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Uczniowie SP 39

Samochwały
Pokaż, na co cię stać... – w ten sposób
uczestnicy trzeciego już Szkolnego Pokazu
Talentów SAMOCHWAŁY 2013 zapowiedzieli wielkie emocje i jak się okazało, słowa
dotrzymali.

W czwartek (21 marca 2013 r.) z okazji
pierwszego dnia wiosny, z samego rana –
uczniowie klas I-III oraz w południe – uczniowie klas IV-VI zaproszeni zostali na wielką
ucieczkę przed zimą lub – jak kto woli – ku
wiośnie. Na miejsce wspólnej zabawy wybrano szkolną salę gimnastyczną, gdzie występy
utalentowanych oglądali nie tylko „starsi”
uczniowie, ich koledzy i koleżanki z klas

Roma Baszak

Kanalizacja na Pawłowicach
W pierwszej połowie marca z inicjatywy Rady
osiedla Pawłowice odbyło się spotkanie w MPWiK
z kierownikiem projektu budowy kanalizacji na
osiedlu Pawłowice Panem Jackiem Przyszlakiem ,
na którym to spotkaniu Rada Osiedla chciała uzyskać informacje o poziomie zaawansowania prac
projektowych , administracyjnych i ﬁnansowych
przyszłej budowy kanalizacji na naszym osiedlu.
Uzyskaliśmy informację, iż biuro projektowe
do chwili obecnej nie przekazało inwestorowi pełnej dokumentacji projektowej. W związku z tym
MPWiK podjęło decyzję o zmianie formuły budowy kanalizacji i przystąpiło do przygotowania dokumentacji przetargowej w formule „ zaprojektuj i
zbuduj” tak, aby nie czekać dalej na dokumentację
projektową. Poinformowano nas także , że istnieją
też braki w dokumentacji wykonania przebudowy
i budowy odwodnienia ulicy Starodębowej. Wy-

konawcą tej dokumentacji jest Zarząd Inwestycji
Miejskich . Według udzielonych nam informacji
ZIM przekaże dokumentację do MPWiK na przełomie marca i kwietnia . Po dostarczeniu brakującej dokumentacji MPWiK do końca kwietnia
ogłosiłaby przetarg na budowę kanalizacji w Pawłowicach. Postępowanie przetargowe trwałoby
2 do 3 miesięcy . Po tym czasie wyłoniony zostanie
wykonawca kanalizacji pod warunkiem, że nikt z
pozostałych uczestników przetargu nie oprotestuje decyzji o wyłonieniu wykonawcy . Następnie
wykonawca musiałby otrzymać czas ( około 2-3
miesięcy) na zaprojektowanie części kanalizacji ,
zgromadzić materiały , wykonać zaplecze budowy
aby mógł przystąpić do rozpoczęcia prac . Tak więc
gdyby przetarg został ogłoszony w końcu kwietnia
to realnie wykonawca rozpocząłby prace w październiku bądź w listopadzie. szczegóły str. 7

ROZPOCZYNAMY SEZON OGRODNICZY!
Kwiaciarnia „GRAŻYNA”

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

tel. 508 254 914

Wieść radosną niosą dzwony
na wsze świata grają strony,
że zmartwychwstał Pan nad Pany
Bóg wszechmocny, Bóg kochany.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
a przy tym wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka.
Na tę Wielkanoc życzyć Wam wypada
ciepła domowego, miłości bliźniego,
placka wybornego i spokoju świętego,
redakcja Pawłowic

KLUB SENIORA ORGANIZUJE

WYCIECZKĘ
w dniach 19-21 kwietnia
w programie

kolebka państwa polskiego:
Ostrów Lednicki, Giezno, Biskupin,
Kórnik, Kruszwica, Licheń

cena: 280 zł
w programie wiele atrakcji
– szczegóły i zapisy w każdy wtorek
w godzinach 16.30-18.30
(SP nr 39, ul. Przedwiośnie 47/49)
program wycieczki, str. 12

młodszych, ale także rodzice (niekiedy całe
rodziny) i nauczyciele.
O występach uczniów można pisać wiele, ale
proponujemy, by swoje pozytywne emocje, o
uczniach z klas IV-VI, wyrazili sami uczestnicy
i oglądający.
21 marca. Pierwszy dzień wiosny, czego – niestety – nie widać za oknami. Jest to także Dzień
Wagarowicza, ale uczniowie SP nr 39 nie zamierzali wagarować, ponieważ czekali na pokaz talentów SAMOCHWAŁY.
Pierwsi artyści stanęli na scenie o godzinie
11:30. Uczniowie tańczyli, śpiewali, prezentowali talenty sportowe, a nawet uzdolnienia
kulinarne. Na wystawie obejrzeć można było
wspaniałe budowle, rzeźby, prace w technice decoupage, rysunki [prace Wandy, Filipa, Emilki,
Natalki, Karola, Jagody i Weroniki– przyp.]
Nie zabrakło także fotoreporterów. Chłopcy z
klasy V i VI dzielnie wszystko uwieczniali… zwykle na komórkach. (Karolina)
Na pierwszy ogień poszła Magda z czwartej
klasy, która wykonała utwór Rihanny pt. „Umbrella”. Było to duże wyzwanie, ponieważ występowała jako pierwsza, a przy tym śpiewała po
angielsku. (Jakub)

łaj, który na pianinie zagrał „Różową Panterę”.
(Bartek)
Podobał mi się występ Wiktorii i Jagny, które
jeździły na deskorolkach i po mistrzowsku omijały przeszkody i rzucały do kosza. (Patryk)

Wszystkie szkolne gwiazdy musiały wykazać
się odwagą i pewnością siebie. Ja sam miałem
przyjemność wystąpić. Wraz z Darkiem z mojej
klasy odbijaliśmy piłkę, po chwili dołączyli do
nas również Dominik i Kuba. Towarzyszyła nam
muzyka i, chociaż w pewnym momencie magnetofon się zaciął, graliśmy dalej. Ten dzień był
wspaniały. (Jakub)

Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Występ dziewczyn wymagał wielu treningów
i skupienia. (Krystian)

Mile zaskoczyła mnie Idalia, która pięknie
wykonała utwór po angielsku. (Julia)

Mnie najbardziej podobał się występ mojego
kumpla, Tymka. Był to występ muzyczno-wokalny. Tymek grał na gitarze i śpiewał żeglarską
piosenkę pt. „Morskie opowieści”. (Olek)

