losy własnej ro-

dziny,
– budzenie szacunku dla dokonań przodków.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców 
z terenu Zawidawia i Pawłowic. Przebiegać on 
będzie jednoetapowo. Uczestnictwo w konkursie 
jest dobrowolne.

W konkursie mogą brać udział dorośli miesz-
kańcy Psiego Pola – Zawidawia i Pawłowic. Pra-
ca konkursowa winna zawierać dwa elementy: 
drzewo genealogiczne rodziny i opis ważnych 
wydarzeń rodzinnych poparty dokumentami, 
zdjęciami oraz wiarygodnymi wspomnieniami 
członków rodziny. Prace należy przesyłać lub do-
starczyć do Komitetu Organizacyjnego Konkursu 
do 27.11.2009 r. na adres: Stowarzyszenie „Wro-
cław – Za Widawą”, ul. Kiełczowska 43, bud 6, 
51-315 Wrocław. Rozstrzygniecie konkursu na-
stąpi 04.12. 2009 r. Wyniki będą umieszczone na 
stronie internetowej: www. psiepole.eu

Organizatorzy: Stowarzyszenie: Wrocław – Za 
Widawą”, Fundacja „ Przyjazny Dom”,  Funda-
cja „ Opieka i Troska”, Stowarzyszenie Absol-
wentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN.

KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI 
OBCHODÓW 900-LECIA BITWY NA 

PSIM POLU P.T. „MIEJSCA CIEKAWE 
I WSTYDLIWE  NA PSIM POLU”

Celem Konkursu jest promocja naszej 
dzielnicy – Psiego Pola oraz zaprezentowanie 

Po  pikniku
19 września 2009 r. od godz. 13 do 20 na 

stadionie przy ul. Przedwiośnie Rada Osie-
dla Pawłowice, wspólnie z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzysze-
niem „Wrocław za Widawą”, zorganizowała  
dla mieszkańców os. Pawłowice  „PIKNIK  
RODZINNY”.

W sobotnie słoneczne popołudnie część 
stadionu wypełniła się straganami i stoiskami                     
z ciastami, kawą, herbatą, napojami. Był też 
grill oraz zjeżdżalnie dla dzieci. Wszystko to 
dzięki  inicjatywie pani Ewy Zyków, reprezen-
tującej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Główną jej ideą było wspólne zorganizowanie 
dla mieszkańców naszego osiedla, a szczegól-
nie dla dzieci, „Pikniku Rodzinnego”. Pro-
wadzenie imprezy  powierzono Ewie Zyków 
i Jerzemu Szachnowskiemu. Dzięki pomocy 
Ryszarda Marczenki, który  nieodpłatnie udo-

i zabawy dostarczyły biorącym w nich udział 
wielu emocji i wspaniałych przeżyć. Zwycięz-
cy wszystkich konkurencji, a było dużo (stono-
ga, wyścig przebierańców, wyścigi zaprzęgów, 
wyścig z piłką, konkursy plastyczne) otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Sponsorami nagród była 

Rada Osiedla Pawłowice oraz Stowarzyszenie 
„Wrocław za Widawą”, które samo zapropono-
wało pomoc finansową oraz wsparcie organiza-
cyjne. Szczególne podziękowania składam, w 
imieniu biorących udział w imprezie, Bogda-
nowi Sierzchule – Prezesowi Stowarzyszenia 
„Wrocław za Widawą”.

Podczas pikniku odbył się mecz piłki nożnej 
między drużynami: „kawalerów” i „żonatych”. 
Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny 
„kawalerów”, w większości piłkarzy „Orła” 
Pawłowice. 

Pomimo niskiej frekwencji mieszkańców 
osiedla uczestnicy pikniku, którzy  bawili się 
razem  z nami, na pewno nie żałują sobotniego 
popołudnia spędzonego na wspólnej imprezie.

Jerzy Szachnowski

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej

„Ignatianum” w Krakowie organizuje 

Korespondencyjny
Kurs Biblijny

Celem kursu jest ułatwienie poznania 
i rozumienia ksiąg Pisma Świętego.  
W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod adresem

http://www.ignatianum.edu.pl/

bądź też pod adresem:

ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale l, 30-250 Kraków

„Kurs Biblijny”.

