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Rada Osiedla Pawłowice

Studium 2017
W dniu 11 lipca 2017 r., w biurze Prezydenta Wrocławia, odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli Urzędu Miasta w tym w Biura Rozwoju Wrocławia, z przedstawicielami
Rady Osiedla Pawłowice. Tematem spotkania
była, tym razem, wyłącznie kwestia przebiegu tzw. „łącznika pawłowickiego” czyli drogi
łączącej obwodnicę autostradową z docelowym przebiegiem obwodnicy śródmiejskiej
w okolicach CH Korona, ustalanej w ramach
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.
W czasie merytorycznej dyskusji przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia opisali przebieg
dotychczasowych prac nad zmianą Studium w zakresie przebiegu drogi w pobliżu naszego Osiedla.
Miała być to droga klasy głównej przyspieszonej.
Podczas spotkania przedstawiciele Rady Osiedla
Pawłowice postulowali zmianę przebiegu drogi w
okolicach naszego Osiedla, zgodnie z propozycja-

Marta Pyrcz

Lato na Pawłowicach

Ania wpadła na pomysł zorganizowania
„Lata na Pawłowicach”, które ciągle trwa.
Wśród inicjatyw, które w ostatnich tygodniach
podjęła Rada Osiedla Pawłowice, znalazły się
piknik sportowy dla dzieci, kino plenerowe oraz
zajęcia sportowe i plastyczne. Na wszystkie
imprezy i zajęcia organizowane na plaży pawłowickiej wstęp jest za darmo. Na pikniku sportowym zorganizowanym 22 lipca przez Event
Service bawiły się dzieci i dorośli. 29 lipca po
raz pierwszy na naszym osiedlu zostało zorganizowane kino plenerowe, podczas którego mogliśmy zobaczyć dwa filmy „Kupiliśmy ZOO” oraz
„Kingsman”.
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mi zgłaszanymi od wielu lat przez mieszkańców
oraz poprzednie Rady Osiedla Pawłowice. Podkreślano konieczność zachowania wyjątkowego charakteru osiedla i uniknięcia negatywnego
wpływu czteropasmowej drogi przyspieszonej na
życie mieszkańców oraz osób korzystających z
terenów rekreacyjnych wokół Jeziora. Przedstawiciele Rady Osiedla wnosili o ustalenie nowego
przebiegu drogi w sposób akceptowalny tak samo

dla mieszkańców innych osiedli Wrocławia, jak
i właścicieli nieruchomości położonych w pasie
projektowanej drogi oraz w jej sąsiedztwie.
Pod koniec lipca na stronie poświęconej pracom nad nowym Studium (zakładka: http://gis.
um.wroc.pl/www/pliki/studium-2017/studium_
wroclawia_projekt_2017.pdf, mapa na http://gis.
um.wroc.pl/imap/?gpmap=StudiumKonsultacje)
pojawił się zmodyfikowany projekt Studium,

Zapisz się na bezpłatne
badania cytologiczne
w ramach projektu „Postaw na profilaktykę!”

Zapraszamy kobiety w wieku od 25 do 59 roku życia, zamieszkujące
teren subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław obejmujący powiaty:
milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław.
Badania wykonywane w:
LUX MED Sp. z o.o.
Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna
Wrocław, ul. Swobodna 1
Zapisy:
osobiście w placówce przy ulicy
Swobodnej 1 lub telefonicznie,

tel. 71 75 64 128

W każdy wtorek, w godz. 8-16
w Medycynie Rodzinnej
przy ulicy Bora Komorowskiego 6
bezpłatnych porad udziela położna.
Konsultacja NIE WYMAGA rejestracji.
Akcja trwa do 30.08.2017 r.
ZAPRASZAMY!