Kiedy Magda śpiewała, było tak ładnie, że
brakuje mi słów. Kiedy słuchałem, myślałem, że
to z radia – ale piękniej. (Piotrek)
Na SAMOCHWAŁACH wszyscy staraliśmy
się przegonić zimę. Ja i Ola pokazałyśmy, na co
nas stać, wykonując utwór pt. „W stronę słońca”. (Paulina)

W pokazie talentów brało udział wielu
uczniów, ale moim zdaniem najlepszy był Miko2

Mnie najbardziej przypadł do gustu występ
Ignacego, który na pianinie zagrał utwór pt.
„Payphone”. (Monika)
Po pewnym czasie na salę wszedł Kamil z ciastem zrobionym przez siebie. Na widowni odezwały się głosy, nastąpiło poruszenie, prawie
każdy wstał z miejsca. (Paulina)

Zaprezentowałam scenki z „Pingwinów z Madagaskaru”. Byłam królem Julianem. (Gosia)

„Dzięki rencie dożywotniej mogę żyć godnie”
– wywiad z klientką Funduszu Hipotecznego Familia
Renta dożywotnia to pieniądze wypłacane
co miesiąc do końca życia seniora w zamian za
przeniesienie własności mieszkania, domu lub
działki na fundusz hipoteczny. Z oferty renty
dożywotniej mogą skorzystać osoby powyżej
65 roku życia, które są właścicielami nieruchomości. Jedną z takich osób jest Pani Elżbieta
z Warszawy, która opowie nam co skłoniło ją
do skorzystania z oferty renty dożywotniej jak
zmieniło się dzięki temu jej życie.
Dlaczego zdecydowała się Pani skorzystać
z renty dożywotniej?
Jedna z moich sąsiadek poleciła mi to rozwiązanie. Sama co miesiąc otrzymuje rentę
dożywotnią i bardzo chwali sobie współpracę
z Funduszem Hipotecznym. Ponadto byłam w
bardzo trudnej sytuacji ﬁnansowej, gdyż jestem
osobą samotną i nie mogę liczyć na pomoc rodziny. Wobec tego, może zabrzmi to brutalnie,
ale nie mam zamiaru dawać na tacy prezentu o
tak dużej wartości osobom zaprzyjaźnionym.
Poza tym nie ufam tzw. powszechnie przyjętej
formy opieki przyjaciół czy znajomych. Wiem,
że często te obietnice, niezależnie od dobrej
woli przyjaciela, są bez pokrycia.
Jakie są, Pani zdaniem, największe zalety
renty dożywotniej?
W moim odczuciu główną zaletą renty dożywotniej jest otrzymywanie pieniędzy do końca
dni. Stały dopływ gotówki pozwala na zapew-

nienie sobie komfortu życia. To zdecydowało,
że odrzuciłam możliwość odwróconego kredytu
hipotecznego, gdyż jest to pomoc na określony
czas, a nie dożywotnio.

Czy oprócz dożywotnich wypłat gotówki
widzi Pani jakieś inne plusy renty dożywotniej?
Oczywiście. Oprócz stałego dopływu pieniędzy, otrzymałam „Pakiet Opiekuńczy” obejmujący bezpłatny pakiet usług „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. Do-

datkowo, jeśli moje zdrowie się pogorszy mogę
skorzystać z usługi Familia Opieka. Co więcej,
dzięki Funduszowi poznałam wielu znajomych.
Od września klienci spotykają się w ramach
Klubu Familia 65+. Dzięki tym spotkaniom nie
czuję się już samotna, mam do kogo zadzwonić, z kim porozmawiać i podzielić się swoimi
troskami.
Na jakie cele przeznacza Pani rentę dożywotnią?
Comiesięczną rentę przeznaczam przede
wszystkim na wydatki bieżące, takie jak leki,
wizyty u lekarza czy opiekę nad moim małym
zwierzęciem. Ale czasem pozwolę sobie na jakieś przyjemności, np. wyjście do teatru. Pieniądze od Funduszu Hipotecznego Familia pozwalają mi także na drobne inwestycje. Dzięki
rencie dożywotniej w życiu codziennym jest mi
zdecydowanie lżej.
Czy chciałaby Pani powiedzieć coś swoim
rówieśnikom, którzy rozważają skorzystanie
z oferty Funduszu Hipotecznego Familia?
Tak. Drodzy Czytelnicy, renta dożywotnia to
w pełni bezpieczne rozwiązanie. Nie należy bać
się utraty mieszkania, gdyż zabezpieczenia stosowane przez FH Familia w pełni chronią interesy seniorów. Dlatego polecam Wam rentę dożywotnią oferowaną przez Fundusz Hipoteczny
Familia.
Emerycie zadzwoń pod numer 801 801 841
lub wejdź na stronę www.familiasa.pl i dowiedz się ile możesz zyskać!
(Artykuł sponsorowany)

Gangnam Style. Po chwili dołączyła do niego
cała klasa czwarta, a potem inne osoby z widowni. To był zaskakujący występ! (Martyna)
Pokaz talentów SAMOCHWAŁY 2013 ukoronował słodki poczęstunek. Niecierpliwy tłum ustawił się w kolejce i każdy uczeń dostał po kawałku.
Ciasto było jednak tak pyszne, że żądano więcej
porcji… Ale Kamil wybrnął z sytuacji i wszystko
skończyło się pomyślnie. Uff… (Paulina)
Poczęstunek był najlepszy na świecie – lepszy
niż wszystkie słodycze świata. (Mateusz)
Na koniec był jeszcze jeden występ. Kto był i
oglądał, wie, o czym tylko wspominamy…
Kto ilu ma fanów, dopiero się okaże. Wybieramy samochwały, które zadziwiły, zachwyciły
lub rozbawiły najbardziej. Prosta metoda wyborcza – wskazanie jednego występu, zapisanie
nazwisk artystów na karteczce służącej do głoSpośród wszystkich samochwał najbardziej sowania. (Karolina)
podobali mi się chłopaki z mojej klasy, Adrian i
Tytułem zakończenia.
Ignacy, którzy świetnie rapowali. (Tymek)
Pokazy naszych koleżanek i kolegów były barKasia i Karolina ładnie zaśpiewały piosenkę z
dzo interesujące, a często oryginalne. Ich pomyrepertuaru grupy Enej. (Michał)
słowość niejednokrotnie zaskakiwała widzów:
tańce, śpiew, scenki teatralne… Od chwalipięt
nie można było oderwać oczu. Nawet nasz klasowy „szef kuchni” – Kamil, wykazał się wielką
odwagą, gdyż zaprezentował swój talent… kulinarny. Upiekł pyszne, lekkie(!) ciasto.
W realizacji imprezy brali udział nauczyciele, uczniowie i rodzice. Piękny był wystrój sali
Na zakończenie prawdziwe zaskoczenie. Na gimnastycznej, cudowna atmosfera panowała
scenie pojawił się Piotrek, który zaczął tańczyć między nami. (Idalia)
Ale wspaniale i smacznie było wczoraj w szkole! Tak, nie pomyliłam, się, smacznie było za
sprawą Kamila, który po raz pierwszy w historii
SAMOCHWAŁ pokazał talent kucharski. A ja?
Wykonałam utwór pt. „Był sobie strach”. (Julia)