Zgłoszenia udziału w kursie można kie-
rować na adres elektroniczny:

zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl

Pod tymi adresami można też uzyskać 
dodatkowe informacje o kursie. Jego or-
ganizatorzy proszą o dołączanie do kore-
spondencji listownej koperty z podanym 
adresem zwrotnym i naklejonym znacz-
kiem pocztowym.

stępnił  sprzęt nagłaśniający, mogliśmy świet-
nie się bawić przy dobrej muzyce. Przygoto-
wane przez organizatorów różnego rodzaju gry 

twórczości fotograficznej jej mieszkańców.
Organizatorzy Konkursu szczególną uwagę 
przykładają do czystości formy fotografii, re-
jestrowania rzeczywistości zgodnie z zasadami 
kompozycji oraz oryginalność, wrażliwość i 
wyobraźnię autora. 

Przedmiotem fotografii powinny być krajo-
brazy, zabytki, urokliwe miejsca  Psiego Pola          
lub  miejsca zaniedbane na Psim Polu, które nie 
są chlubą jego mieszkańców.

Organizatorami konkursu są:
– Stowarzyszenie „ Wrocław – Za Widawą”,
– Fundacja „ Przyjazny Dom”,
– Fundacja „ Opieka i Troska”,
– Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i 

Sympatyków LZN.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotogra-

fujących, z wyjątkiem osób zawodowo para-
jących się fotografią.  Każdy z autorów może
nadesłać/przynieść do 6 fotografii. Technika
wykonania prac jest dowolna.

Zdjęcia należy nadsyłać do 27.11.2009      
Ocena prac 28.11-04.12.2009 r. Wystawa prac 
nagrodzonych i wyróżnionych: 06.12.2009r. 
Oceny zdjęć dokona jury powołane przez orga-
nizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

Regulamin konkursu i szczegóły na stronie 
internetowej http://www.psiepole.eu
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Czytanie ze zrozumieniem
„Czytanie bez myślenia na nic;
A myślenie bez czytania 
też niedaleko prowadzi”.

J. I. Kraszewski

Termin dość często wspominany, a nawet, 
bywa, używany jako argument w dyskusji. 
Czym ono jest faktycznie? 

Czytanie ze zrozumieniem to zdolność po-
sługiwania się tekstem, jako źródłem wiedzy, 
stanowiąca między innymi podstawę do nauki 
samokształcenia. To najważniejsza umiejętność, 
jaką uczeń powinien posiąść w pierwszych latach 
nauki, na etapie kształcenia zintegrowanego. W 
związku z rozwojem technologii, coraz szybszym 
postępem w różnych dziedzinach, człowiek musi 
umieć po pierwsze przyswajać informacje, a tak-
że wybierać te najbardziej istotne – to niezbęd-
ne do właściwego funkcjonowania w dzisiejszej 
rzeczywistości. I czytanie ze zrozumieniem jest 
podstawą w posiadaniu tych umiejętności.

Aby w ogóle móc czytać, dziecko musi na-
uczyć się rozumieć każde pisane słowo. Do tego 
potrzebne jest kształtowanie myślenia towarzy-
szącego czytaniu. Podłożem tego są – oprócz 
poznania samych liter – przyzwyczajenia, wy-
konywane automatycznie, takie jak czytanie 
od lewej, do prawej strony, umiejętność prze-
chodzenia wzrokiem z końca wyższego, do po-
czątku niższego wersu i pewien zasób słownic-
twa. Bez tego nawet dorośli nie byliby w stanie 
zrozumieć czytanych treści, jednak musi to być 
zupełnie mechaniczne, ponieważ czytelnik musi 
się skupić na rozumieniu tekstu, a nie na techni-
ce „odszyfrowania” go. Warto tu dodać, że sama 
technika, czyli umiejętność odczytywania tekstu 
nie ma wiele wspólnego ze zrozumieniem – bez 
większego kłopotu można czytać głośno, nie poj-
mując nic, bowiem sama identyfikacja słów, oraz
jej tempo, nie ma większego znaczenia, o ile się 
ich nie rozumie.

