ISSN1508–0064

PISMO OSIEDLOWE

marzec 2013

czasopismo dostępne na stronie www.psiepole.com.pl

NR 79

OSIEDLA: im. B. KRZYWOUSTEGO – JANA III SOBIESKIEGO – PAWŁOWICE – PSIE POLE-ZAWIDAWIE – ZAKRZÓW – ZGORZELISKO oraz PRUSZOWICE – RAMISZÓW

Pawłowickie aktualności

STRONA

RADY

OSIEDLA

PAWŁOWICE

WWW.PAWLOWICE.INFO

Rady Osiedla

ROZPOCZYNAMY SEZON OGRODNICZY!
Kwiaciarnia „GRAŻYNA”

Ważna informacja dla kandydatów do rady
osiedla Pawłowice, w ubiegłym numerze podaliśmy błędnie termin wyborów. Poprawny termin
to niedziela 19 maja 2013 r. Bardzo serdecznie
zapraszamy chętnych do kandydowania, do nowej Rady. To od tych osób będzie zależała dalsza
autonomia naszego osiedla na mapie Wrocławia,
kontynuacja działań kulturalno-rozrywkowych,
działania na rzecz poprawy życia na osiedlu.

Wrocław ul. Szarotkowa 13, oferuje:

bukiety, wiązanki, upominki,
krzewy ozdobne, rośliny
ogrodowe, ziemia, nawozy.
Kwiaciarnia czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 10-18
w soboty od 8 do 16

Podsumowanie prac rady osiedla
Pawłowice w 2012 roku
W kwietniu 2012 r. radni rady osiedla Pawłowice z pomocą mieszkańców zamontowali
przy wjeździe na tzw. plażę zaporę, która być
może ukróci wjazd samochodów na ten teren.
Zamontowane zostały również tablice informacyjne mówiące o zakazie kąpieli w jeziorze. Teren ten wcześniej był dość często dewastowany
przez wjeżdżające tam samochody.

tel. 508 254 914
go, drugi poddano takim samym pracom w
miesiącu lipcu. Prace wykonali radni osiedlowi
wspólnie z mieszkańcami osiedla. Konstrukcje
metalowe zostały pokryte farbą ochronną a elementy drewniane zostały wymienione na nowe.
Teraz bezpiecznie można korzystać już z wyremontowanych pomostów.

W maju 2012 r. został wyremontowany jeden W 2012 roku, na wniosek rady, zostały doz pomostów nad taﬂą jeziora pawłowickie- starczone na teren osiedla ciąg dalszy str. 5

Krzysztof Bauer

Wydarzenia marcowe 1968
To, co stało się w marciu 1968 roku narastało
od lat, a właściwie od 1956 roku, kiedy głównym
sekretarzem PZPR został Władysław Gomułka
(pseudonim „Wiesław”). Mimo zapowiadanej
„odwilży” w kulturze, już w dniu 2. października 1957 roku następuje likwidacja tygodnika
„Po prostu” z powodu „szerzenia niewiary w
realność budownictwa socjalizmu”.
W 1959 roku, na III zjeździe PZPR – nastąpił
atak Gomułki na rewizjonizm m.in. w kulturze.
Na Walnym Zjeździe Związku Literatów Polskich
w Warszawie, w trakcie dyskusji, krytykował politykę kulturalną państwa, także wydawniczą i relacje między twórcą i władzą. W 1963 roku na XIII
Plenum KC PZPR Gomułka zaatakował polską
„czarną literaturę” i ﬁlmy „oderwane od społecznej rzeczywistości”. Rząd skonﬁskował książkę
prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego,
na temat Wielkiej Nowenny Tysiąclecia.
W 1964 roku (14 marca) ogłoszony został
„List 34” skierowany przez pisarzy do premiera
Józefa Cyrankiewicza, protestujący przeciwko zaostrzeniu cenzury, ograniczeniom papieru na druk
książek i czasopism, żądający zmian polityki kulturalnej. Był to pierwszy zorganizowany protest
środowisk naukowych i twórczych.
„List 34” omawiała i cytowała „Wolna Europa”. Polska Telewizja i Radio otrzymały wewnętrzny komunikat zabraniający wymienianie

nazwisk 12 sygnatariuszy „Listu” oraz jakiejkolwiek współpracy z nimi. W maju spotkali się
Gomułka, Kliszko i Kraśko z prezydium Zarządu
Głównego ZLP (J. Iwaszkiewicz, Cz. Centkiewicz, R. Matuszewski, J. Putrament). Funkcjonariusze partyjni rządali wprowadzenia sankcji wobec sygnatariuszy „Listu”. Iwaszkiewicz odmówił
zastosowania sankcji związkowych. Na zebraniu
warszawskiego oddziału ZLP wystąpiła Maria
Dąbrowska ostro piętnując represje związane z
„Listem 34”. W październiku aresztowano ciężko
chorego Melchiora Wańkowicza. A na otwartym
zebraniu podstawowej organizacji partyjnej przy
warszawskim oddziale ZLP Kliszko zaatakował
A. Słonimskiego, Lipskiego i Wańkowicza jako
„prowokatorów”. W odpowiedzi Słonimskiego
padły słowa: »Nie byłoby „Listu 34”, gdyby nie
było powodów do tego«.
26 października odbył się proces M. Wańkowicza oskarżonego o wysyłanie za granicę „fałszywych” informacji politycznych. W procesie
Wańkowicza (9 XI 1964 r.) zapadł wyrok 3 lat
więzienia, zmniejszony do 1,5 roku w zawieszeniu.
W marcu 1965 roku Jacek Kuroń i Karol Modzelewski wystosowali „List otwarty” do członków POP PZPR i członków uczelnianej organizacji ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim,
krytykując kryzys społeczny i gospodarczy
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w kraju. Zostali aresztowani, 19. marca, w
związku z wystosowaniem listu. W dniach 13-16 lipca odbył się ich proces. Kuroń dostał 3
lata więzienia, Modzelewski 3,5 roku.
18. listopada ukazało się „Orędzie biskupów
polskich do biskupów niemieckich” na nadchodzące milenium Polski z apelem o wzajemne pojednanie narodów. Wywołało ono ostrą nagonkę
prasową i sankcje wobec sygnatariuszy.
Rok 1966 rozpoczął się odmową wydania
prymasowi Polski, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, paszportu do Rzymu na uroczystości milenijne. Władze odmówiły też wpuszczenia papieża Pawła VI do Polski na kościelne
obchody 1000-lecia chrztu. W dniu 3 maja nastąpił początek uroczystości milenijnych na Jasnej
Górze, zainaugurowanych mszą pontyﬁkalną
celebrowaną przez arcybiskupa metropolitę krakowskiego Karola Wojtyłę. Władze szykanowały peregrynujący po Polsce obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej. Znana pisarka katolicka Zoﬁa
Kossak odmówiła przyjęcia nagrody państwowej, motywując swe stanowisko stosunkiem
władz do kościoła katolickiego. Usunięto też z
PZPR Leszka Kołakowskiego.
W 1967 roku 150 pracowników naukowych
i 1036 studentów Uniwersytetu Warszawskiego
złożyło na ręce rektora S. Turskiego petycję z
prośbą o umorzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi Adamowi Michnikowi
za krytyczne wystąpienie przeciwko działalności
PZPR. Michnik został zawieszony na rok w prawach studenta. W maju arcybiskup Karol Wojtyła
został mianowany kardynałem. W czerwcu rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie. ZSRR, a
za jego przykładem Polska, zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem.
W dniu 25 sierpnia została powołana w KC
PZPR tajna komisja mająca poprzez weryﬁkację
usunąć ze stanowisk kierowniczych osoby pochodzenia żydowskiego. Tak zwani „partyzanci”
zgrupowani wokół Mieczysława Moczara rozpoczęli nagonkę antysemicką.
Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i biskupowi Kaczmarkowi odmówiono wydania paszportu na Synod Watykański.
25 listopada odbyła się premiera w Teatrze
Narodowym „Dziadów” Mickiewicza w inscenizacji K. Dejmka. W roli Gustawa-Konrada wystąpił Gustaw Holoubek. Wokół przedstawienia
zaczęła narastać atmosfera sensacji politycznej.
Już 3. stycznia 1968 roku podjęto decyzję, że
od 1. lutego zostaną zawieszone przedstawienia
„Dziadów”. 30 stycznia odbył się ostatni spektakl „Dziadów” w Teatrze Narodowym, przy
tłumnie wypełnionej sali. W trakcie spektaklu
miały miejsce manifestacje, a po przedstawieniu
nastąpiła długa owacja i okrzyki „niepodległość
bez cenzury”, Następnie nastąpiło przejście studentów z transparentami. Interweniowała milicja,
zatrzymano 35 osób. W lutym J. Iwaszkiewicz
(prezes Związku Literatów Polskich) interweniował na posiedzeniu Rady Kultury w sprawie
zawieszenia wystawiania „Dziadów”. 1 marca na
Rynku w Krakowie odbył się kilkutysięczny wiec
solidarnościowy ze studentami warszawskimi.
Wystosowany został list literatów do rektora Uni2