Najbardziej podobały mi się dwie Karoliny,
które przygotowały super playback show. Duet
zaskoczył widownię muzyką, strojami, tańcem i
talentem naśladowania. Jeszcze nigdy nie widziałam tak wspaniałego playback show-u. Ich występowi towarzyszyły wielkie emocje. (Natalia)
Agata była cudowna. Tańczyła tak szybko, że
nikt nie zdążył jej nagrać kamerą. (Paulina)
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Ależ to była zabawa! Wszyscy wstrzymywali
dech w piersiach lub śmiali się, gdy uczestnicy
pokazywali swe zdolności. (Adam)
Szczerze mogę powiedzieć, że ten dzień podobał się każdemu z naszej szkoły, gdyż, po pierwsze – mieliśmy mało lekcji, a po drugie – było
bardzo wesoło. Znalazły się okazje na to, by się
pośmiać, ale i popłakać ze wzruszenia – chyba
po raz pierwszy nie z powodu ocen. Było wspaniale! (Karolina)
To był ekscytujący dzień. Szkoda, że to mój
ostatni rok w tej szkole. (Jagoda)
Gdy wróciłem do domu, o wszystkim opowiedziałem bratu i rodzicom. Jeśli taka okazja
nadarzy się jeszcze raz, na pewno wezmę w niej
udział. (Mateusz)
Wszystkie występy bardzo mi się podobały,
ponieważ były niepowtarzalne: pomysłowe,
śmieszne i… smaczne. Były to wyjątkowe przeżycia dla moich oczu i uszu. Dziękuję bardzo za
ten wspaniały pokaz. Nawet jeżeli coś Wam nie
wyszło, wszyscy dostaliście wielkie oklaski, a w
przyszłości będziecie jeszcze lepsi. Jeszcze raz
bardzo Wam – wszystkim uczestnikom SAMOCHWAŁ 2013 – dziękuję. (Tomek)

Niełatwego zadania wyboru najciekawszych
opinii dokonały Dorota Majk i Małgorzata Wójcik
zdjęcia: Justyna Mroczkowska-Kaszuba,
Małgorzata Wójcik, Adam Bogusz, Jakub Wójcik
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Wielki Czwartek – wspomnienie ostatniej

Dziś Wielki Czwartek, który rozpoczyna
najważniejszy dla chrześcijan czas w roku
– Triduum Paschalne. Przez kolejne dni, do
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia
w swojej historii: ustanowienie Eucharystii,
mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.
W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego
triduum rozumie się jako trzy etapy misterium
Odkupienia. Etap pierwszy – pożegnalna uczta,
czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź oﬁary, etap drugi – wydarzenia Wielkiego Piątku
zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap
trzeci – spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.
Chrześcijańskie Święta Wielkanocne nawiązują
do Paschy – największej uroczystości religii
żydowskiej, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Słowo Pascha,
w jidysz Pajsoch, w tłumaczeniu na język polski oznacza przejście – odnosi się do przejścia
Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało
się w momencie powstania z martwych w Wielką Noc. Wielki Tydzień, którego częścią jest
Triduum Paschalne, był świętowany dopiero od
IV w., a samo Triduum Paschalne zastąpiło Triduum Sacrum, obchodzone do 1929 r.
Ostatnie trzy dni upamiętniające Chrystusa
ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego przypominają trzy etapy jednego
wydarzenia – zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Pierwsi chrześcijanie świętowali Misterium Paschalne co tydzień, podczas
niedzielnej Eucharystii, ale już św. Augustyn,
opisując zwyczaje z przełomu IV i V w., mówił
o Świętym Triduum, a mianowicie o dniu śmierci Chrystusa (Wielki Piątek), Jego odpoczynku
w grobie (Wielka Sobota) i Jego Zmartwychwstaniu w Noc i Dzień Niedzieli Paschalnej. W
czasach Amalariusza z Mesu, w IX w., przyjęto rozpoczynanie Triduum Paschalnego już w
Wielki Czwartek. Reforma posoborowa wróciła
do pierwotnego zwyczaju obchodzenia Triduum
Paschalnego, przywracając centralne miejsce
Nocy Paschalnej.
Obecnie uroczystości wielkanocne rozpoczynają się mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek. We wszystkich kościołach katedralnych ma miejsce uroczysta Msza Krzyżma sprawowana w godzinach porannych przez biskupa
diecezjalnego wraz z prezbiterami. Podczas tej

Mszy poświęcane są nowe oleje przeznaczone
do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania,
sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu
chorych. W trakcie Mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. W kościołach paraﬁalnych odbywa się tylko jedna uroczysta Msza
św. sprawowana wieczorem – Msza Wieczerzy
Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne.
W jej trakcie podczas śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną.
W niektórych kościołach odbywa się obrzęd
„Mandatum”, obmycie nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika.