Aby czytanie było pełne odbiór słowa druko-
wanego musi przebiegać podobnie jak odbiór 
słowa mówionego. Zależy to zarówno od wieku, 
a więc doświadczeń danego dziecka, umiejętno-
ści porozumiewania się z innymi, a także zaso-
bu słownictwa. W początkowym stadium nauki 
czytania rozumienie słowa słyszanego – czyli 
np. tego, co mówi nauczyciel – jest łatwiejsze, 
jednak z czasem rozumienie słowa drukowanego 
zaczyna być coraz lepsze i może służyć przyswa-
janiu wiedzy poprzez proces czytania.

Na czym dokładniej polega czytanie ze zro-
zumieniem? To przede wszystkim umiejętność 
pojmowania obrazów graficznych, czyli uświa-
damianie sobie znaczenia wyrazów poprzez 
patrzenie na nie. Następnie to rozumienie sensu 
grupy widzianych wyrazów, odczytanie głównej 
myśli i wyciągnięcie wniosków, pamiętanie przy 
dalszym fragmencie o czym była mowa w po-
przednim. Rozumienie treści tekstu to nie tylko 
pojęcie znaczenia poszczególnych zdań, ale rów-
nież powiązania ich w logiczną całość. I chodzi 

tu nie tylko o uchwycenie dosłownych komunika-
tów, ale również sens dodatkowy, przedstawiony 
poza tym, co jasno wyrażone jest w tekście, czyli 
umiejętność domyślania się „drugiego dna”. Jeśli 
dziecko opanuje czytanie ze zrozumieniem, ła-
twiej mu się uczyć, przyswajać wiadomości – ma 
z tego satysfakcję i ochotę na pogłębianie wiedzy. 
Jeżeli zaś nie potrafi czytać ze zrozumieniem, nie
ma możliwości osiągać sukcesów i cieszyć się 
tym, co może spowodować negatywną postawę 
wobec kolejnych zadań i zupełnie zniechęcić do 
książek jako źródła wiedzy. Dlatego tak ważne 
jest podejmowanie systematycznej pracy w na-
uce czytanie ze zrozumieniem, już od pierwszej 
klasy.

Jak sprawdzić, czy dziecko czyta tekst ze zro-
zumieniem? Pierwszą rzeczą jest zorientowanie 
się, czy w ogóle potrafi połączyć litery w wyrazy
i odczytać zapis zgodnie z zasadami interpunk-
cji, a najłatwiej jest zrobić to przez wysłucha-
nie głośnego czytania. Poprzez głośne czytanie 
dziecko uczy się zrozumiale i ładnie wysławiać, 
a gdy przy okazji odpowiednio moduluje, można 
stwierdzić, czy rozumie czytany tekst.

winno odpowiadać „tak” lub „nie”. Inne sposoby 
(przy pomocy rysunków, łamigłówek, układania 
rozsypanek wyrazowych, testu luk i innych) wy-
korzystywane są podczas zajęć lekcyjnych przez 
nauczycieli.

Czytanie jest jednym z wielu, ale niezwykle 
ważnym środkiem ułatwiającym rozwój dziecka. 
Aby dziecka nie zmęczyć i nie znużyć, trzeba 
pokazać mu, że czytanie nie odbywa się dla sa-
mego czytania, trzeba dawać mu kolejne polece-
nia, zainteresować, sprowokować do tego, aby 
samo chciało zdobywać wiedzę, dostępną dzięki 
umiejętności czytania. I że czytanie to nie tylko 
sposób na naukę, ale także rozrywkę, rozwijanie 
osobowości i możliwość wymodelowania wła-
snych poglądów.

Agnieszka Gil

Czas na małe co nieco...
Zapraszamy do zmacznego gotowania. Po-

dajemy uzupełnienie przepisów, które nie 
zmieściły się w poprzednim numerze. Strony i 
żołądek się zapełniły...