uwzględniający w części wnioski zgłaszane kilkaset metrów na zachód od Osiedla, przecinaprzez Radę Osiedla Pawłowice.
jąc rzekę Widawę oraz biegnąc w dużym oddaleniu od jakichkolwiek zabudowań. Trasa ta jest
także o kilka kilometrów krótsza od dotychczasowego „łącznika”. Zgodnie ze zmodyfikowanym
projektem zmiany Studium, ostateczny wybór
trasy powinien wynikać z analiz technicznych
oraz przestrzennych z zachowaniem możliwości
wprowadzenia w jej ciągu drogi krajowej nr 98.
Szczegóły wyznaczenia powyższych rezerw w
ramach najnowszego projektu Studium oraz części opisowej projektu można zweryfikować pod
wskazanym wcześniej adresem.
Ze strony Rady Osiedla Pawłowice powyższe
zmiany spotkały się z umiarkowanym optymizmem. Cieszy merytoryczna weryfikacja nieaktualnych od wielu lat założeń Studium i prowadzone konsultacje, przy czym Rada Osiedla
będzie zwracać się o pełne uwzględnienie składanych wniosków. Dotyczy to w szczególności
W ramach systemu transportowego droga do- usunięcia rezerwy w przebiegu blisko Osiedla
tychczas nazywana „łącznikiem pawłowickim” Pawłowice, a także w związku ze zgłaszanymi
została usunięta. Ustalono dwie tzw. rezerwy postulatami mieszkańców, przesunięcia drugiej
perspektywiczne dla wariantowego przebiegu rezerwy nieznacznie w kierunku zachodnim, całulicy łączącej węzeł autostradowy Wrocław Psie kowicie poza obszar Pawłowic Malowniczych.
Rada Osiedla Pawłowice będzie w tej sprawie
Pole z Obwodnicą Śródmiejską. Jedna rezerwa
jest usytuowana w pobliżu Osiedla Pawłowice, zwracać się pisemnie do władz Wrocławia oraz
jednak w większym oddaleniu niż dotychczaso- prowadzić bezpośrednie konsultacje z osobami
wy „łącznik”. Druga rezerwa jest umiejscowiona odpowiedzialnymi za prace nad zmianą Studium.

Krzysztof Bauer

Myśląca trzcina
Nie zawsze zastanawiamy się nad tym, kim
jesteśmy. Bo „wszystko marność i marność
nad marnościami”, jak mówi nam Kohelet,
czyli Eklezjastyk, w swojej Księdze ze Starego Testamentu. A Nowy Testament mówi nam
wprost: „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. To na ogół znane nam myśli, bo pochodzą z ksiąg świętych chrześcijan i przypominane nam są w Kościele przez kapłanów.
Natomiast mniej wiemy o myślach wyrażanych w pismach filozoficznych (ale nie teologicznych czy w ogóle religijnych) dawnych
mistrzów słowa. O jednym z nich, XVII-wiecznym francuskim filozofie, Błażeju Pascalu,
chciałbym napisać słów kilka. W dzieciństwie
już zdradzał niepospolite zdolności oraz szczególne zamiłowanie do matematyki i fizyki. Mając szesnaście lat, napisał traktat geometryczny,
a w dwudziestym roku życia wynalazł maszynę
do liczenia. Doświadczenia nad próżnią i ciężarem powietrza uczyniły go głośnym w świecie
naukowym Europy. W głośnych „Prowincjonał-

Maszyna licząca Pascala
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kach”, napisanych w formie listów, ukazał swoją żarliwość chrześcijańską, walcząc przeciw
wszystkiemu, co, jego zdaniem, wynaturzało
naukę Chrystusa. Podjął się Pascal napisania
„Apologii myśli chrześcijańskiej”, ale choroba i śmierć przeszkodziły mu w dokończeniu
tego dzieła. Fragmenty zostały zebrane przez
kolegów filozofa i wydane pod nazwą „Myśli
Pascala”. Podobnie jak inni myśliciele (Michael
Montaigne w „Próbach”) poddał próbie myśli
wszystko, co ludzkie, dochodząc do przeświadczenia, że nic się tej próbie nie ostoi. Wykazawszy nicość naszej ziemskiej doli, naszych dążeń
i pragnień, zdeptawszy ludzki rozum i ludzką
pychę, przechodzi do budowania gmachu wiary na podstawie samodzielnej (i bardzo śmiałej)
interpretacji Pisma Świętego.
W 347. myśli pisze znamienite słowa: „Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, by cały
wszechświat uzbroił się, aby ją zmiażdżyć:
mgła, kropla wody wystarczy, aby go zabić.
Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył,
człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym
niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera,
i zna przemoc, którą wszechświat ma nad nim.
Wszechświat nie wie nic. Cała nasza godność
spoczywa tedy w myśli. Stamtąd trzeba nam się
wywodzić, a nie z przestrzeni i czasu, których
nie umielibyśmy zapełnić. Silimy się tedy dobrze myśleć: oto zasada moralności”.
Cała godność człowieka w myśli. Pamiętajmy, że człowiek to myśląca trzcina. Te słowa Błażeja Pascala są najbardziej znaną myślą
chrześcijańskiego filozofa.
W 425. myśli pisze: „Człowiek bez wiary
nie może poznać prawdziwego dobra ani spra-