wersytetu Warszawskiego dotyczący zawieszenia
„Dziadów” i represjonowania studentów. 8 marca
o godz. 12:00 odbył się wiec studencki na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, na którym
protestowano przeciw zawieszeniu „Dziadów” i
represjonowania studentów. W wyniku interwencji milicji wiele osób zostało pobitych i aresztowanych. W połowie marca nastąpiły aresztowania także na innych uczelniach. Wiece i protesty
zaczęły się na uczelniach w całym kraju.
Stefan Kisielewski (pisarz i poseł na Sejm)
został pobity na ulicy przez „nieznanych sprawców”. Paweł Jasienica (wybitny pisarz i eseista)
na konferencji warszawskiego aktywu partyjnego został przez Gomułkę oczerniony, nazwany
zdrajcą, znieważony brutalnymi obelgami. Zażądano usunięcia go ze Związku Literatów Polskich i uniemożliwienia mu publikowania czegokolwiek. Zarząd Główny ZLP kategorycznie
zaprotestował przeciw temu.
W dniach 21-23 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się strajk okupacyjny, w którym
wzięło udział 2,5 tysiąca studentów (oraz niektórzy profesorowie). Później zaczęły się „czystki” na Uniwersytecie Warszawskim, zwolniono
z pracy (4 profesorów i 2 docentów oraz wielu
młodszych pracowników naukowych) nawet
profesorów. Rozpoczęła się nagonka antysemicka, dokonano „czystki” na uczelniach polskich,
głównie wśród studentów i naukowców pochodzenia żydowskiego. Ta antysemicka nagonka
spowodowała wymuszoną (bilet w jedną stronę)
emigrację z Polski wielu tysięcy Żydów polskich
(polskiego pochodzenia). I uczyniły z Polski kraj
o najbardziej antysemickiej ideologii na całym
świecie. Trwa to do dzisiaj.
Problem jest przecież poważny, bo oskarżenia
Polaków o antysemityzm i nieudzielanie pomocy w czasie wojny są fałszywe i historycznie
nieprawdziwe. Wystarczy jechać do Jerozolimy
do Instytutu Yad Vashem, żeby zobaczyć, jak
wiele drzew zasadzonych jest przez Polaków,
którzy ukrywali Żydów (najwięcej wśród narodów świata). I uświadamiać tych, którzy piszą
różne bzdury na ten temat, że jedynie w Polsce
(Generalnym Gubernatorstwie i polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy) obowiązywała
kara śmierci (dla osoby ukrywającej i wszystkich przebywających w danym mieszkaniu,
domu) za pomoc udzielaną Żydom.
Różne oskarżenia Polaków o antysemityzm
płyną przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Od tych, którzy nie pomogli ﬁnansowo Żydom, a wiedzieli, co się z nimi dzieje w Europie
pod niemiecką okupacją (wiedzieli m.in. dzięki
informacjom polskiego wywiadu ZWZ-AK).
To nieczyste sumienie i kierowanie oskarżeń o
antysemityzm pod adresem Polaków jest próbą
oczyszczania się z nicnierobienia, aby pomóc
współrodakom.
Wypadki marcowe z 1968 roku winny być
przypominane, bo tam jest źródło antysemickich
oskarżeń Polaków. Gomułka i Moczar. PZPR i jej
ideologia, czyli komuniści polscy są temu winni
(na przykład gen. Jaruzelski jako minister obrony
dokonał czystki w wojsku polskim i uniknął za to
odpowiedzialności).

Wybitny satyryk, poeta i humorysta Marian
Hemar, żyjący i tworzący na emigracji, nigdy
nie kryjący swojego żydowskiego pochodzenia, tak pisał w wierszy pt.: „Dziady”:
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?
Cyrankiewicz na premierze
Palce gryzie, strach go bierze
Takie cos na polskiej scenie!
Czyje to niedopatrzenie?
Cenzor, widać, nie uważa,
Nie określił egzemplarza!
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?
Pan Gomułka blady siedzi,
Z przerażeniem „Dziady” śledzi.
Dotąd jakoś ich nie czytał,
Teraz aż zębami zgrzytał.
Kliszko z irytacji sapał,
Ochab się za głowę łapał,
Moczar truchlał w pierwszym rzędzie.
Co to będzie, co to będzie?
Cały utwór jest wyraźnie
Nastawiony nieprzyjaźnie
Wobec naszych wschodnich braci,
Oraz całej Rosji-Maci (...)
Sala cała, całą lawą
Chichotała, biła brawo.
Gdy ze sceny grzmią te słowa,
Każdy wie TO DO NICH MOWA!
Ale ONI – z rzędów, z lóż –
Chyłkiem – cichcem – znikli już.
Potem mówił p. Gomułka
Do zaufanego kółka:
Ten Mickiewicz... wieszcz narodu...
Dużo zrobił nam zawodu!
Ze on umarł, ja nie wiedział.
Gdyby żył, to już by siedział.
Nie ma wyjścia, nie ma rady
SKONFISKOWAĆ CAŁE „DZIADY”!!
(1968)
SLD jako partia postkomunistyczna, kontynuatorka ideologii PZPR-u nie rozliczyła się z antysemityzmu, ani ze zbrodni wobec żołnierzy wyklętych, których pamięć czcimy 1 marca.
Polecamy informacje w internecie. Na stronie
http://www.marzec1968.pl można ich znaleźć
wiele – tajne akta, ﬁlmy, zdjęcia, często przygotowane przez Służby Bezpieczeństwa pokazujące
historię minionych czasów. Nie zabraknie także
pięknych piosenek m.in słynnego polskiego barda
Jacka Kaczmarskiego.
Zwróciłabym jeszcze uwagę na tło polityczne
– z niego wypływał antysemityzm (np. wśród aparatu partyjnego i wojska narastała histeria antysemicka, zapoczątkowana latem 1967 roku wojną
sześciodniową. Był to pretekst, aby zrzucić winę za
niepowodzenia gospodarcze na ludność pochodzenia żydowskiego. Mówiono o spisku Syjonistów,
były hasła „Żydzi do Izraela”. To wszystko wśród
grupy „partyzantów” (antysemityzm, szowinizm,
autorytaryzm, antyinteligenckość, kult siły – to cechowało tę frakcję).
Ola, historyk