Barbara Inglot

Moje
obserwacje
językowe
Ten kraj, tego kraju, temu krajowi...
Do kraju tego , gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie...
(C.K. Norwid)
Na początku proponuję trochę wyjaśnień językowych. „Ten” – zaimek wskazujący, będący
określeniem rzeczownika, wyodrębniający wespół
z rzeczownikiem odpowiedni desygnat z ogólnego tła sytuacyjnego... np. „w tym budynku”,
„na ten temat”. „Kraj” – 1) obszar zamieszkany,
stanowiący zazwyczaj całość państwową; państwo; ojczyzna... (Mały słownik .języka polskiego). „Emocjonalizm” – 1) wyraz o zabarwieniu
emocjonalnym , zawierający, oprócz obiektywnej
treści znaczeniowej, także treść subiektywną, która
służy do wyrażenia postawy uczuciowej: 2) sposób
ujęcia wypowiedzi, w którym dominują akcenty
uczuciowe, jak: wzruszenie, radość, gniew, wzburzenie... Inaczej „barwa ekspresywna wyrazu” lub
„barwa uczuciowa wyrazu” (Szkolny słownik nauki o języku).
Zaimek „ten” sam w sobie nie ma jakiegoś specjalnego zabarwienia emocjonalnego. Może je zyskiwać w połączeniu z rzeczownikiem, np. „ten polski kraj”, „wyjeżdżam z tego kraju” albo w wyrażeniach i zwrotach wzniosłych, patetycznych , np.

wieczerzy

Krzysztof Bauer

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje
się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą”
(na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej
Wieczerzy).
Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje
się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka
zgaszona.
(informacja ze strony www.niezalezna.pl)

.Triduum Paschalne. W obecnych czasach pomijane przez część Polaków. Smutnym jest to,
że poseł na sejm (PO) Michał Jaros organizuje
w ten dzień o 17.30 debatę „Budżet obywatelski...”, ważne spotkanie dla osób kierujących radami osiedli, gdy w tym czasie są nabożeństwa
w kościołach. Dlaczego dla przedstawicieli rad
osiedli takie spotkania mają być niezgodne z
wiarą? Przez takie działanie zaczynam rozumieć
blokowanie licencji dla telewizji TRWAM. Ze
swojej strony wolę trwać w wierze.
Jacek Orzechowski

Czas Zmartwychwstania Pańskiego
WIELKA NOC – pisana oddzielnie, aby podkreślić jej znaczenie lub łącznie w popularnym
wydaniu i poprawnościowo przyjętej zasadzie
ortograﬁcznej. Najważniejsze święto w chrześcijańskiej religii, bo to dzień Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Jezusa Chrystusa, który
pokonał cielesną śmierć.
Radosne święto Alleluja, bo stało się coś, co
przekracza wszystkie ludzkie granice i znamionuje nam, że Syn Boży jest częścią TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ. I siedzi po prawicy
BOGA OJCA. Alleluja to radosny okrzyk na
cześć CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO. Dziś rzadko używany, a przecież nie
tak dawno często stosowany przez wierzących
w okresie ŚWIĄT WIELKANOCNYCH – jako
powitanie: Chrystus zmartwychwstał (częściej
pozdrawiają się w ten sposób prawosławni
niż katolicy czy protestanci). Ci ostatni uznają
Wielki Piątek za najważniejsze święto (czyli
śmierć Jezusa na krzyżu) i obchodzą je uroczyście, mają dzień wolny od pracy. Katolicy czczą
Wielki Piątek, ale uroczyście obchodzą DZIEŃ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, stąd
NIEDZIELA WIELKANOCNA i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY.

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Skąd ta obcość w stosunku do własnego kraju,
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, który w słowniku określany jest też mianem oj(…) czyzny? W czasach pierwszej Solidarności i późTęskno mi, Panie..., niej upowszechniło się, co prawda , określenie
„ten kraj”. Było przecież aż nadto powodów, by
gdzie autor C.K. Norwid (będąc na obczyźnie)
nie akceptować tego systemu, a także zaistniałej,
odnosi się do rodzinnego kraju, wyrażając swoją
okrutnej sytuacji stanu wojennego. Rzecz w tym,
tęsknotę. Ale wyraz „ten” może zyskiwać zabarże działania ludzi, rządu, państwa obejmowane
wienie uczuciowe również w odniesieniu do obsą ogólnie mianem „kraj”. A przecież „kraj” to
cego kraju, jeśli osoba ( w tym przypadku Adam
pojęcie o wiele szersze, to „obszar zamieszkany,
Mickiewicz) znalazła się tam w otoczeniu osób
stanowiący zazwyczaj całość państwową...”. Zażyczliwych i kochających:
mieszkany przez kogo? Przez ponad 38 mln. obyZnasz – li ten kraj,
wateli . Przez NARÓD POLSKI. Skąd to uczucie
Gdzie cytryna dojrzewa,
obcości w stosunku do własnego Kraju, Narodu,
Pomarańcz blask
Obywateli, Ziemi Ojczystej?
Majowe złoci drzewa?
W różny sposób próbuję sobie wytłumaczyć to
Jeśli jednak na co dzień słyszy się ustawicznie zjawisko. Czasem myślę , że może właśnie nisz„ten kraj”, „z tym krajem”, „w tym kraju” („Co po- czenie tego, co stanowi sedno, istotę polskiego krawiemy obywatelom tego kraju”) w odniesieniu do ju, niszczenie polskości (religii, kultury, obyczajoPolski, wyczuwa się jakiś dystans, a nawet chłód, wości , historii) a także przemysłu, gospodarki, a
zimno emanujące z tych określeń, w odróżnieniu następnie brak prawdy, pracy, sprawiedliwości...
od połączeń z zaimkami „mój”, „nasz”, np. „mój czyni nasz kraj obcym, obojętnym, a nawet wrokraj”, „nasz kraj”, „ukochany kraj”, „ta ziemia gim dla jednych – a dla drugich jedynie „postawem
droga”, które to wyrażenia promieniują ciepłem, sukna” do podziału (H. Sienkiewicz, Potop) albo
bliskością, miłością.
„dojną krową” (W. Żukrowski, Lotna).
W połączeniach „ten kraj”, „tego kraju” użyGdzie ten zachwyt nad wolną Polską ? Gdzie te
wanych nagminnie wyczuwam jakąś obcość, a co szczęśliwe, radosne NADZIEJE?
najmniej obojętność względem rodzinnego kraju,
Ojczyzno moja, bądź błogosławiona!
ojczyzny, natomiast ciepło, bliskość w zestawieI błogosławion owoc twego ducha!
niach „mój kraj”, „nasz kraj”, których obecnie
Oto w błękity wyciągam ramiona,
prawie się nie słyszy, czasami tylko ktoś kogoś
Gdzie Bóg mnie słucha.
nieśmiało poprawi. Przecież kraj urodzenia, wyMajowe słońce promieni się w niebie –
chowania, przebywania w ojczystej kulturze różni
O Polsko moja, błogosławię ciebie!
się od obcego kraju (tego kraju, tamtego kraju).
Kiedyś ludzie też wyjeżdżali, lecz z utęsknieniem
(Maria Konopnicka)
pisali, mówili i wracali do rodzinnych progów.