Rada Osiedla Pawowice

Dla mieszkańców
We wtorek, 8 sierpnia, odbyło się comiesięczne spotkanie Rady Osiedla Pawłowice,
na które przyszło dwóch mieszkańców osiedla – Wojciech i Tadeusz, by zgłosić istotne
problemy występujące na Pawłowicach.
Pierwszym z nich były przerastająca ogrodzenia prywatnych posesji roślinność (żywopłoty,
krzewy, drzewa), która utrudnia korzystanie z
chodnika. Przypominamy, że za chodniki przyległe do działek odpowiedzialni są ich właściciele i to oni mają obowiązek zapewnić swobodne z nich korzystanie. W lecie chodniki powinny
być wolne od wystających gałęzi z pobliskich
działek, natomiast zimą należy je odśnieżać!
W przypadku szkody wynikłej z niewłaściwego
dbania o przyległy chodnik, odpowiedzialność
poniesie właściciel przyległej działki. Przybyli
mieszkańcy zgłaszali ten problem głównie na
ulicach Starodębowej, Pawłowickiej i Przedwiośnie, ale dotyczy to całych Pawłowic.
Drugim problemem były poruszające się z
nadmierną prędkością przez osiedle samochody asenizacyjne (szambiarki). Większość tych
samochodów wykorzystuje Pawłowice jako
tranzyt do zlewni przy ulicy Przedwiośnie. Nie
przewożą one nieczystości z Pawłowic, i powinny korzystać z drogi przez Zakrzów, tym bardziej, że most przy ulicy Przedwiośnie posiada
nośność tylko 3,5 tony i obowiązuje tam zakaz
przejazdu samochodów ciężarowych! Pawłowice są już skanalizowane i niedługo mija termin
obowiązkowego przyłączenia posesji do sieci
kanalizacyjnej.
Kolejnym problemem jest zaśmiecenie.
Mieszkańcy dbają o swoje posesje, a o tereny
przyległe już nie. Dbajmy o nasze piękne osiedle i zbierajmy śmieci wokół swoich posesji.
Koszt jest zerowy, a gimnastyka z pewnością się
przyda – Wojciech i paru innych mieszkańców
robi to już od lat.
Ostatnim zgłaszanym problemem były kubły
na śmieci, a w zasadzie ich brak na niektórych
posesjach. Zgodnie z prawem każdy zamieszkały dom powinien posiadać kubeł na śmieci,
jednak nie każdy dom jest zaopatrzony w taki
pojemnik. Jego brak jest zagrożony karą.
Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania
wniosków Radzie Osiedla podczas comiesięcznych spotkań lub dyżurów radnych.
wiedliwości”. I uzasadnia, dlaczego tak jest, w
sposób niezwykle przekonujący, łatwy do zrozumienia. Bo Błażej Pascal, w odróżnieniu od
wielu filozofów, którzy tłumaczyli swoje myśli w niezwykle zawiły sposób, potrafi trudne
sprawy, problemy tłumaczyć w sposób prosty,
jasny i zrozumiały. Stąd wielkość – i popularność – jego „Myśli...”, których lektura otwiera
oczy i nasze umysły na prawdę o świecie i ludziach. Dlatego sięgajmy do tej księgi i wyciągajmy wnioski, które zresztą same się nasuwają
po wcale nie tak trudnej lekturze – do czego
wszystkich zachęcam.

Jacek Orzechowski

Świeża krew wśród morskich wilków
Jak co roku wypływam w morze i tym razem, jak zeszłego roku na Alandach, załoga była młoda – średnia wieku nie przekraczała 30 lat. W rejsie brało udział czterech ojców: Jacek, Jarek, Marek i Zbyszek, oraz pięciu synów: Igor, Kuba J.,
Kuba K., Staszek i Wojtek. Podobnej trasy nigdy jeszcze nie pokonałem, bo prowadziła ona po morzu jachtem mieczowym.