Emerycie, renta dożywotnia od Funduszu Hipotecznego
Familia rozwiąże Twoje problemy ﬁnansowe!

Dzięki comiesięcznym wypłatom pieniędzy osoby starsze mogą zupełnie odmienić
swoje życie na emeryturze. Przykładowo średnia renta dożywotnia wypłacana
przez Fundusz Hipoteczny Familia wynosi
ok. 1000 złotych. Dzięki tej kwocie seniora
stać na leczenie, lepsze jedzenie, rozrywki
i podróże.
Z renty dożywotniej mogą korzystać osoby
po 65 roku życia, które zdecydują się na podpisanie umowy z Funduszem Hipotecznym.
Dzięki niej senior co miesiąc otrzymuje pieniądze, które często znacznie zwiększają jego
domowy budżet o 100%. Wysokość renty dożywotniej uzależniona jest od wieku seniora,
płci i wartości nieruchomości, której własność
formalnie przekazuje w umowie funduszowi
hipotecznemu. W praktyce jednak może dożywotnio korzystać z mieszkania jak dotychczas, a jednocześnie uzyskiwać dzięki niemu
dodatkowe przychody.
Seniorzy wykorzystują pieniądze z renty
dożywotniej m.in. by kupić leki, lepszą żywność, a nawet podróżować i spełniać swoje
marzenia, na które wcześniej nie było ich
stać. Kwoty wypłacane przez Fundusz Familia są waloryzowane. Co roku wartość renty
wzrasta więc zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
Oprócz regularnego przypływu gotówki,

emeryt może otrzymać również jednorazowy, koszty jej zawarcia, podatku od nieruchomowiększy zastrzyk gotówki – na dowolny cel ści, opłat z tytułu użytkowania wieczystego
np. spłatę zadłużenia, czy wyjazd.
oraz ubezpieczenia. Umowy stosowane przez
spółkę zabezpieczają najważniejsze interesy
klienta. Znajdują się w nich zapisy zapewniające osobom starszym prawo do zamieszkania w lokalu i gwarantujące otrzymanie renty
dożywotniej.

Krzysztof Bauer

warto. Obraz kobiety w większości seriali to:
wybijające się głównie w pracy, a nie w domu
i wychowaniu dzieci, tworzących piękne relacje rodzinne (np. w „Klanie”), letnie, głupawe,
niedające sobie rady z uczuciami, atakujące
mężczyzn i ich pozycję w rodzinie i w pracy,
przebijające się w życiu nie zawsze uczciwymi
drogami i sposobami. Dominują one w ﬁlmowych opowieściach (polskich i obcych). Wyróżnia się wśród nich matka trzech młodocianych chłopców, ale i wspaniała żona – grana w
kapitalny sposób przez chyba najlepszą aktorkę
wszech czasów – Małgorzatę Kożuchowską.
Myślę oczywiście o wspaniałym serialu „Rodzinka.pl”, która zaczyna już 4 sezon i bije rekordy popularności wśród telewidzów. I choć
śledzimy głównie jej rodzinny byt, niewiele
wiemy o pracy, gdzie się realizuje (o czym wiemy z jej wypowiedzi), to jest ona prawie wzorową żoną i matką. Pewnie sporo jest takich
kobiet (matek i zon), o których nie mówi się i
nie pisze w mediach.
Mało mamy dzisiaj w mediach informacji o
wybijających się kobietach, a przecież należy
do nich na przykład Wanda Półtawska, lekarz
i „przyjaciółka” papieża Jana Pawła II, dzisiaj
już stara kobieta, ale mądra i umiejąca swoje
etyczne poglądy przenosić na innych, kochać
ludzi. Wcześniej tak było z Anną Walentynowicz, która za mówienie prawdy o początkach
„Solidarności”, co nie podobało się dzisiejszej
władzy, gdy zdradziła ona ideały tego ruchu i
skumała się z postkomunistami, musiała prosić

Być kobietą
Starsi pewnie pamiętają: 8 marca to sztampowe święto – podobno międzynarodowe
– kiedy przynosiło się do pracy goździki (koniecznie) i wręczało paniom z życzeniami
wszystkiego dobrego. Dzisiaj goździki nie są
modne i trudno je dostać, bo innych kwiatów
jest w brud, istne zatrzęsienie i różnorodność.
Dnia Kobiet się nie celebruje jak dawniej, w
komunistycznych czasach, kiedy sekretarze
partii na różnych szczeblach, dyrektorzy
zakładów, przedstawiciele związków zawodowych dwoili się i troili, aby przypodobać
się paniom. Oprócz „1 Maja” i „Święta Odrodzenia” (22 lipca) było to najbardziej celebrowane święto przez PRL.
Obecnie, owszem, przypomina się o istnieniu
tego święta, składa życzenia i wręcza kwiaty paniom. Ale nie wszyscy panowie i nie we wszystkich zakładach pracy, bo uważają to za relikt minionych, komunistycznych czasów. No i kobiety
stały się nie jakimś kwiatkiem do kożucha, ale
równoprawnymi z mężczyznami pracownicami,
żonami i matkami. Kobieta szef to nie ewenement,
ale codzienna rzeczywistość w naszym kraju i w
ogóle coraz bardziej cywilizującym się świecie.
Kobiety mają wiele twarzy. Ta „wielotwarzowość” kobiet dzisiaj dominuje wszędzie: w
ﬁlmie, telewizji, gazetach i w ogóle w mediach.
O ﬁlmie (polskim także) nie będę pisał, bo nie