Zupa piwna z grzankami

– 1 l jasnego piwa
– 1 łyżka mąki
– 2 łyżki masła
– 2 łyżki śmietany
– 2 łyżki cukru
– 2 żółtka
– skórka z 1 cytryny
– cynamon
– bułka na grzanki

Piwo zagotować z cukrem, cynamonem i 
skórką z wyszorowanej i sparzonej cytryny, gdy 
zacznie wrzeć, wyjąć skórkę, a chwilę później 
zdjąć napój z płomienia. Z mąki i łyżki masła 
przygotować jasną zasmażkę, dodać do piwa i 
stale mieszając, zagotować zupę. Śmietanę roz-
mącić z żółtkami, rozprowadzić gorącym pły-
nem i wlać do zupy, ubijając trzepaczką. Bułkę 
pokroić na grzanki, zrumienić na rozgrzanym 
maśle, przełożyć na talerze i zalać zupą, od 
razu podawać. 

Żeberka w musztardzie

– 1½ kg żeberek wieprzowych
– sól, świeżo zmielony pieprz
  MARYNATA:
– 300 g ostrej musztardy
– 2 łyżki majeranku
– ½ łyżeczki oregano
– ½ łyżeczka pieprzu ziołowego
– 4 liście laurowe
– 3 ziarenka ziela angielskiego

Żeberka umyć, osuszyć, podzielić na porcję-
,oprószyć solą i pieprzem. Przygotować ma-
rynatę: oregano, majeranek i pieprz ziołowy, 
połączyć z musztardą. Posmarować nią mięso, 
ułożyć w naczyniu, przekładając liśćmi lauro-
wymi i zielem angielskim, a następnie wstawić 
do lodówki na 24 godziny. Żeberka wyjąć, 
upiec na grilu, przewracając, co pewien czas i 
smarując marynatą. 

Wszystkim życzymy smacznego 
– KS –

Inną formą czytania, niezwykle ważną, opiera-
jącą się na czytaniu głośnym, jest ciche czytanie 
ze zrozumieniem – obejmowanie tekstu wyłącz-
nie oczami, bez szeptania, poruszania wargami, 
sylabizowania. Dzięki niemu dziecku łatwiej jest 
się skupić na rozumieniu tekstu – poprawia szyb-
kość czytania, umożliwia czytanie we własnym 
tempie, oraz możliwość powrotu do trudniej-
szych fragmentów. Uczniowie, którzy potrafią
czytać cicho ze zrozumieniem, szybciej się uczą 
i pracują na lekcjach, zaś braki w cichym czyta-
niu obijają się negatywnie na postępach w nauce. 
W ten sposób również łatwiej czyta się dzie-
ciom nieśmiałym. Ciche czytanie to doskonałe 
przygotowanie i zachęta do samodzielnej pracy, 
jednocześnie kształtujące przyszłego czytelnika, 
budzące w nim zamiłowanie do lektur.

Ciche czytanie można doskonalić wtedy, kiedy 
dziecko potrafi już czytać głośno, a ma jedynie
„doszlifować” prędkość i technikę. Aby zorien-
tować się, czy dziecko rozumie cicho czytany 
tekst, można posłużyć się kilkoma sposobami. 
Najprostsza metoda to poproszenie dziecka, aby 
opowiedziało, o czym czytało – pozwoli to usta-
lić, czy rozumie treść, czy też czyta mechanicz-
nie, a błądzi myślami gdzie indziej (co może się 
zdarzyć przy głośnym czytaniu), oraz zadawanie 
pytań dotyczących tekstu, na które dziecko po-
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Ocean marzeń
Są delfiny, które pływają w oceanie i są del-

finy, które pływają tylko w wannie – rozmyślał
filozoficznie Delfinek. Jego wanna była bialut-
ka, wypełniona wodą z dodatkiem pachnącego 
płynu. A jeszcze te turkusowe kafelki, mmm... 
marzenie.

– Taki właśnie kolor ma ocean – rozmyślał 
nadal Delfinek, zażywając wieczornej kąpieli
w towarzystwie gumowej ośmiornicy.

– Co się tak rozmarzyłeś? – spytała Ośmior-
ka. – Zrobił ci się szeroki uśmiech na twarzy i 
oczy miałeś rozwodnione.