Stowarzyszenie Jach Klub Wrocław na rejs wskoczyliśmy do wody by powitać morze.
zorganizowało cztery jachty… mieczowe (!) od
Następnego dnia, w niedzielę, ruszyliśmy do
Czarter Jachtów „Dom Rybaka” Nowa Pasłęka Krynicy Morskiej, by poszukać kościoła. W ma(www.domrybaka.com). Takimi łodziami pływa rinie była przygotowywana impreza – wielka
się raczej po jeziorach – nie posiadają kilu, więc
na morzu mogą się przewrócić. Ich właściciel dał
nam jednak zgodę na pływanie po Zatoce Gdańskiej. Nasz jacht, Janmor 31, był zarejestrowany
na 10 osób, posiadał trzy kabiny dla dwóch osób
i cztery koje w mesie. Wyposażony był w „ciężki” miecz, a w dolnej części kadłuba posiadał
„balast”, który miał przeciwdziałać wywrotce –
drogę po zatoce uważałem więc za bezpieczną.
Z Wrocławia wyruszyliśmy o czwartej rano,
udając się samochodami do Nowej Pasłęki,
pod granicą rosyjską na Zalewie Wiślanym,
gdzie rozpoczynaliśmy rejs. Przed południem,
po dotarciu na miejsce, ujrzeliśmy krajobraz
podobny do tego na Mazurach. Tylko woda
była płytka. Po zaształowaniu jachtu i kąpieli na pobliskiej plaży popłynęliśmy na drugi
brzeg zalewu, do Piasków. Droga między sieciami przy głębokości od dwóch do czterech
metrów wymagała ciągłej uwagi. Po południu
dotarliśmy na miejsce. Zatrzymaliśmy się w
niewielkim porcie rybackim, gdzie toaleta ulokowana była w kontenerze – nawet z pryszMarynarz Wojtek wskazuje kierunek
nicem! Po pieszym przekroczeniu mierzei
scena, głośniki, oświetlenie i miejsce dla publiczności miały zapewnić wakacyjną rozrywkę. My jednak, pragnący spokoju, po krótkiej
kąpieli w morzu i zauważeniu braku Mszy w tutejszym kościele, ruszyliśmy do Kątów Rybackich, gdzie również był kościół. Dotarliśmy tam
o szóstej i, jak na żeglarzy przystało, po spożyciu smacznych pieczonych ryb, o siódmej udaliśmy się do kościoła podziękować Bogu za bezpieczną drogę i prosić o dobre warunki na rejs.
Rankiem ruszyliśmy do Gdańska. Droga wiodła rzekami. Zaczęliśmy Wisłą Królewiecką.
potem wpłynęliśmy w Szkarpawę, która doprowadziła nas do śluzy Gdańska Głowa. Później
krótka trasa Wisłą na północ i kolejna śluza
Przegalina, a po niej do Gdańska prowadziła
już tylko Martwa Wisła. Zaraz po przepłynięciu
ostatniej śluzy, wczesnym popołudniem zatrzyMorskie harce między kajt-serferami

maliśmy się na przyrzecznej plaży, by spożyć
lunch na grillu. Byliśmy w posiadaniu trzech
pysznych ryb złowionych przez chłopaków poprzedniej nocy w Kątach Rybackich. Nie brakowało też pysznego bigosu od babci Kuby K.,
która zaopatrzyła nas w cztery słoiki przysmaku.
Potem, tylko po dwóch godzinach, dotarliśmy
do Gdańska. Stanęliśmy przy filharmonii niedaleko Rynku, bo marina była pełna jachtów biorących udział w regatach Nautica Nord. Potem
nocny spacer po gdańskiej starówce, z krótką
przerwą w pobliskich barach czy restauracjach,
abyśmy pełni sił mogli pójść spać i przygotować się do rejsu przez morze kolejnego dnia.
Jak już pisałem, nasz jacht nie był jachtem
morskim – my jednak, nie ulegając strachowi,
wyruszyliśmy w morze. Wiatr był przyzwoity.
Wiało od trzech do czterech w skali Beauforta.
Na grocie założyliśmy drugi ref, a foka zrolowaliśmy do połowy. Z prędkością czterech do
pięciu węzłów zmierzaliśmy w kierunku Helu,
gdzie znów w morzu mieliśmy zażyć kąpieli.
Niestety północno-wschodnie wiatry zwiewały

Widokówka z Gdańska
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śle. Poszliśmy na Mewią Łachę w poszukiwaniu
stworzeń. Spotkaliśmy tam młodego ornitologa z
Wrocławia, który przez specjalną lunetę pozwolił nam obserwować ptaki i pobliskie foki, dając
nam jeszcze krótki wykład na ich temat. Potem
długi spacer plażą i powrót lasami na przestań,
skąd po wejściu do jacht popłynęliśmy w kierunku Zalewu Wiślanego. Po drodze była znów
śluza Gdańska Głowa, a potem podróż rzeką
Szkarpawa w kierunku Zalewu Wiślanego. Do
mariny Płonina, przy ujściu rzeki, dotarliśmy w
nocy – oświetlenie nawigacyjne zapewniła latarka na dziobie jachtu. W nowozbudowanej marinie wszystkie mokre rzeczy rozwinęliśmy pod
dachem. Oczywiście, jak to w każdej marinie,
wszyscy zażyli ciepłej kąpieli.