Wsparcie w codziennym życiu
FH Familia zapewnia swoim klientom również „Pakiet Opiekuńczy” obejmujący bezpłatne usługi ubezpieczeniowe i assistance,
w skład którego wchodzą: ubezpieczenie od
utraty lub zniszczenia mienia, pomoc interwencyjna w przypadku awarii AGD, RTV,
PC, pomoc medyczna w nagłych przypadkach, pomoc motoryzacyjna oraz darmowe
porady prawne. Dodatkowo osoby, które
Same korzyści i jasne zasady
potrzebują stałej pomocy specjalistów w coZ oferty Funduszu Hipotecznego Familia dziennym życiu, np. w sprzątaniu i gotowaniu
mogą skorzystać seniorzy, którzy ukończyli mogą skorzystać z usługi Familia Opieka.
65 rok życia, będący właścicielami mieszkania (domu, działki). O rentę ubiegać się może
Pozwól by mieszkanie, na które pracowaosoba samotna, jak i małżeństwo, rodzeństwo łeś całe życie, zaczęło zarabiać na Ciebie,
lub partnerzy prowadzący wspólnie gospo- zadzwoń pod numer 801 801 841 lub wejdź
darstwo domowe.
na stronę www.familiasa.pl i dowiedz się ile
Podpisanie umowy nie wiąże się z żadnymi możesz zyskać.
wydatkami po stronie seniora. Familia ponosi
(Artykuł sponsorowany)
o wsparcie, bo nie starczało jej na wykupienie
lekarstw z nędznej emerytury. Docenił jej działalność prezydent Lech Kaczyński i udekorował najwyższym odznaczeniem „Orderem Orła
Białego”. To prawdziwy symbol matki Polki,
który tak jest wyśmiewany przez Salon. Warto
propagować wśród młodzieży jej portret, bo życie Anny Walentynowicz było piękne, godne i
honorowe.
Wiele jest w naszym kraju kobiet, które zasługują na wyeksponowanie ich w mediach. Aby
młodzi mieli wzorce osobowe prawdziwe, a nie
sztucznie tworzone i propagowane nie wiadomo
po co i dlaczego. Wskazałem dwa nazwiska –
Półtawska, Walentynowicz – a powinienem więcej. Bo to na przykład Danuta Wałęsowa, żona
eksprezydenta, wyszła niejako z cienia swojego
męża. Pisząc swoje wyznania, ukazała siłę kobiety polskiej, która poświęciła się wychowaniu dużej gromadki dzieci, a nie pokazywaniu
się przy mężu i budowaniu swojego wizerunku celebrytki. Jej naturalność, brak nadętości i
zarozumiałości, różni ją od wielu kobiet, które
„pchają się same na aﬁsz”.
Portret współczesnej kobiety jest skomplikowany, niełatwy do uchwycenia, dlatego zmienny
i zmieniający się. W dniu ich święta składamy
paniom najlepsze życzenia jako matkom, żonom, siostrom i teściowym. I obdarzamy prezentami, a przede wszystkim kwiatami: tulipanami i narcyzami, hiacyntami czy azaliami lub
ﬁołkami alpejskimi. Niech pięknie i upojnie
pachną naszym paniom.
3

Marta Ogrodnik i Nikola Graham

Z mamą i babcią na Syberii

Kiedy siedziała w domu z babcią słuchała opowiadań na różne tematy m. in. o wcześniejszym
życiu na Kresach. Mimo bardzo ciężkich przeżyć
panujących na Syberii Basia , jej mama i babcia
nigdy nie czuły nienawiści do kraju i osób, które
zesłały je na Sybir.
W 1946 roku udało się uzyskać papiery na repatriację, czyli powrót kobiet i dzieci do Polski.
Rosjanie wręczyli papiery i wyposażyli wagony
do Polski, w dzień wyjazdu wszyscy płakali na pożegnanie. Podróż powrotna była tak samo ciężka
jak przyjazd. Jednakże dano kobietom materiały
na ubrania. Dnia 29 czerwca 1946 po 6 latach spędzonych w niesprzyjających warunkach , rodzina
wylądowała w polskim mieście – w Brzegu.