– Rozwodnione – obruszył się. – A niby ja-

kie mam mieć, skoro cały dzień moczę się w 
wannie – prychnął i zanurkował. Puk! Stuknął 
głową w dno. Coś było dzisiaj nie tak. Wanna 
niby taka sama jak wczoraj, a jednak inna, cia-
sna... Właśnie, mniejsza! Ale dzisiaj z rana na 
drzwiach łazienki zawisł plakat. Były na nim 
delfiny fantastycznie wyskakujące nad wodę. A
woda? Wielki, olbrzymi, kafelkowy ocean. To 
była przyczyna zmniejszenia się wanny. Delfi-
nek podpłynął do Ośmiorki:

– Chciałabyś zobaczyć ocean?
– Nie zastanawiałam się nad tym.
– Ja też. Nigdy. Ale dzisiaj myślę, że chciał-

bym go zobaczyć.
– Masz problem? Rozwiąż go – rzuciła nie-

uważnie, zajęta odbijaniem piłeczki każdą z 

macek po kolei.
– Czy ty mnie słuchasz? – krzyknął Delfinek.

– Tu nie chodzi o wyskoczenie z wanny do mi-
ski. Tu chodzi o zobaczenie o c e a n u!

– Aaa... No i pomyliłam się. Nie krzycz tak, 
bo mi się macki plączą. – Trzecia z piątą zawią-
zały się w supełek, a piłka wylądowała przed 
nosem Delfinka.

– Dziewczyno, mam poważny problem. 
Muszę – odrzucił piłkę nosem w drugi koniec 
wanny – muszę zobaczyć ocean, bo już się tu 
duszę!

– Nie denerwuj się. Zaraz coś wymyślę. Tyl-
ko się rozplączę... Udało się. Teraz możemy 
spokojnie pogadać. Poszukaj sobie wygodnego 
miejsca. Odpręż się.

Jak wychować geniusza?
Marzeniem wielu z nas, rodziców, jest mieć 

mądre, a nawet genialne dziecko. Nic jednak w 
tym kierunku nie czynimy, gdyż jesteśmy święcie 
przekonani, że leży to poza zasięgiem naszych 
możliwości. Myślimy bowiem, że uzdolnienia 
się dziedziczy i jeśli my nic szczególnego w ży-
ciu nie osiągnęliśmy, to również nasze dziecko 
do niczego nadzwyczajnego nie dojdzie. Histo-
ria, jak i dydaktyka matematyki, pokazują jednak 
coś innego.

Prawdą jest, że uzdolnienia się dziedziczy (za 
rozwój kory mózgowej dziecka, a więc za inte-
ligencję, odpowiedzialne są geny matki), ale w 
przypadku matematyki uwarunkowania gene-
tyczne mają niewielkie znaczenie. Świadczy o 
tym chociażby przykład genialnego niemiec-
kiego matematyka, Karola Gaussa, określanego 
mianem „księciem matematyków”,  który urodził 
się w bardzo prostej i ubogiej rodzinie robotni-
ka sezonowego. Jeśli więc nie uzdolnienia, to 
co decyduje o tym, że są dzieci, które swymi 
umiejętnościami matematycznymi nie tylko 
znacznie przerastają rówieśników, ale potrafią
o wiele więcej niż ich starsi o kilka lat koledzy 
i koleżanki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
znowu trzeba się odwołać do historii matematy-
ki, ponieważ jest to historia ciągłej rywalizacji 
pomiędzy matematykami, a przecież całkiem po-
dobnie jest między dziećmi. Przyczyna więc tkwi 
w ambicjach i to jest właściwie główny czynnik 
przesądzający o tym, że dane dziecko uznawa-
ne jest za wybitnie uzdolnione matematycznie. 
Uwarunkowania genetyczne są tu więc na dru-
gim miejscu, gdyż to właśnie ambicje pchają je 
do mierzenia się z coraz to większymi wyzwa-
niami. Czerpie ono bowiem wielką satysfakcję 
z tego, że umie coś, czego nie umieją inni. To 
ambicje  powodują, że dziecko próbuje samo-
dzielnie zgłębiać literaturę matematyczną, aby 
poznawać nowe działy, które często nie są objęte 
szkolnymi programami nauczania i sięgać po co-
raz to trudniejsze zadania, o których rozwiązaniu 
uczniowie o kilka lat od niego starsi nie mogą na-
wet pomarzyć. Wypróbowuje na nich swoje siły.