Postój w Kuźnicy na kajty i ryby

nas na zachód, a planowany czas podróży był
ograniczony. W Pucku czekała na nas przecież
Ania, żona Jarka, z pysznym deserem. Nie wykonując zwrotów, po kilku godzinach dotar-

Wyprawa na foki

liśmy do Kuźnicy niedaleko Jastarni – miasta,
gdzie szerokość Półwyspu Helskiego jest najmniejsza na całej jego długości. Zatrzymaliśmy
się w porcie rybackim, skąd po krótkim spacerze trafiliśmy na plażę. Woda była tam bardzo
płytka, więc między łachami pisku surfowało na
latawcach mnóstwo kajtserferów, a my między
nimi skakaliśmy na falach – Bałtyk okazał się
jednak ciepłym morzem. Wieczorem z Kuźnicy,
przy silnym wietrze, kursem baksztag, z podniesionym mieczem pędziliśmy do Pucka by złapać

jeszcze Anię i Kaję wracające do Wrocławia. W
pięknym mieszkaniu, po szybkiej kąpieli pod
ciepłym prysznicem, zjedliśmy wyśmienitą kolację przygotowaną przez Anię oraz wspaniałe
pieczone banany autorstwa Kai. W nocy, ze
względu na trudne warunki pogodowe, razem ze
Zbyszkiem wróciliśmy jacht – reszta załogi wypoczywała na miękkich materacach w łóżkach.
Następnego dnia trzeba było myśleć o powrocie. Przy sprzyjających wiatrach popłynęliśmy
zatem na południe. Po drodze spotkaliśmy zawodników regat – za sterem stał Jarek i starał
się im nie przeszkadzać. Niestety pod wieczór,
ze względu na brak oświetlenia nawigacyjnego, zatrzymaliśmy się w Górkach Zachodnich
u ujścia Martwej Wisły. W marinie w Górkach
Zachodnich była restauracja i nawet sauna –
niestety ze względu na brak prądu nie zażyliśmy nocnego grzania. W Marinie spotkałem
jacht S/Y Panorama, na którym się wychowałem, stojący na kobyłkach. Niestety nie był
sprawny, wyglądał nieciekawie – podobno,
jak powiedział bosman, mają go reanimować.
Następnego dnia ruszyliśmy na foki przy ujściu Wisły. Po godzinie żeglugi po zatoce dotarliśmy do przystani promu w Mikoszewie na Wi-

Piknik przy Martwej Wiśle

Następnego dnia pół godziny pływania w
Szkarpawie przy zacumowanych jachtach i
droga przez zalew na podbój Fromborka. Po
kilku dniach żeglugi droga okazała się prosta, z
wyjątkiem najazdu skuterów wodnych. Niestety do miasta dotarliśmy późnym popołudniem
i wszystkie atrakcje były już pozamykane. Nie
udało nam się wstąpić do planetarium Kopernika, jednak przy katedrze czekali przewodnicy,
którzy opowiedzieli mamy historię tego pięk-

Siesta w wodzie

Droga z mariny w Pucku – morskie wilki wyruszają do Ani na żer
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nego miejsca ducha. Kopernik, który „wstrzymał słońce i ruszył Ziemię” był księdzem posługującym w tej katedrze i tworzącym dzieła.
Z powodu zamkniętego planetarium postanowiliśmy wrócić tam następnego dnia po oddaniu jachtu. W sobotę, po krótkiej podróży
przez zalew do Nowej Pasłęki, zapakowaniu
samochodów i sklarowaniu jachtu ruszyliśmy
do domu przez Frombork, gdzie spędziliśmy
krótką chwilę z Kopernikiem.

Jerzy Wilusz

Powrót do korzeni (I)
Z inicjatywy wikariusza ks. Jacka Hołowacza oraz dzięki zaangażowaniu państwa Beaty i
Macieja Oziembłowskich, w ostatnich dniach czerwca – od 25 czerwca do 1 lipca – w naszej
Parafii została zorganizowana pielgrzymka-wycieczka na Kresy południowo-wschodnie, Ziemię Przemyską i Lwowską. W wyjeździe uczestniczyła nie tylko Służba Liturgiczna, ale także
liczna grupa parafian, w większości związana z tymi terenami poprzez swoich przodków. Dość
powiedzieć, że, tuż po ogłoszeniu informacji o planowanej wycieczce, niemal w ciągu kilku dni
zabrakło miejsc dla wielu chętnych. Sytuacja ta całkowicie i miło zaskoczyła organizatorów.
Pielgrzymka stanowiła dla organizatorów ogromne wyzwanie. Na taką postać rzeczy wpłynęły
niezwykłe zróżnicowana zarówno pod względem uczestników – bo obok licznej grupy dzieci i
młodzieży, nad którą opiekę sprawował pan Andrzej Trebik, brały w niej udział osoby dorosłe –
jak i programu, składającego się z dwóch różniących się etapów. Dla starszej grupy uczestników
wyjazd na Kresy stanowił sentymentalną pielgrzymkę do rodzinnych okolic przodków, kolejnym
natomiast było zwiedzanie miejsc związanych z historią Rzeczypospolitej. Już na wstępie składamy organizatorom serdeczne wyrazy wdzięczności i podziękowania za niezwykle udany wyjazd.