Wielkanoc jest świętem ruchomym, odwrotnie niż Boże Narodzenie, które tradycyjnie
przypada w określonym czasie i dniach. Przy
czym Wielkanoc jest świętem, które święcimy
na początku wiosny. A więc w tym okresie, kiedy przyroda budzi się do życia i świat powoli
zaczyna się zielenić i kwitnąc. Piękny czas rozkwitu dookoła nas. I w nas, bo to jak gdyby odrodzenie po zimowym zastoju i uśpieniu. Radosne oczekiwanie na święto Zmartwychwstania
Pańskiego, które jest właśnie odrodzeniem życia
Jezusowego. Tego, który nam będzie królował.
Widać już dookoła świąteczne przygotowania, szczególnie w handlu. Jajka (symbol narodzin życia), baranki z dzwoneczkami (cukrowe
i wypiekane e z ciasta), zajączki (czekoladowe)
zajmują w marketach sporo miejsca. I cieszą oko.
Przypominają o nadchodzącej Wielkiej Nocy.
Także NIEDZIELA PALMOWA, kiedy idziemy
święcić wierzbowe bazie w kościele, jest jak gdyby zapowiedzią, że zbliża się Wielkanoc. Radosne, wiosenne święta Alleluja. Także w tradycji
polskiej, ludowej proweniencji, czyli tradycji,
święta WIELKANOCNE wyróżniają się swoją
oprawą. To przecież czas pisanek, przepięknie
zdobionych jajek, które cieszą oczy swoją urodą.
Ludowe zdobnictwo jajek to artystyczny kunszt
– praktycznie znany głównie w Polsce. Ale już
święcenie jajek w kościele i dzielenie się nimi
podczas niedzielnego, świątecznego śniadania
ma swój szerszy niż tylko polski zwyczaj. To odpowiednik dzielenia się opłatkiem w czasie Wigilii Bożego Narodzenia. Wówczas składamy sobie
życzenia, teraz w czasie Wielkiej /nocy dzielimy
się cząstkami jajek i także życzymy sobie błogosławieństwa Bożego. Piękny to zwyczaj, typowy
dla świata chrześcijańskiego. Obyczaje wielkanocne to święcenie (obok jajek) różnych innych
pokarmów i przypraw (soli, chrzanu), co nazywamy ogólnie święconką. Wędrówka w sobotę
poprzedzającą ŚWIĘTA WIELKANOCNE ze
Święconką do kościoła, to bardzo dawna tradycja. Pięknie przybrane i ozdobione koszyczki ze
święconką, aby kapłan je pobłogosławił – to widok wielce pocieszający. Bo zwykle z koszyczkami ze święconką do kościoła zmierzają dzieci i
młodzież. Z radością i uśmiechem na twarzy, bo
nadchodzą święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Świeża zieleń, wiosenne kwiaty (żonkile i narcyzy, tulipany, hiacynty), zapach wiosny i łagodny
powiew wiatru, ale i kaczeńce na łąkach – to wielkanocne widoki. No i złocistość krzewów forsycji, które tak cieszą i przyciągają oczy. Świat się
odradza, budzi do życia. Nasze serca zaczynają
bić mocniej, otwierać się na życie i innych ludzi.
Wielkanoc sprzyja naszej duszy, która jak motyl
rozchyla skrzydła i chłonie słońce, cieszy się
jego ciepłem. Zmartwychwstały Chrystus gości
w nas, rozświetla nasze życie, uczy miłości bliźniego. Niechaj więc rozlega się dookoła Alleluja!
Cieszmy się świętami Wielkiej Nocy, czcijmy je
kochając mocniej najbliższych. Alleluja!
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Czym jest teologia wyzwolenia
Ostatnio, czytając Pawłowice, traﬁłem na
artykuł „Komunizm a chrześcijaństwo”. Był
to dla mnie zbiór myśli, bez związku i bez linii
dyrektywnej.
Oczywiście, wszystko można porównywać
– dlaczego nie – na przykład chrześcijaństwo z
komunizmem. Nie kierujmy się emocjami tylko
rozumem, bo przecież Pan Bóg dał nam rozum.
Krowę też można porównywać do koguta – to
przecież są zwierzęta (ang. animals), czyli te,
które posiadają ducha (łac.anima). Tylko jak się
porównuje trzeba wiedzieć co i dlaczego! Nic
nie zrozumiałem z tych rozważań. Porównywać
można: założenia, przesłanie, ideologie, percepcje ekonomiczne, polityczne, historie, ludzi...
Jeśli chodzi o chrześcijaństwo i marksizm
(komunizm), trzeba zacząć od porównania przesłania Jezusa z Nazaretu i przesłania Marksa.
Czy jest coś, co ich łączy i dzieli? Czy krytyka
systemu, który eksploatował pracujących jest do
porównania z przesłaniem Jezusa? W pewnym
sensie tak, jako krytyka eksploatacji przez Rzym
i klasy rządzące (Saduceuszy) ludu Palestyny.
Jezus był często i jest jeszcze uważany, przez
myślicieli marksizmu, za Che Guevara swoich
czasów. Pewne ideały z Dziejów Apostolskich
(rozdz. 1) mogły być wykorzystane przez ideologów marksizmu. Ale jest przecież dużo znaczących różnic – to oczywiste – i zapraszam do
lektury Pisma Świętego.
Marks miał spojrzenie na religię jako na miraż, przez który klasy rządzące chciały, żeby
uciskani zapomnieli o szczęściu tutaj na ziemi,
marząc tylko o szczęściu w niebie.
(Piotr)

nia koncentruje się na osobie Jezusa postrzeganego jako wyzwoliciela. Nacisk kładzie się na te
fragmenty Biblii, gdzie misja Jezusa jest opisana właśnie w rozumieniu wyzwolenia, i gdzie on
sam przedstawiony jest jako ten, który przywraca sprawiedliwość.
Część ze zwolenników teologii wyzwolenia
dodawała do niej elementy marksizmu, wspierała sandinistów (lewicowa partia polityczna w
Nikaragui, wywodząca się z ugrupowania partyzanckiego, które zdobyło władzę w wyniku
powstania narodowego w 1979 roku, zwanego
rewolucją nikaraguańską lub sandinistowską).
Główną kontrowersją jest doktryna o odwiecznej walce klas.
Teologia wyzwolenia nie znalazła zrozumienia w Watykanie. Stała się dla Kościoła Katolickiego trudnym do rozwiązania problemem.
Nie dał się do niej przekonać ani Jan Paweł
II, ani kardynał Ratzinger. Również, jeszcze
jako prowincjał jezuitów o. Bergoglio, obecny papież Franciszek, naciskał na księży, aby
byli duszpasterzami, a nie działaczami politycznymi. Papież Jan Paweł II w znacznym
stopniu położył kres oﬁcjalnemu poparciu dla
teologii wyzwolenia wśród hierarchii Kościoła katolickiego oświadczeniem wygłoszonym
w styczniu 1979, podczas wizyty w Meksyku
powiedział „ta koncepcja Chrystusa jako
polityka, rewolucjonisty, jako wywrotowca
z Nazaretu, nie zgadza się z nauczaniem Kościoła”.
Teologia wyzwolenia