To wszystko idzie w parze z konfrontacją z in-
nymi osobami. Uczeń rozwiązuje trudne i bardzo 
trudne zadania nie dla samego rozwiązania, ale 

przede wszystkim dlatego, że inni nie poradziliby 
sobie z nimi. Dlatego też każdy dobry populary-
zator matematyki zdaje sobie w pełni sprawę z 
tego, że za pomocą samych zadań, choćby nawet 
były najciekawsze, niewiele osiągnie. Niezbęd-
ne jest ciągłe stymulowanie ambicji, budzenie 
emocji. To właśnie dzięki wielkiej ambicji uczeń 
poświęca na matematykę znacznie więcej czasu 
niż jego rówieśnicy, co w rezultacie prowadzi do 
w miarę szybkiego i stałego rozwoju jego możli-
wości w tym zakresie.

Na początku dziecko konfrontuje swoje umie-
jętności z poziomem kolegów i koleżanek w kla-
sie, ale  kiedy zaczyna ich przerastać, wówczas 
nie ma już mowy o żadnej rywalizacji. Porównuje 
wtedy swój poziom z umiejętnościami nauczycie-
la matematyki. Bacznie go obserwuje i próbuje 
„sprawdzić”, podsuwając mu pod byle pretekstem 
jakieś trudne zadanie do rozwiązania.

Jest to bardzo trudny okres w życiu uzdol-
nionego ucznia. Musi bowiem znaleźć rywala, 
do którego mógłby odnieść własną aktywność 
intelektualną, gdyż od tego zależy jego dalszy 
rozwój. W przeciwnym razie cały jego dotych-
czasowy wysiłek pójdzie na marne. W dużym 
mieście akademickim można zapisać dziecko na 
jakieś kółko matematyczne na  uniwersytecie, 
natomiast w małych miastach sytuacja wygląda 
gorzej, ale nie jest beznadziejna. Rywala można 
z powodzeniem „zastąpić” jakąś literaturą mate-
matyczną odpowiednią do wieku dziecka. Nie-
zwykle ważne jest jednak, aby nie był to jedy-
nie zwykły zbiór zadań, lecz by rozwiązywanie 
zadań przeplatało się z tekstami, których celem 
jest ciągła stymulacja ambicji nastolatka. Każde 
trudniejsze zadanie powinna poprzedzać obszer-
na informacja o jego stopniu trudności i nie cho-
dzi tu bynajmniej o skalę, lecz przede wszystkim 
o to, by wskazać, kto konkretnie poradziłby sobie 
z samodzielnym rozwiązaniem tego zadania, a 
kto nie. Dopiero to działa na wyobraźnię, jak i na 
sferę emocjonalną ucznia i może z powodzeniem 
rozwijać samokształcenie. 

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny „Świata Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa „6”

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 pra-
widłowe odpowiedzi, otrzyma nagrodę w 
postaci jednego egzemplarza „Świata Ma-
tematyki” – jedynego w Polsce czasopi-
sma popularnonaukowego poświęconego 
matematyce i adresowanego do młodzieży 
szkolnej. Odpowiedź i adres należy przesłać 
e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl
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– Uff – Delfinkowi brakowało cierpliwości.
– Słyszałam dzisiaj rano, że nasza dziew-

czynka wybiera się z rodzicami na wakacje. 
Mówiła, że za tydzień będzie się kąpać w oce-
anie. To ona przyczepiła ten plakat.

– I dopiero teraz mi mówisz?! – Delfinek
wyskoczył nad wodę i zrobił radosne salto.

Dni do wyjazdu wlokły się Delfinkowi
okropnie – kapały monotonnie jak krople 
spadające z nieszczelnego kranu. Wreszcie 
nadszedł TEN dzień. Delfinek wylądował w
plecaczku razem z innymi bardzo potrzeb-
nymi rzeczami. Spędził tam całą podróż. 
Nie przejmował się tym – był już pewien, że 
zobaczy ocean i to podtrzymywało go na du-
chu. Wyobrażał sobie, jak jest piękny, duży, 
niebieski. Czekał też na spotkanie z delfina-
mi. Jak to z podróżami bywa, ta też się skoń-
czyła. Delfinek po długiej przerwie zobaczył
słońce, palmy i... no jasne, ocean. Och, ile go 
było! Całe, całe mnóstwo. Do wody. Natych-
miast. Hura! Ciepło, mokro, fantastycznie, 
zielono.