żony drewnem i kryty blachą. Noclegi w domach mieszkańców zostały zapewnione dzięki
współpracy pomiędzy panią Beatą Oziembłowską a dyrektorką miejscowej szkoły. Mieszkańcy bardzo życzliwie przywitali nas bochenkiem
chleba, a następnie zostaliśmy zakwaterowani w
rodzinach. Wieczorem gospodarze ugościli nas
kolacją, w czasie której zostały zawarte przyjazne kontakty. Niemal w każdym gospodarstwie
chowany jest drób, a w niektórych także trzoda
chlewną i bydło – dlatego też częstowani byliśmy tamtejszymi naturalnymi produktami.

Typowy dom w Laszkach Murowanych

Wspólne zdjęcie w przemyskim rynku

W drogę wyruszyliśmy już o północy, więc
wczesnym rankiem przywitał nasz Przemyśl –
jedno z ważniejszych miast II Rzeczypospolitej.
Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy Mszą św. w
Bazylice Archikatedralnej p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela
– głównej świątyni Archidiecezji Przemyskiej,
po której zostaliśmy następnie oprowadzeni
przez przewodnika, jednocześnie pełniącego
funkcję kościelnego. Zapoznani z historią kościoła, zwiedziliśmy jego podziemną kryptę,
odtwarzaną z dużą pieczołowitością przez parafian. Złożono w niej szczątki posługujących biskupów oraz ważnych mieszkańców Przemyśla.
Pierwsza świątynia powstała na miejscu bazyliki to zbudowana w XIII wieku rotunda św. Miko-

Tradycyjne powitanie w Laszkach Murowanych

łaja. Znany nam barokowy wygląd zyskała jednak
dopiero w XVIII w. dzięki pracom, którym patronował ówczesny metropolita, biskup Aleksander
Antoni Fredro. W świątyni tej przechowywane są
relikwie św. ks. Józefa Sebastiana Pelczara – biskupa przemyskiego oraz bł. ks. Jana Balickiego
– charyzmatycznego spowiednika, porównywanego ze św. ks. Janem Marią Vianney. Również
w bocznym ołtarzu bazyliki znajduje się figurka
Matki Boskiej Jackowej, której historia ocalenia
związana jest ze św. Jackiem Odrowążem.
Po opuszczeniu bazyliki wspięliśmy się na
wieżę dzwonniczą, z której doskonale widoczna
jest panorama Przemyśla. W późniejszej części
dnia zwiedziliśmy miasto. Naszą pielgrzymkę-wycieczkę rozpoczęliśmy niejako od drugiego
etapu, aby już w tym samym dniu, po południu
przejść do wspomnianej pierwszej, sentymentalnej części, szczególnie ważnej dla starszej grupy
uczestników.
Granicę polsko-ukraińską przekroczyliśmy na
przejściu w Krościenku, a po kilku godzinach
jazdy dotarliśmy do Laszek Murowanych – naszego miejsca pobytu w czasie pierwszej części
pielgrzymki. Jest to niewielka miejscowość,
położona kilkanaście kilometrów od Chyrowa,
z typową dla Kresów zabudową zagrodową.
Większość budynków powstała jeszcze przed
wojną. Standardem jest dom murowany, obło-