Jest to prąd umysłowy, który pojawił się z
początkiem lat 60. XX w. w ramach teologii
Porównanie komunizmu i chrześcijaństwa chrześcijańskiej, głównie latynoamerykańskiej.
jest przejawem „Teologii wyzwolenia”. Opiera Podłożem była sytuacja społeczna w Ameryce
się ona na związku między teologią chrześci- Łacińskiej, obszary niewyobrażalnej nędzy ludjańską (głównie katolicką) i aktywizmem politycznym lewicy chrześcijańskiej, szczególnie
w kwestiach sprawiedliwości społecznej i praw
człowieka. Ze względu na kontrowersyjną naturę tych zagadnień, ich miejsce w nauce KoCzy wiesz, jak zrobić coś z niczego i stanąć
ścioła, oraz to, w jakim stopniu hierarchowie na rękach? A może chcesz wiedzieć, gdzie na
kościelni powinni się w nie angażować, zawsze świecie ludzie chodzą do góry nogami? Albo
była przedmiotem dyskusji. Teologia wyzwole- marzysz, by chodzić po tęczy? To nie żart
– tego każde dziecko może dowiedzieć się i
doświadczyć u nas, w Klubie na Psiaku.
�����������������������
Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.00-19.00. W tym czasie dzieci
mogą odrobić lekcje (15.00-16.00 – Pogotowie
Szkolne), bawić się i rozwijać talenty (16.00-17.30 – zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania) a także uczyć się samodzielności (17.30
�����������������������������
– 18.00 – wspólne przygotowanie kolacji).
Staramy się, by dzieci mogły się u nas rozwi�������������������������
jać wszechstronnie, dlatego codziennie zapew���������������
niany ciekawe zajęcia: język angielski, trening
��������������������������
breakdance (nasz zespół w zeszłym roku zdobył
������������������ kilka nagród na konkursie w Żaganiu), warsztaty rękodzieła, „Dookoła świata” (cykl spotkań,
�������������� ����������������
w czasie, których dzieci dowiadują się, jak żyją
����������������������
ludzie w innych częściach świata); w ramach
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ności i nieprawdopodobnego bogactwa wśród
rządzących, system dyktatur stojących na straży
takiego porządku, radykalizowanie się nurtów
politycznych, rozwój guerrilli sięgającej do idei
ekstremizmu lewicowego. Na takie wyzwania starali się odpowiedzieć niektórzy przedstawiciele Kościoła katolickiego, wycofując
dotychczasowe charakterystyczne w Ameryce
Łacińskiej poparcie Kościoła dla feudalnych i
dyktatorskich reżimów.
Teologia wyzwolenia za punkt wyjścia przyjęła doświadczenie zniewolenia przez nędzę i niesprawiedliwość, głosząc potrzebę budowy sprawiedliwych społecznie stosunków. Współgrały
te tezy z ówczesnymi zmianami w społecznej
doktrynie Kościoła katolickiego wprowadzanymi przez Jana XXIII i Pawła VI oraz Sobór
Watykański II. Jednak teologia wyzwolenia szła
dalej uznając, iż obowiązkiem nie tylko świeckich katolików, ale i duchownych jest przyczynianie się bezpośrednio do naprawy sytuacji, co
oznaczało zaangażowanie w politykę.
Wyraźnie zaznaczył się też ideowy związek z
marksizmem. Wyzwolenie chrześcijan i zbawienie przestało być tylko aktem duchowym, ale
otrzymało wymiar społeczny, doczesny. Tak też
oceniła rzeczywistość konferencja episkopatu
latynoamerykańskiego z 1968 w Medellin przyznając, uciśnionym prawo do samoobrony.
Teologia wyzwolenia stała się więc poglądem
nie tylko szeregowych księży, ale i części biskupów kontynentu, a Chrystus z karabinem na ramieniu jednym z symboli. Tego typu radykalizm
nie zyskał już poparcia Watykanu, a szczególnie nowego papieża Jana Pawła II. Zrodziło to
konﬂikt między najbardziej znanymi teologami
wyzwolenia, jak: L. Boff, G. Guttierez, S. Galilea, J. Sob-rino a oﬁcjalnymi czynnikami kościelnymi.
(w tekście wykorzystano
materiały z wikipedia.pl)

zajęć ruchowych odbywają się zabawy z chustą Klanzy. Ale nie tylko: w każdy poniedziałek
jest czas na wspólne gotowanie, a w piątek: na
oglądanie ukochanych przez dzieci bajek. Ukoronowaniem wspólnie spędzanego czasu są wycieczki, kolonie i zimowiska. Warto dodać, że
dzieci z naszej opieki korzystają bezpłatnie (doﬁnansowanie z Gminy Wrocław).
Siedziba Klubu mieści się w budynku Fundacji Opieka i Troska przy ul. Kiełczowskiej
43 bud. 6 na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych. Niewysoki, zadbany budynek otoczony jest ogrodem. Dwa boiska w pobliżu, duża
odległość od ulicy i zieleń drzew sprawiają, że
jest to miejsce idealne zarówno dla dziecięcej
wyobraźni, jak i dla bezpiecznej zabawy.
Szczegółowe informacje (m.in. jak się zapisać), uzyskają Państwo pod numerem telefonu
71/794 78 91 (Maria Rudnicka), można także
napisać e-mail na adres: opiekaitroska@opiekaitroska.pl. Zachęcamy do zajrzenia na stronę
internetową: www.opiekaitroska.pl. Ale przede
wszystkim – zapraszamy, by do nas przyjść.