zachstanu w tamtejszym „szpitalu” w mieście
powiatowym Kokpekty w 1940 roku. Matka,
aby utrzymać rodzinę musiała szukać pracy, na
szczęście znała ukraiński, dzięki temu została zatrudniona w biurze ( pracowała jako księgowa ,
rozdzielała ﬁnanse w gospodarstwie). Lidię przez
ten cały pobyt na Syberii wychowywała babcia.
Rodzina przeżyła , dzięki wymianom towarów
z innymi mieszkańcami Gospodarstwa Rolnego
.Na tym małym terenie znajdowała się szkoła ,
hodowla bydła i możliwe było kupno mleka.
Wywiezieni mieszkali w lepiankach, czyli w
plecionej „łozine”, oblepionej mieszaniną z krowich kup, wody i gliny. Przez całe 6 lat mieszkała w tamtejszym miejscu, gdzie zimy były
surowe, trwały około 9 miesięcy, a pora letnia
3 miesiące. Ludzie żyli w stresie, o chlebie i
wodzie, na wszystko potrzebne były kartki. Ich
głównym posiłkiem stał się ciemny chleb i otrębowe placki. Nękał ich brak ubrań , bielizny , a
kobiety w tych warunkach traciły okres. Potężne
Po powrocie do Polski Basia ma 6 lat
niebezpieczeństwo stanowiły wilki. Niezależnie od sytuacji, babcia starała się nadać światu
Ogarnęła ich niesamowita euforia. Musiały
dziewczynki choć trochę optymizmu.
wrócić do normalnego życia, zamieszkały wspólnie z Polką, żoną Niemca. Kobieta była wdową i
miała córkę artystkę, która wyjechała z domu do
Niemiec. Żyło im się bardzo dobrze. W 1947 dostały całe mieszkanie na własność, bo gospodyni
wyjechała. W domu rozmawiały po polsku. Basia
poszła do l klasy w Szkole Ćwiczeń przy Liceum
Pedagogicznym. Bardzo chciała się kształcić, a
większość uczniów była w jej wieku, ale zdarzały się osoby o l-3 lat starsze. Klasa liczyła 25
uczniów. Zaczęła chodzić do Szkoły Muzycznej na
zajęcia z pianina.
Lepianka w Kazachskiej SRR
Zabawna jest historia z nazwą ulicy, przy któNa co dzień mała dziewczynka, jeśli zechciała, rej mieszkała pani Basia. Z początku była to ulispędzała czas w „przedszkolu” w którym rozma- ca Dzika, potem Pstrowskiego, a dziś nazywa się
wiano po rosyjsku. Była wyjątkowa – gdy w szko- Lwowska. Jej czterorodzinny domek miał nr 45.
le wszyscy pisali po rosyjsku, Basia stawiała się i W Brzegu urodziło się jej jeszcze dwóch braci.
pisała po polsku. Kiedyś znajoma matki – nauczy- Pierwszy, gdy miała 11 lat, Jerzy, a drugi cztery
cielka napisała dla Lidki, przepiękny wiersz:
lata później –Andrzej. Bardzo ich kochała, jednak
najsilniejsza więź łączyła ją z babcią.
Kazachstan 1940-1946
Druga ciekawa i całkiem zabawna historia to
(napisany przez koleżankę Mamusi Lidki
chrzest
Basi, jak wiadomo w Kazachstanie nie było
z zesłania)
księdza , więc musiano ją ochrzcić wodą. Wtedy
Twoja Lilia jest tak duża jak laleczka mała. Rano nadano jej imię Lidia. Po powrocie z Kazachstanu
zwykle czysta bywa. Potem brudna cała
miała normalne chrzciny. Wybrała się z matką do
Nosek mamy, czoło taty, jego czarne oczy.
kościoła, aby poprosić księdza o chrzest. Zgodził
Czasem bywa bardzo grzeczna,
się, ale dał jeden mały warunek. Nie chciał, aby
a czasem się boczy.
dziewczynka otrzymała imię Lidia, gdyż uważał,
Modlitwą wieczerną do Bozi rączki wznosi,
że jest ono zbyt rosyjskie. Poprosił, aby wybrała
o powrót taty, o opiekę anielską,
sobie imię jakiejś świętej. Po krótkim namyśle
o zdrowie mamusi, babci prosi.
dziewczynka doszła do wniosku, że chce mieć na
Boże! Racz wysłuchać prośby tej dzieciny.
imię Barbara. Po powrocie do domu babcia zawoKtóra czeka na tatusia. Każdej dziś godziny.
łała: „Lilu, jak było?”, oburzona już Basia nic nie
Racz do Polski ją powrócić jeszcze tego lata.
odpowiedziała. Mama wyjaśniła babci całą histoEszelon, którym deportowano ludzi
I z więzienia do niej przysłać nieznanego tata.
rię, nowe imię szybko się przyjęło.
podczas wywózek
Po powrocie mama poszukiwała zaginionego
Matka Barbary po 10 latach wdowieństwa męża Leona przez PCK. W końcu urzędowo został
Na miejscu w Kazachstanie zastali step, ubogą
wyszła za mąż, za Antoniego Andrzejewskiego. uznany za zmarłego.
fermę bydła i nic z tego, co zostało im obiecane.
Mała Lidia (tak wcześniej miała na imię Bar- Antoni był dla małej jak ojciec, którego nigdy
Po paru latach dorosła już Barbara Andrzejewbara) przyszła na świat po przyjeździe do Ka- wcześniej nie poznała.
ska zaczęła studia w Wyższej Szkole Rolniczej na
To wspaniała autentyczna historia o dziejach rodziny Andrzejewskich w latach 1939-2011. Opowieść mówi o prawdziwym i
ciężkim życiu wiecznych Polaków. Kiedy to
odbywały się znane wywózki na Syberię.
Pani Barbara Kraszewska z domu Andrzejewska urodziła się w 1940 roku w Kokpektach ,
w województwie Semipałatyńsk. Mieszkała z
mamą Heleną i babcią Anną Nowicką na fermie
Czigiłak.
Rodzina matki pochodzi z Kopyczyniec, województwa tarnopolskiego na Kresach Wschodnich. Gdy Helena (matka pani Barbary) skończyła 17 lat, zmarł jej ojciec. Mieszkała tylko z
babcią pani Kraszewskiej i bratem Adolfem.
Rodzina ojca mieszkała w Kaliszu, województwie poznańskim. Leon ukończył Szkołę Policyjną w Mostach Wielkich i został policjantem.
Był o 6 lat starszy od swojej małżonki, a poznali się już w gimnazjum. Po dwóch latach,
dnia 20 września 1939 roku, pobrali się skrycie
na wsi u wujostwa. Najgorsze jest to, że zaraz
po ślubie musieli się ukrywać przed NKWD
.Gdy nagle pewnego lutowego dnia ukraińscy
żołnierze znaleźli go i aresztowali. Wysłano go
do więzienia ( niestety nie wiadomo jakiego),
gdzie parę miesięcy później został rozstrzelany.
W tym samym czasie okazało się, że Helena jest
w ciąży. Kobieta razem z matką żyły jak dawniej, mimo że babka wyczuwała nadejście wojny. W tamtych miastach przebywało dużo Polaków, Żydów i Ukraińców. Wszyscy szanowali
się nawzajem, dochodziło nawet do mieszanych
małżeństw.
13 kwietnia 1940 roku o 3:00 NKWD wpadło
do domu rodziny Andrzejewskich, była to tzw.
druga wywózka. Strażnicy dali im 30 minut na
spakowanie się, oczywiście tylko najważniejszych rzeczy. Ludzie brali przede wszystkim
pościel i ubrania, gdyż bali się zimna. Mówili, aby nie pakować za dużo, bo wszystko tam
będzie. Wagony przepełnione wystraszonymi
i wykończonymi Polakami jechały prosto na
mroźną Syberię. Podróż trwała miesiąc, nikomu nie sprzyjały fatalne warunki: smród, głód,
brud, zimno i ciasnota.
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wydziale rolniczym (od 1959 do1964 roku). Już na przetrwać. To coś NIESAMOWITEGO. Dziędrugim roku studiów poznała swojego przyszłego kujemy pani Barbarze!!!
męża i w 1961 roku pobrali się. W następnym roku
Opr. na podstawie projektu Marty Ogrodnik
urodził im się syn – Robert.
i Nikoli Graham z Niepublicznego
Gimnazjum Salezjańskiego.

Podsumowanie prac rady osiedla Pawłowice w 2012 roku (dokończenie ze strony 1)

Ślub z Kazimierzem Kraszewskim, 1961 rok

Mąż Basi studiował ekonomię, ale zaocznie.
W 1974 został przeniesiony do Wrocławia na
zastępcę dyrektora działu wojewódzkiego. Syn
również jest bankowcem, ożenił się i ma dwie
córeczki.
Pani Basia uwielbia opowiadać wnuczkom
o swoich przygodach. Obecnie razem z małżonkiem chodzą w góry, do ﬁlharmonii. Nadal
mieszkają we Wrocławiu na cichym osiedlu
– Pawłowice. Oboje są na emeryturze. Co jakiś
czas spotykają się z całą rodziną.

Pawłowice kontenery na odpady wielkogabarytowe. W okresie całego roku zostało ustawionych czterokrotnie 7 kontenerów w miesiącach:
kwiecień, czerwiec, sierpień i październik.
Mając na uwadze dbałość o wygląd i estetykę
terenu Rybaczówki i pozostałych terenów zielonych wokół jeziora, radni osiedlowi kilkakrotnie
w okresie lata kosili trawę i sprzątali z tego terenu
śmieci. Ubiegłoroczne lato mokre i ciepłe sprawiło, że częstotliwość koszenia była większa niż w
poprzednich latach.
W miesiącu maju został zorganizowany dla
mieszkańców przez radę osiedla Pawłowice na
terenie „Rybaczówki” przy ul. Sasankowej koncert zespołu Hook a w sierpnia 2012 r. wystąpił
w tym samym miejscu zespół Krzywa Grzywa.
W swych utworach folkowych nawiązywał do muzyki ludowej bałkańskiej, macedońskiej, greckiej,
polskiej i żydowskiej. W przerwach koncertów jak
i po ich zakończeniu przybyli goście mogli posilić
się kiełbaskami z grilla, ciastem, kawą i herbatą.
Została przygotowana strona internetowa rady
osiedla Pawłowice, na której można dowiedzieć
się o aktualnych sprawach, jakimi zajmują się radni. Strona ta to: www.pawlowice.info
W odpowiedzi na przekazaną przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich pismo dotyczące przygotowania wniosków inwestycyjnych, radni przygotowali do realizacji w 2013 r. 13 Kart Zadań
Inwestycyjnych.

Rodzinne zdjęcie z 1974 roku. Basia z rodziną
na stałe zamieszkała we Wrocławiu.