Zwiedzanie miejscowości bliskich sercom
starszych uczestników pielgrzymki rozpoczęliśmy już następnego dnia. Na początek przejechaliśmy do Niżankowic, liczącej niespełna dwa
tysiące mieszkańców miejscowości, położonej
kilka kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej.
Prawa miejskie miasteczko uzyskało od Władysława II Jagiełły. Wielokrotnie niszczone i odbudowywane, obecnie łączy nadzieje z możliwością otwarcia przejścia granicznego z Polską.
Polska była na „wyciągnięcie ręki”, a w oddali
widać było Kalwarię Pacławską.
Po niezwykle ryzykownym przejeździe przez
tymczasowy most oraz dzięki „rajdowym”
umiejętnościom kierowców na dziurawej drodze, nasz wielki autokar bezpiecznie dojechał
w pobliże katolickiego kościoła parafialnego
p.w. Świętej Trójcy – Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności. Znajduje się tam cudowna figurka Matki Boskiej Fa-
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timskiej, która w latach 2005 i 2006 roniła łzy.
Wspólnie z naszym wikariuszem w świątyni odprawiano Mszę św. dla uczestników pielgrzymki.
Z historią kościoła zapoznał nas proboszcz parafii,
ks. Andrzej Rogórz.
Kolejną odwiedzonym miejscem był Dobromil, miasto o równie bogatej historii – zarówno
odległej, związanej z położoną nieopodal kopalną soli, jak i tej współczesnej, dramatycznej.
Na tych ziemiach, w 1941 roku, miały miejsce
mordy więźniów politycznych NKWD, a także
ludności żydowskiej, popełnione przez Gestapo.
Dziś, na wzgórzu górującym nad miastem, na
pamiątkę tego mordu widnieją macewy, przywiezione przez mieszkańców ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego. Założycielem i fundatorem Dobromila była rodzina Herbutów. W
pobliżu miasta wybudowała ona zamek – dzisiaj
niestety zrujnowany.
W trakcie zwiedzania miasta nasza grupa odwiedziła renesansowy kościół parafialny p.w.
Przemienia Pańskiego. Historię powstania budowli i jej losy opowiedział nam tamtejszy proboszcz. Spacerowaliśmy również po rynku miasta
z centralnie usytuowanym, niestety mocno zaniedbanym ratuszem, a w drodze do Chyrowa wstąpiliśmy na cmentarz, na którym nasi pielgrzymi
poszukiwali grobów swoich przodków. Odnaleźliśmy również groby polskich kapłanów posługujących w chyrowskiej parafii przed wybuchem
II Wojny Światowej, w tym także kapłana, który
– jak wynika z przekazów – został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów w momencie,
gdy niósł Przenajświętszy Sakrament do umierającej osoby. Na cmentarzu tym grobu swojej prababci poszukiwała żona autora tekstu, niestety bez
powodzenia. Później okazało się, że w Chyrowie
jest jeszcze jeden cmentarz, znajdujący w się w
pobliżu przedwojennej miejscowości Posada Chyrowska – dzisiaj w granicy tego miasta. Z Dobromilem łączą się także rodzinne wspomnienia autora tekstu, bowiem uczennicą gimnazjum w tym
mieście była jego Mama.

Nagrobki na chyrowskim cmentarzu

Po wizycie na cmentarzu i zapaleniu symbolicznych zniczy, wjechaliśmy do Chyrowa. Z
miastem tym łączą się korzenie znaczącej części mieszkańców osiedla Pawłowice. Związane
jest z ich dzieciństwem, szkołą i pracą, darzone
szczególnym sentymentem. Chyrów także jest
miastem o wielowiekowej historii. W swoich początkach był własnością rodu Herbutów, a obecnie mieszka w nim około czterech i pół tysiąca
mieszkańców. Odwiedziliśmy tam między innymi odzyskany i odnawiany przez Kresowiaków
kościół katolicki p.w. św. Wawrzyńca, w okresie
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powojennym przekształcony przez Sowietów
w obiekt urzędowo-kulturalny. Przebudowano
wtedy wnętrze kościoła, dzieląc je stropem, a do
ściany północno-zachodniej dobudowano budynek domu kultury. Z informacji, jakich udzielił
nam kościelny, obiekt w powojennym okresie
był pałacem ślubów wraz z właściwym dla tego
miejsca zapleczem, czyli pokojami gościnnymi
dla nowożeńców, czy salą bawialną. Naprzeciw
kościoła usytuowana jest figura Matki Boskiej.
Jej stan oraz widoczne nań napisy wskazują,
że została postawiona jeszcze przed wojną. Po
zwiedzaniu kościoła spacerowaliśmy po chyrow-