– Zielono mi – nucił Delfinek pławiąc się w
bezmiarze oceanu.

– Hej koleś, coś taki niewyrośnięty? – usły-
szał niespodziewanie. O rety, tuż obok niego 
płynął wielki... wielki... delfin!

– Jejku, to ty? – zawołał.
– Czy my się znamy?
– Jasne, to znaczy ja cię znam. Wisisz u mnie 

w łazience. Oglądaliśmy cię razem z ośmiorni-
cą. W końcu cię polubiła. Ale ona się zdziwi. 
Człowieku, jak ja cię chciałem poznać! – roz-
gadał się Delfinek.

– Zaraz, zaraz. Przede wszystkim – Dolfek 
jestem. A teraz, po kolei. Co to jest łazienka i 
o co chodzi z tą ośmiornicą? Że się zdziwi, to 
rozumiem, ale że mnie polubiła?

– Tak, tak. Wiesz, w łazience jest taki ocean. 
Nie, w zasadzie nie ocean. To tylko parę kropel 
oceanu.

– Czyli nic ciekawego. A co z daniem głów-
nym?

– Jakim daniem głównym? – teraz Delfinek
nie rozumiał.

– Z ośmiornicą, rzecz jasna.
– Wiesz co... ale ja cię dalej nie rozumiem.
– Oś-mior-ni-ca. Jasne?
– Dlaczego moją przyjaciółkę nazywasz da-

niem.
– Czy wy w tej twojej łazience nie jadacie 

ośmiornic?
– A czy wy w tym twoim oceanie jadacie 

ośmiornice? – powoli, niedowierzająco spytał 
Delfinek.

– Osobiście wolę ryby, ale od czasu do cza-
su, czemu nie. I ośmiornicę przekąszę.

Delfinek zadrżał z oburzenia. Cały zachwyt
oceanem i tym wspaniałym, wielkim delfinem
minął. Odwrócił się i bez słowa odpłynął. Było 
mu bardzo smutno. Chciał wracać do domu. I 
po co ja tu przyjechałem? myślał.

– Hej, mały, poczekaj – Dolfek podpłynął 

do niego. – Nie chciałem zrobić ci przykrości. 
Rozumiem, że macie inne zwyczaje niż my. 
Dawaj płetwę na zgodę. 

– Nie mam ochoty – rzekł smutno Delfinek.
– Myślałem, że jesteście inni.

– Tak bywa, mały. Wyjechałeś w świat i od-
kryłeś coś, co ci się nie spodobało, ale... możesz 
jeszcze odkryć coś, co ci się spodoba. Dasz się 
namówić na małą wycieczkę?

Miał tu zostać jeszcze tydzień, jakoś trzeba 
było wypełnić ten czas, spróbować zrozumieć 
te stworzenia, które wyglądały i nazywały się 
jak on, ale niestety były różne od niego.

– Zgoda. Możemy spróbować – powiedział z 
ociąganiem. Zawrócił i popłynęli razem. 

Dolfek zaprowadził go do swojej rodziny. 
Małe, duże, średnie delfiny pływały koło niego
i pytały – gdzie mieszka, jak wygląda wanna, 
jak minęła podróż, kto jest jego ulubionym ak-
torem. Wszystko, dosłownie wszystko je inte-
resowało. Skakały przy tym i nurkowały.

Nagle delfiny znieruchomiały. Potem szybko
zbiły się w kulę. Dolfek pociągnął delfinka do
środka, gdzie były już maluchy razem ze star-
szymi, słabszymi delfinami. Jeszcze nie było
widać zagrożenia, ale one już wyraźnie słysza-
ły. Zbliżał się wróg.

Piękny i niebezpieczny. Delfiny są wrogami
ośmiornic, a z kolei orki są wrogami delfinów.