Pani Barbara o dzisiejszym życiu mówi: „Od
lipca 1995 roku jestem na emeryturze. Jako
członek Związku Sybiraków włączyłam się od
stycznia 1996 do pracy społecznej w kole Fabryczna we Wrocławiu pełniąc funkcje członka
zarządu koła. Zostałam odznaczona Odznaką
Honorową Sybiraka i Krzyżem Zesłańców Sybiru. Za pracę zawodową odznaczona oznaką
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa”. Moje pasje
to : ogródek przydomowy, wycieczki górskie,
zwiedzanie Polski.”
Przetrwanie na Syberii stanowiło dużą trudność. Niełatwo było tam utrzymać siebie i rodzinę przy życiu. Mimo wszystko Basia, jej
najukochańsza babcia i mamusia dały radę. Wychowały wspaniałą, inteligentną i silna kobietę.
Niezwykłe było usłyszeć taką historią osobiście. Nie wiedziałam, że ludzie potraﬁą tyle
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kowe elementy placu zabaw dla dzieci. Mamy
nadzieję, że sukcesywnie będzie plac rozbudowywany o nowe elementy.

15 września 2012 r. nad jeziorem odbył się piknik rodzinny „Koniec Wakacji”. Organizatorami
była Rada Osiedla Pawłowice oraz Miejski OśroRadni osiedlowi mając na uwadze troskę o stan
dek Pomocy Społecznej.
akwenu wodnego poprosili o pomoc pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego z Rada Osiedla Pawłowice, Miejski Ośrodek PomoWrocławia w przeprowadzeniu badań składu cy Społecznej oraz tutejsza paraﬁa zorganizowała
bakteriologicznego i chemicznego wody jeziora. dla pawłowickich dzieci spotkanie ze św. Mikoła27 kwietnia 2012 zostało pobranych 7 próbek jem. Mikołaj przybył do kościoła paraﬁalnego pod
wody z różnych miejsc wokół jeziora. W dwóch wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w
próbkach stwierdzono duże ilości związków kało- czwartek 6 grudnia 2012 r.
wych i coli.
W dniu 22 grudnia 2012 r. (sobota) o godzinie
W dniach 3 do 5 maja 2012 odbyła się kolejna 18:30 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 39
wycieczka w ramach realizowanego przez radę im. ks. Jana Twardowskiego spotkanie wigilijprogramu „Zwiedzamy miasta i stolice Unii Eu- ne. W programie spotkania przy wspólnym stole,
ropejskiej”. Tym razem grupa mieszkańców wy- oprócz smacznych potraw wigilijnych, nie zabrakło kolęd w wykonaniu chóru paraﬁalnego oraz
jechała zwiedzić Budapeszt.
przybyłych gości. Organizatorzy wigilii: Rada
W dniu 25 maja odbyło się zebranie rady osieOsiedla Pawłowice, Klub Seniora, Miejski Ośrodla z mieszkańcami. Dominującym tematem były
dek Pomocy Społecznej.
sprawy związane z budową na terenie osiedla sieci
Oprócz wyżej wymienionych działań rady nie
wodno-kanalizacyjnej.
można pominąć tych mniej medialnych i widocz16 czerwca 2012 odbył się kolejny Festyn Osienych, a są to różnego rodzaju pisma kierowane
dlowy „ Dni Pawłowic”. Festyn ten był pod znado instytucji w sprawach osiedlowych. Głównykiem piłki nożnej, oprócz bardzo wielu atrakcji
mi były te w sprawach poprawy bezpieczeństwa
jedną z głównych była tzw. „strefa kibica” gdzie
na drogach, naprawy dróg, sprzątania jesiennych
kilkaset osób obejrzało w plenerze mecz Polska
liści, oznakowania dróg, wnioski na kontenery,
– Czechy.
opiniowanie projektów kanalizacji, porządków na
W drugiej połowie sierpnia na wniosek Rady przystankach…
Jerzy Szachnowski
Osiedla Pawłowice zostały zamontowane dodat5

Jacek Jonasz Łaskawiec

Komunizm a chrześcijaństwo
Niektórzy twierdzą, że Jezus był pierwszym
„komunistą”. Założył bowiem wspólnotę pierwszych chrześcijan, wśród których obowiązywały
hasła równości, wolności i braterstwa. Wspólnota ta kierowana była wzajemnym szacunkiem,
współpracą i miłością bliźniego. Nikt nie mógł
wyzyskiwać bliźniego.
Jezus – jako największy pośród nich – mył nogi
swoim uczniom. Jakże inaczej sprawa wygląda w
systemie kapitalistycznym. Dbanie tylko o siebie,
panoszący się egoizm (choć czołowa apologetka
kapitalizmu A. Rand w książce „Cnota egoizmu”
udowadnia, iż altruizm to nic innego jak choroba psychiczna), każe w bliźnim widzieć wroga, z
którym należy konkurować i walczyć. Usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy ma ponoć być koncepcja Darwinowska, która nakazuje permanentną
walkę wszystkich z wszystkimi. Otóż Darwin głosił, że walka jest toczona nie w ramach jednego
gatunku, ale gatunku przeciw przyrodzie. Już od
czasów neandertalczyka wiadomym jest, że aby
upolować mamuta konieczna jest współpraca. To
właśnie pomoc wzajemna jest czynnikiem rozwoju. Istnieje bowiem instynkt silniejszy niż egoizm.
Jest nim instynkt gatunkowy. Uświadomienie sobie
że moje szczęście jest skorelowane ze szczęściem
bliźniego pozwala w drugim człowieku dostrzec
brata, nie wroga. Niestety, chrześcijaństwo również
miało swoje ciemne strony. Inkwizycja pokazała,
do czego zdolni są ludzie, którzy za wszelką cenę
chcą utrzymać władzę.
Komunizm w swoich założeniach, moim zdaniem, niczym się nie różni od wspólnot chrześcijańskich. Wolność, równość i braterstwo to hasła,
które go zbudowały. Celem ostatecznym komunizmu nie była walka klas, ale ich zniesienie. W swoich założeniach kierował się wzajemną współpracą,
pomocą i altruizmem. Niestety, koszmar gułagów,
ostatecznie pokazał, do czego zdolni są ludzie, chorzy na władzę.
W obecnych czasach neoliberalnych poglądów na
gospodarkę, która ponoć sama się reguluje – mnie
zawsze powtarzano, że „samo się nic nie zrobi”
– człowiek został przedmiotem, a nie podmiotem
pracy. Ponadto obawa przed utratą pracy powoduje, że pracownikiem się pomiata i bezkarnie się go
poniża. Chrześcijańska doktryna głosząca godność
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człowieka, sprzeciwia się uprzedmiotowieniu człowieka i czynienia zeń narzędzia, którego jedynym
zadaniem jest pomnażanie zysków właścicieli.
Czy wobec tego, istnieje jakiś system, który
mógłby być alternatywą dla kapitalizmu? Takim

rozwiązaniem jest, moim zdaniem, system, w którym obowiązuje gospodarka socjalna. Wolność
słowa to najpiękniejsza zdobycz ludzkości. Jednakże, wolność w sferze gospodarki powoduje,
iż przestajemy sobie nawzajem pomagać. Tylko
wspólne prowadzenie gospodarki, może wyzwolić w ludziach solidarność grupową, a wolność
słowa sprawi, iż strach przed mówieniem tego, co
czujemy, ostatecznie zniknie.

�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
�
�������
�
�
�
�
�
�
�
�����
���

���

��
�
�
��

�
�
�
�
���

Płyta DVD jest
CEGIEŁKĄ na budowę

kościoła w Pruszowicach
- ﬁlm z nagraniem jasełek
- reportaż z prób
i garderoby
- 150 zdjęć z przygotowań
oraz występu
- (w tle) kolędy
w wykonaniu chóru
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fot. Marek Lamber i inni
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Elżbieta Durkiewicz

Dbajmy o siebie
Rozpoczynamy nowy cykl artykułów na temat zdrowia, o którym często zapominamy. To
bardzo smutne, że obecnie ludzie dbają bardziej
o swoje samochody niż o samych siebie...
By nasz organizm dobrze funkcjonował istnieje potrzeba dbania o 3 sprawy: dobre odżywianie,
(regularną aktywność ﬁzyczną, ruch na świeżym
powietrzu, kontakt z naturą i pięknem przyrody),
unikanie stresu i stały rytm naszych spraw. W ﬁrmie „Dbajmy o siebie” działają osoby z akademickim wykształceniem Technologa Żywności, które
jednocześnie są pasjonatami zdrowego odżywiania i życia jak najbliżej natury. Na Pawłowicach
mieszkamy od 5 lat, natomiast uprawą ogródka ,
zarówno ozdobnego jak i owocowo-warzywnego,
zajmujemy się od ponad 20 lat.
W niniejszym kąciku nasza ﬁrma będzie systematycznie prezentować różne aspekty każdego
z tych 3 obszarów naszego życia, tak by zwracać
uwagę i zachęcać do zmiany różnych naszych
nawyków, w tym łych nawyków żywieniowych.
Będziemy to robić po to, by poprawić nasze samopoczucie i jakość naszego życia. Będziemy pokazywali, co jest złe, godne poprawy, a także, jak te
zmiany konkretnie przeprowadzić.
Firma DBAJMY O SIEBIE prowadzi sklep internetowy, w którym można kupić preparaty ziołowe leczące wiele schorzeń. Dzięki nim można
zmniejszyć ilość zażywanych leków.
Sama, mając słabe zdrowie, dzięki preparatom
ziołowym ograniczyłam ilość leków. Posiadamy
w sprzedaży tylko witaminy i minerały z roślin, w
których naturalnie występują. Nie wszystkim bowiem wiadomo, że witaminy i minerały otrzymywane syntetycznie nie działają, są martwe. Obciążają one naszą wątrobę podobnie jak leki. Głównie
współpracujemy z producentami polskimi, ponieważ preparaty są wtedy najtańsze, a ich jakość nie
ustępuje zagranicznym. Różne aspekty związane z
preparatami ziołowymi i innymi naturalnymi preparatami będą w niniejszym kąciku systematycznie przedstawiane.
Na naszej stronie www.dbajmyosiebie.pl będą
zamieszczane informacje na temat prawidłowego
odżywiania. Poruszane będą podstawowe błędy
żywieniowe. Zamieszczane będą także zdrowe
przepisy kulinarne.
Dla tych z państwa, którzy nie korzystają z internetu, będą pisane artykuły w naszej gazetce. W
sklepie internetowym dobraliśmy preparaty na leczenie i proﬁlaktykę wielu schorzeń.
Moim najnowszym odkryciem jest roślina stewia, która jest uprawiana w Brazylii, Paragwaju,
Urugwaju, Ameryce Centralnej, Izraelu, Tajlandii
i Chinach.
Od wielu lat używana przez miliony ludzi jako
naturalny słodzik, zawierający naturalne glikozydy około 200-300 razy słodsze od sacharozy, nie
mając przy tym praktycznie ani jednej kalorii, nie
podnosi poziomu cukru we krwi. Badania pokazują korzystne działanie stewii przy nadciśnieniu
i cukrzycy. Dbasz o zdrowie, szczupłą sylwetkę,
nie chcesz lub nie możesz jeść cukru? Stewia może

być dla Ciebie idealną alternatywą. Posiadam wyciąg z tej rośliny w postaci kropelek, tabletek lub
sypkiej w swoim sklepie, gdyż jest godna propagowania. Stewia nadaje się do wszelkiego rodzaju
przetworów, nawet do marynat, gdyż nie ma ona
tendencji do fermentacji.
Na stronie internetowej jak i w zamieszczanych artykułach będą poruszane tematy:
• leczenie poprzez prawidłowe i smaczne odżywianie,
• wykorzystywanie NATURY w leczeniu wielu
schorzeń,
• zapobieganie schorzeniom poprzez stosowanie
preparatów ziołowych,
• oczyszczanie organizmu,
• pozbywanie się wielu pasożytów metodami naturalnymi,
• wzmacnianie odporności,
• regulowanie przemiany materii, pozbywanie
się zbędnych kilogramów poprzez preparaty
ziołowe,

A P E L Pomorskich Stowarzyszeń
o zaprzestanie ataków na małżeństwo
i rodzinę oraz przyjęcie narodowego
programu polityki rodzinnej.
Z najwyższym niepokojem obserwujemy
nasilające się ostatnio destrukcyjne działania skierowane przeciwko rodzinie, które są
sprzeczne z deklaracjami o jej wspieraniu, a
nawet ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Rodziny.
W grudniu 2012 r. rząd podpisał Konwencję Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet, która pod tym nośnym
i społecznie akceptowanym hasłem ukrywa
rzeczywisty cel, jakim jest oparta na ideologii gender walka z tradycyjnym małżeństwem, rodziną i wychowaniem dzieci.
Od kilku tygodni prowadzona jest intensywna propaganda na rzecz wprowadzenia
związków partnerskich. Zmierza ona do zakwestionowania ładu społecznego poprzez
zmarginalizowanie trwałego małżeństwa i
opierającej się na nim rodziny.
Polska rodzina przeżywa kryzys, a powyżej wymienione działania tylko go pogłębiają. Zamiast podważania znaczenia
podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina, oczekujemy przygotowania
Narodowego Programu Polityki Rodzinnej.
Powinien on być rzetelnie przedyskutowany
z rodzinami i organizacjami prorodzinnymi,
ponadpartyjny i oprócz diagnozy zawierać
konkretne działania państwa i samorządu na
rzecz wzmocnienia rodzin.