Elżbieta Durkiewicz

Kanalizacja na Pawłowicach

Oczyszczanie organizmu
Wiosna się opóźnia, więc zamiast zająć
się sprzątaniem domu, może warto rozważyć
oczyszczenie naszego organizmu, które najlepiej przeprowadzać dwa razu w roku: wiosną
i jesienią. Jest to temat modny, ale nie każdy
wie, że choroby skóry, zgaga, alergie, zaparcia,
wzdęcia, bóle żołądka – to tylko niektóre z dolegliwości i problemów zdrowotnych, których
łatwo i szybko możesz się pozbyć, zyskując
równocześnie płaski i ładny brzuch oraz mnóstwo dodatkowej energii. Możesz również dzięki oczyszczaniu zrzucić kilka kilogramów, gdyż
jest to doskonały sposób na odchudzanie.
System trawienny może w pełni wchłaniać
i wykorzystywać składniki odżywcze, które są
dostarczane wraz z pokarmem, jak i te, które pochodzą z naturalnych suplementów diety tylko
wtedy, gdy oczyścimy organizm ze wszelkich
szkodliwych toksyn, pasożytów i złogów.
Według badań, aż 60% populacji uskarża
się na dolegliwości w postaci zaparć o bardzo
różnym natężeniu, równocześnie mocno lekceważąc sobie takie objawy. Zbyt wolne stolce
również są niebezpieczne i mogą wskazywać
obecność szkodliwych mikroorganizmów, w
tym lamblii. Obecność niebezpiecznych mikroorganizmów w jelitach, jest niejednokrotnie
bagatelizowana i przez wielu lekarzy diagnozowana jako alergia lub astma oskrzelowa. Na
pasożyty, szczególnie narażone są szczególnie
dzieci – i w tym przypadku objawy choroby są
lekceważone. Mam dostęp do prac badawczych
alergologów, którzy potwierdzają, że większość
dzieci po zlikwidowaniu pasożytów, pozbywała się alergii. W tym dzieci dotkniętych astmą
i innymi alergiami pokarmowymi i skórnymi.
W przedszkolach następuje przenoszenie tych
pasożytów i dzieci latami nie są właściwie diagnozowane, rosną z bólem brzucha lub kaszlem.
Kaszel taki pomimo leków przeciwalergicznych
nie przechodzi, dzieci częściej chorują, tracą odporność i cierpią latami.
Regularnie odrobaczamy nasze zwierzęta domowe – sami jednak odsuwamy od siebie myśl,
iż moglibyśmy mieć pasożyty lub robaki. Mając
zwierzęta w domu, jesteśmy narażeni na to, że
sami jesteśmy żywicielami pasożytów. Pasożyty
przebywające w naszym organizmie, na nasze
nieszczęście, bardzo szybko się rozmnażają i
wydzielają odchody, które mogą powodować
alergię – to naturalna reakcja organizmu. Ponadto pojawia się znaczne ryzyko wystąpienia
objawów niedożywienia, ponieważ pasożyty
podbierają składniki odżywcze.
Niestety, jakby tego było mało, pasożyty to
nie jedyny problem – zagrożeń jest bowiem
dużo więcej, a jednym z nich są drożdże, które mogą się zacząć niebezpiecznie panoszyć w
naszych jelitach. Co prawda drożdże są naturalnym składnikiem naszej ﬂory bakteryjnej, ale w
przypadku zaburzenia równowagi ﬂory bakteryjnej drożdże mogą rozrosnąć się w grzybnie,
która następnie przywiera do ścian jelita. Można

(dokończenie tekstu ze strony 1.)

Październik, listopad to już prawie sezon zimowy
i tak naprawdę, jeżeli warunki atmosferyczne będą
niesprzyjające to prawdziwa budowa rozpocznie
się wiosną 2014 roku.
Budowa kanalizacji będzie przebiegała etapowo
to znaczy po wybudowaniu przepompowni przy ul
Jeziorowej i położenia sieci w najbliższych ulicach
, będzie możliwe podłączanie się do kanalizacji w
miarę oddawania kolejnych odcinków i tak sukcesywnie aż do zakończenia budowy.
Tak wygląda do II połowy marca strona projektowa i organizacyjna budowy kanalizacji , gorzej
wygląda strona ﬁnansowa. Inwestycja ma być sﬁnansowana ze środków unijnych. MPWiK w roku
ubiegłym złożyła wniosek o przyznanie środków
unijnych na realizację tego zadania. Do II połowy
W jaki sposób można się pozbyć
marca 2013 roku nie ma decyzji o podziale środpasożytów i toksyn?
ków unijnych ,. Tak więc gdyby rozstrzygnięto
Za pomocą ziół i błonnika. W swojej ofercie przetarg i wyłoniono wykonawcę, to na dzień dzidla klientów, posiadamy bezpieczny zestaw zio- siejszy nie ma za co tej kanalizacji wybudować
łowy dla dzieci i dorosłych.
Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw ﬁrmy Jerzy Szachnowski
polskiej, z którą współpracujemy, a która specjalizuje się w oczyszczaniu i zatruwaniu wszelkich pasożytów przewodu pokarmowego. Jest to
Klub Seniora, od jesieni 2012, powstał na
zestaw w którego skład wchodzi mieszanka ziół
wniosek i prośbę aktywnych seniorów. Można,
oraz błonnik, do pozbycia się pasożytów. Błonpowiedzieć, że są to spełnione marzenie!
nik, dodatkowo usuwa wszystkie toksyny, oraz
Zapraszamy do nas wszystkich tych, którzy
czyści jelita z wszelkich złogów.
lubią być aktywni, nie lubią nudy i ciągle chcą
Błonnik zarówno ten rozpuszczalny, jak i
się rozwijać; tych wszystkich, którzy świat traknierozpuszczalny, jest spożywany w postaci potują jak wyzwanie i chcą pomagać innym.
karmów takich jak owoce i warzywa, jak rówU nas znajdziecie Państwo zarówno coś dla
nież kasze, orzechy, nasiona roślin. Błonnika
ciała, jak i dla ducha: język angielski i warszdostarczamy z pożywieniem zbyt mało. Ma on
taty obsługi komputera, warsztaty rękodzieła, a
również bardzo korzystne działanie w obniżaniu
także trening relaksacji i Zumbę Gold. A to nie
cholesterolu, szczególnie błonnik rozpuszczalwszystko: odbywają się spotkania z dietetykiem
ny. Przeciętny Polak dostarcza z pożywieniem
i innymi specjalistami (m.in. psychologiem, stypołowę dziennej racji błonnika. Dlatego dobrze
listką czy prawnikiem).
jest uzupełnić jego niedobory w postaci supleTygodniowy harmonogram znajdą Państwo
mentu. Pamiętać jednak należy o większym spotutaj, a o tym, co u nas się dzieje, dowiedzą się
życiu wody, jeśli przyjmujemy błonnik.
Państwo z Facebooka (wystarczy wyszukać:
Wszystkich zainteresowanych tematem oczyszKlub Seniora na Psim Polu/ Zawsze Młodzi).
czania organizmu zapraszam do konsultacji.
Siedziba Klubu mieści się przy ul. Kiełczowskiej 43, bud. 6 (Lotnicze Zakłady Naukowe).
Elżbieta Durkiewicz – technolog żywności
Bliższe informacje zostaną udzielone pod nuwww.dbajmyosiebie.pl, ela@dbajmyosiebie.pl
merem telefonu 71/794 78 91 (Maria Rudnicka)
tel. 513 072 590
lub mailowo: opiekaitroska@opiekaitroska.pl
sobie tylko wyobrazić, jak bardzo utrudnia to
później pracę jelit, a efektem takich zaburzeń
są nieprzyjemne dolegliwości: wzdęcia, gazy
i bulgotanie. Co gorsza jednak, grzyby takie
mogą przedostać się dalej, powodując grzybicę
ogólnoustrojową. Tymczasem zamiast oczyścić
organizm, przywrócić naturalną ﬂorę jelitową,
leczymy się z reklam i dozujemy środki chemiczne, które nie leczą przyczyn.
Oprócz pasożytów i drożdży powinniśmy się
pozbyć z naszego organizmu toksyn, które kumulują się w naszym ciele. Pochodzą one z powietrza i pożywienia zawierającego szkodliwe
substancje chemiczne, jak również z leków.