Tydzień wakacji minął szybko. Cały ten czas 
Delfinek spędził ze swoimi oceanicznymi brać-
mi. W miarę poznawania ich życia rozumiał je 
coraz lepiej. Tak jak on były ciekawe świata. 
Tak jak on lubiły pływać i skakać nad wodę. 
Tak jak on lubiły ośmiornice, choć... w inny 
sposób.

Czas było wracać do domu.
– Pozdrów Ośmiorkę – uśmiechnął się zawa-

diacko Dolfek, żegnając z Delfinkiem.
Podróż powrotna minęła szybko. Ani się 

obejrzał, jak znalazł się w łazience z turkuso-
wymi kafelkami.

– Nareszcie w domu – zawołał uradowany, 
lądując w ukochanej wannie.

– Ej, widzę, że się stęskniłeś. Jak po urlopie? 
– przywitała go Ośmiorka. – Opowiadaj. Jaki 
jest ocean?

– Ooo, ogromny. I ciepły. Zielononiebieski 
jak nasze kafelki.

– A delfiny?
– Delfiny? Podobne do mnie, tyle że większe.
– Co ty taki mało gadatliwy – Ośmiorka 

przyglądała mu się uważnie. – Coś się stało?
– Eee, zmęczony jestem – Delfinek odwrócił

głowę. Ciężko było to wszystko opowiedzieć. 
Może potem. Teraz chciał po prostu odprężyć 
się i pobyć w domu. Stęsknił się za nim bar-
dzo. Tutaj wszystko było dużo prostsze. No i 
na szczęście nie było orek.

– Chyba będę musiała sama udać się nad ten 
ocean – powiedziała Ośmiorka.

– Sama? Nigdy! – ożywił się Delfinek. – Naj-
wyżej ze mną. Albo wcale.

Ośmiorka zmarszczyła brwi. Coś tu było nie 
tak. Ale nie pytała. Będzie miał ochotę, to sam 
powie – pomyślała.

– Aaa, my tu gadu-gadu, a ja mam dla ciebie 
niespodziankę – ośmiornica uśmiechnęła się. 
– Poczekaj chwilę. – Popłynęła na drugi koniec 
wanny, gdzie na moment zniknęła za statecz-
kiem. 

– Ciekawe, co to może być – zastanawiał się 
Delfinek, odrywając się od trudnych myśli.

Ośmiorka wypłynęła, trzymając kogoś za 
płetwę.

– Przedstawiam ci Karolkę. 
– Nie, to niemożliwe – wyrwało się Delfin-

kowi.
– Co niemożliwe? I jak ty witasz sąsiadkę? 

– oburzyła się Ośmiorka.
– Yhy, yhy – zachłysnął się Delfinek. – Są-

siadkę? – Przed nim, na wyciągnięcie ręki, pły-
wała... mała czarno-biała... orka!

– Dzień dobry – powiedziała, uśmiechając 
się niewinnie.

– Eeee ... witam – powiedział Delfinek z
ociąganiem i podał jej płetwę. – Ech, coś mi się 
zdaję, że życie w wannie wcale nie musi być 
takie proste – pomyślał.

Katarzyna Budyś

rys. Martyna Gil, 11 lat

– Co się dzieje? – spytał Delfinek starszego
kolegę, który zasłaniał go swoim ciałem.

– Orki – poważnie odpowiedział Dolfek.
Delfinek nie pytał dalej. Z toni oceanu wy-

łoniły się dwa wielkie, czarno-białe cielska. To 
były orki. Ponuro przyglądały się bojowo na-
stawionym delfinom. Szczerzyły zęby, ale nie
podpływały bliżej. Delfinek zerkał zza swoich
towarzyszy. Jak to dobrze, że nie musiał stać 
w pierwszym rzędzie! Tutaj, w środku, czuł 
się bezpiecznie. Orki okrążyły stado, a potem 
niespodziewanie odpłynęły. Dlaczego zrezy-
gnowały? Może było ich za mało, a może za-
interesowały się czymś innym...

– Tym razem się udało – odetchnął Dolfek. 
– Widzisz, mały, czasami i dla nas nie jest tu 
bezpiecznie. Ale co tam. Szkoda dnia. Idziemy 
popływać?

Delfinek czuł, że wydarzyło się coś ważne-
go. – Dziwne miejsce ten ocean – pomyślał. 