• naturalne substancje słodzące z roślin, dla osób
chorych na cukrzycę,
• naturalne preparaty przeciwmiażdżycowe oraz
obniżające poziom cholesterolu,
• preparaty na RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) i choroby stawowe,
• wyciągi owocowe i warzywne jako źródło witamin, błonnika, antyoksydantów w przeciwdziałaniu szkodliwemu działaniu środowiska i
dodatkom chemicznym żywności,
• preparaty naturalne opóźniające starzenie,
• dostęp do gimnastyki w domu przeciwdziałającej bólom kręgosłupa, wadom postawy budującej mięśnie,
• kremy odmładzające do twarzy i ciała.
Elżbieta Durkiewicz – technolog żywności
www.dbajmyosiebie.pl, ela@dbajmyosiebie.pl
tel. 513 072 590

Przypominamy:
* Młodzi ludzie i całe rodziny masowo wyjeżdżają z Polski w poszukiwaniu normalnych
warunków życiowych (w ostatnich latach
ponad 2 miliony).
* Dramatycznie wzrasta bezrobocie, słabnie
rozwój gospodarczy, a nakłady na politykę
rodzinną w Polsce są wśród najniższych w
Unii Europejskiej.
* W ciągu ostatnich 20. lat populacja polskich
dzieci w wieku 0-17 lat zmalała o ponad 4
miliony.
* W skrajnym ubóstwie żyje ok. 2,5 mln osób.
Dotyka ono głównie rodzin wielodzietnych,
które ponoszą największe trudy wychowania
następnego pokolenia.
* Wzrasta liczba dzieci wychowywanych w
zastępczych formach opieki, poza naturalnymi rodzinami i wynosi ok. 95 tys.
* Państwo promuje samotne wychowanie dzieci (przez preferencje podatkowe, pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc w żłobkach
i przedszkolach itd.), co zwiększa liczbę
dzieci wychowywanych tylko przez jednego
rodzica i jest sprzeczne z ich podstawowym
dobrem.
Te i wiele innych problemów dotyczących
polskich rodzin wskazują, że pilnie potrzebny
jest Narodowy Program Polityki Rodzinnej, a
nie budowanie alternatywy dla małżeństwa poprzez związki partnerskie.
Apelujemy do wszystkich, dla których ważna jest kondycja polskiej rodziny, o poparcie
naszego stanowiska.

Apel można podpisać na stronie http://www.hli.org.pl/drupal/pl/apel
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Żołnierze wyklęci
1 marca od 2011 roku jest ustanowiony
świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego – Żołnierzom Wyklętym. Ukazała się
książka Operacja „Lawina” Dzieje przemilczanej zbrodni UB autorstwa Macieja T. Nowaka, wydana przez wydawnictwo NOWIK.
Jest to historia ostatnich dni legendarnego
oddziału Henryka Flamego, ps. „Bartek”.























Drodzy Rodzice i Sympatycy Naszej Szkoły,

Książka Operacja „Lawina”. Dzieje przemilczanej zbrodni UB to solidnie udokumentowana, napisana żywo i przekonująco, próba
rekonstrukcji zdarzeń, które miały miejsce we
wrześniu 1946 roku. To wtedy co najmniej 158
osób, partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych z
Podbeskidzia, z okolic Baraniej Góry, znalazło
się na Opolszczyźnie, gdzie miał być ich pierwszy przystanek w drodze na Zachód – i gdzie
zostali bestialsko zamordowani, bo cała akcja
okazała się intrygą Urzędu Bezpieczeństwa. Jest
to historia ostatnich dni legendarnego oddziału
Henryka Flamego, ps. „Bartek”, dowódcy znanego ze swej iście ułańskiej fantazji. To właśnie
on zasłynął patriotyzmem, ale i wielką brawurą,
kiedy nie bacząc na milicję i ubeków, przedeﬁlował w Wiśle ze swoim oddziałem, 3 maja
1946 roku, dla uczczenia zakazanego przez władzę narodowego święta.
Książka, wysoko oceniona przez historyków,
mówi także o wieloletnich poszukiwaniach mogił partyzantów i dokumentacji wyjaśniającej
okoliczności tych wydarzeń. Lektura książki
przypomina, jak wyglądało „umacnianie władzy
ludowej”, czasy, gdy prawda była niebezpieczna
– mówi o „Śląskim Katyniu”, wiosce Barut pod
Strzelcami Opolskimi, miejscu zbrodni. Cynizm
siepaczy UB i NKWD starannie zacierających
ślady dokonanych czynów przerasta wszelkie
wyobrażenia – dlatego tym cenniejsze są książki

Zwracamy si do Pastwa z propozycj udziału w dofinansowaniu Naszej Szkoły w formie, która nie
obciy budetu rodzinnego. Wystarczy zadeklarowanie przekazania 1% podatku na subkonto Naszej
Szkoły otwarte przy Stowarzyszeniu Przyjazna Szkoła. Dziki Stowarzyszeniu Przyjazna Szkoła mamy
szans wesprze Szkoł, w której ucz si nasze dzieci w zakresie wzbogacenia oferty edukacyjnej,
zapewnienie dzieciom ciekawych zaj pozalekcyjnych czy te poprawy warunków edukacji. Z tej formy
dofinansowania w cigu ostatnich 5 lat skorzystało ju ponad 4 000 szkół i przedszkoli.
Nie trzeba nic wpłaca! Wystarczy tylko zdecydowa gdzie ma trafi 1% Pastwa podatku (Waszej rodziny, przyjaciół).
Wystarczy w deklaracji PIT wpisa nazw organizacji, poda jej numer KRS i poda 1% podatku. To wszystko adnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urzd Skarbowy zajmuje si reszt sam.






Mona równie
ocalające
od: zapomnienia „Żołnierzy WyklęPublikacja ukazała się także jako audiobook.
1. Wydrukowa „Powiadczenie przekazania 1%” i uzupełni.
tych”,
hołd
pamięci. procedur skorzystania
Z fragmentem
książki
się na:
2. Odda
drukzłożony
do szkoły.ich
To przypieszy
z tych rodków.
W innymmożna
wypadkuzapoznać
bdziemy musieli
czeka na informacj z urzdów skarbowych.
Maciej T. Nowak (ur. 21 maja 1976 r.) jest ab- https://www.youtube.com/watch?v=IR6Ba65lduw
solwentem politologii Uniwersytetu Opolskiego, Maciej T. Nowak: Operacja „Lawina”
Uwaga!
W 10
tymlat
roku
StowarzyszeniePracował
"Przyjaznaw
Szkoła"
wszystkim darmowy
do
od
ponad
dziennikarzem.
„Ga- udostpnia
Dzieje przemilczanej
zbrodni program
UB
wypełnienia zezna PIT - "PITY 2011". To specjalna edycja najpopularniejszego w Polsce programu do
zecie
Wyborczej”,
„Nowej
Trybunie
Opolskiej”
Format
A5,
176
stron,
ISBN
978-83-62687-23-7,
Opole
rozliczania podatków. Ten program automatycznie obliczy 1% podatku
wpisze
numer KRS
Stowarzyszenia.
ii na
stanowisku
sekretarza
redakcji w dzienniku 2012, oprawa miękka, Cena detaliczna 25 zł
„Polska The Times Gazeta Opolska”. Pasjonuje Maciej T. Nowak: Operacja „Lawina”.
Wicej
informacji
na stronie:
www.ps.org.pl
go
historia
najnowsza,
zajmował
się tematyką Dzieje przemilczanej zbrodni UB. Audiobook
prawną i kryminalną, ale nieobce były mu także Format CD-mp3, 6 godzin i 28 minut, ISBN 978-83inne zagadnienia: w 2011 r. wydał książkę „Ten -62687-24-4, Opole 2012, Czyta: Wojciech Najda, Cena
detaliczna 26 zł
gitarowy huk. Historia zespołu TSA”.
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