„Zawsze Młodzi”
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Wycieczka 19-21 kwietnia

„Kolebka Państwa
Polskiego”
1. dzień. Wyjazd o godz. 7:00. Przejazd do
Ostrowa Lednickiego – zwanego „ wczesnopiastowskim Wawelem”, historycznego miejsca leżącego na wyspie w centrum plemienia
Polan, w którym toczy się akcja powieści „Stara baśń”. Zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów.
Przejazd do Gniezna – pierwszej stolicy państwa Polan. Zwiedzanie: Bazylika Prymasowska p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha na wzgórzu Lecha – katedra koronacyjna
pierwszych królów Polski, mieszcząca m.in.
srebrną trumnę z relikwiami Św. Wojciecha;
Drzwi Gnieźnieńskie – odlany z brązu zabytek
sztuki romańskiej, przedstawiający w 18 polach sceny z życia Św. Wojciecha; dzwonnica
z jednym z największych dzwonów w Polsce
– Wielkim Św. Wojciechem; pomnik króla Bolesława Chrobrego przed katedrą. Zakwaterowanie w ośrodku. Obiadokolacja lub kolacja z
imprezą integracyjną przy muzyce. Nocleg.
2. dzień. Śniadanie. Zwiedzanie Biskupina
– Starożytnej Osady Łużyckiej stanowiącej
dziś Rezerwat Archeologiczny. Wycieczka kolejką wąskotorową do Wenecji – zwiedzanie:
Muzeum Kolei Wąskotorowej stanowiącego
oryginalny skansen m. in. 17 zabytkowych parowozów, ruiny XIV-wiecznego zamku Krwawego Diabła Weneckiego. Przejazd do Żnina
– miasta położonego na wąskim przesmyku
między dwoma jeziorami, zabiegającego o
miano stolicy Pałuk. Zwiedzanie : m.in. gotycka fara Sw. Floriana, Sufragania, gotycka wieża
ratuszowa, wiatrak-koźlak. Powrót do miejsca
zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.
3. dzień. Śniadanie, Wykwaterowanie z
ośrodka. Przejazd do Kórnika i zwiedzanie
rozległego zabytkowego parku z romantyczną
rezydencją, wzniesioną na korzeniu późnośredniowiecznego zamku rycerskiego. Wizyta w
neogotyckim zamku Działyńskich. Następnie
spacer po największym i najstarszym arboretum
w Polsce, zawierającym ok. 3 tyś. gatunków
drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych.
Przejazd do Rogalina. Zwiedzanie XVIII-wiecznego pałacu oraz spacer malowniczym
parkiem krajobrazowym w stylu francuskim z
unikatowym w skali europejskiej skupiskiem
starych dębów. Spośród nich największą sławą
cieszą się, noszące imiona legendarnych słowiańskich braci, dęby Lech, Czech i Rus.
Alternatywny program na 2. dzień. Przyjazd do Kruszwicy – miejscowości nad Jez.
Gopło, kojarzonej głównie z legendą o królu
Popielu i Piaście Kołodzieju. Zwiedzanie pozostałości jednego z najsłynniejszych zamków
w Polsce „mysiej wieży” i kolegiaty p.w. św.
Piotra i Pawła – jednego z najlepiej zacho-






























wanych zabytków architektury romańskiej w
Polsce, Przejazd do Lichenia – miejscowości
pielgrzymkowej z Sanktuarium Maryjnym.
Zwiedzanie m.in. największej świątyni w kraju – Bazyliki Matki Bożej Licheńskiej z cudownym obrazem Matki Boskiej Licheńskiej,
Golgoty, cudownego źródełka. Czas wolny na
obiad. Około 16:00 wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd w godzinach wieczornych.
Uwaga! *Cena obowiązuje dla grupy 45 osób
płacących. Dla grupy 30 osób cena wynosi 340
zł/osobę. Cena zawiera: przejazd autokarem
(barek, dvd, wc, klimatyzacja), zakwaterowanie: 2 noclegi w ośrodku (pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami), wyżywienie – 2 śniadania,

2 obiadokolacje, usługa przewodnicka na trasie
zwiedzania. Ceny nie zawierają: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ~ ok. 50 zł/osoba,
kolacji integracyjnej – o k. 40 zł/osoba

Szczegóły i zapisy w Klubie Seniora
(Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Przedwiośnie 47/49), w każdy wtorek w godzinach 16.30-18.30.

Zapraszamy do zamieszczania
ogłoszeń na stronach
miesięcznika „Pawłowice”
Informacje/zamówienia: tel. 71/3279644
e-mail: pawlowice@artserwis.pl
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