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Chyrowie

skim rynku, na którym nie brakowało też symboli
UPA, w tym czarno-czerwonej flagi. Z Chyrowem łączy się znakomity przed II wojną światową Chyrowski Zakład Naukowo–Wychowawczy
Ojców Jezuitów, usytuowany w pobliskich Bąkowicach – obecnie koszary Armii Ukraińskiej.
Absolwentami tego zakładu było wielu znakomitych polityków, artystów czy żołnierzy. Wystarczy wymienić Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kazimierza Junosza-Stępowskiego, Jana Brzechwę,
Adama Stykę czy Jerzego Kirchmayera.
Ostatnią odwiedzoną tego dnia miejscowością
były Słochynie – osada, w której mieszkało wielu
przodków pawłowiczan. Zrezygnowaliśmy jednak z pobytu w tej miejscowości i wysiedliśmy
z autokaru na granicy pomiędzy Chyrowem a
Słochyniami, gdzie przed wojną była osada Posada Chyrowska – rodzinna miejscowość Mamy
małżonki autora tekstu. Pozostała grupa zatrzymała się na chyrowskim cmentarzu, gdzie wciąż
znajdują się groby przodków wielu rodzin mieszkających obecnie w Pawłowicach – państwa Jakubików, Kilarskich… W tym czasie wspólnie z
małżonką podjęliśmy próbę odnalezienia domów,
w których mieszkała rodzina Zofii. Niestety, pomimo dużego wysiłku, informacji uzyskanych
przed wyjazdem, jak i rozpytywania obecnych
mieszkańców Posady, nie udało się nam odnaleźć miejsca gdzie stał dom Mamy Zofii oraz
spokrewnionych z nią rodzin, natomiast autorowi
tekstu udało się odnaleźć cmentarz, na którym
pochowano jej prababcię. Na miejscu, w którym
według uzyskanych informacji, miałby znajdować się jej grób, pochowany był Ukrainiec.

Jeden z ocalałych budynków w Łozach

Odwiedzinami w Słochyniach zakończył się
drugi dzień pielgrzymki, ta część sentymentalna, związana z pobytem w miejscach związanych z życiem przodków części uczestników
wyjazdu. Na moją prośbę, dzięki pomocy dyrektorki laszkowskiej szkoły, został zorganizowany
wyjazd do osady Łozy – miejsca zamieszkania
rodziny autora tekstu Mamy. W wyjeździe jako
przewodnik uczestniczyli powojenny mieszkaniec tej miejscowości oraz pan Maciej Oziembłowski. Do osady dotarliśmy od tyłu, przejeżdżając obok miejscowości Pohary i ciągle
czynnej cegielni w Słochyniach. Stało tam kilka przedwojennych domów, a w jednym z nich
pytaliśmy o dojazd do Łozów. Prowadziła tam
polna droga, ciągnąca się równolegle do torów
kolejowych. Dotarliśmy do domu zamieszkałego przez starszą Ukrainkę. Okazało się, że
zajęła go po tym, jak został opuszczony przez
Polaków, a najprawdopodobniej należał do rodziny Rytwińskich. Kobieta wspominała swoich
rówieśników, wymieniając ich z imienia.
– Nu, ja pamiętaju Jasia, Czesię i Maryjku.
– Tu było kilka domów. Czy wie Pani, co stało
się z Polakami, którzy tu mieszkali?
– Nu tu buło bohato domów. Aż do Posadu. Patom wsio zlikwidowality. To buło propyty czełowiekom. Ludiej wyhaniali. Wsiech wyhaniali....
Dom zamieszkały przez Ukrainkę, Różę, to
budynek z oszkloną drewnianą werandą i bardzo zaniedbanymi zabudowaniami gospodarczymi, z pewnością pamiętającymi pierwszych
mieszkańców. W podobnym wieku musiały być
drzewa owocowe: grusze, jabłonie, czereśnia.
W głębi krajobrazu, patrząc w kierunku południowym, widać było dolinę rzeki Strwiąż, a
kierunku północnym drogę, którą dojechaliśmy,
i tory kolejowe. Na wschód widać było Chyrów
i klasztor w Bąkowicach, a na południowym i
południowo-wschodnim horyzoncie majaczyły
się wzniesienia Przedgórza Karpackiego. Przepiękne widoki!
Ruszyliśmy w drogę powrotną. Pojechaliśmy
przed siebie równolegle do torów kolejowych,
aby dotrzeć do miejsca, w którym droga polna
dochodzi do utwardzonej drogi prowadzącej
przez tory kolejowe do Posady Chyrowskiej.
Tam zatrzymaliśmy się, aby jeszcze raz podjąć
próbę odnalezienia domu rodzinnego Mamy
Zofii. Był już jednak wieczór, zapadał zmrok,
więc i te wysiłki nie przyniosły sukcesu. Tym
wzruszającym akcentem kończy się sentymentalna część naszej pielgrzymki. Kolejnego dnia
żegnaliśmy się z Ziemią Przemyską, ziemią naszych przodków. Będziemy wjeżdżać na Ziemię
Lwowską. Wróciliśmy do domu w Laszkach
Murowanych, gdzie z pożegnalną kolacją czekali na nas gospodyni i współpielgrzymi. Na
pamiątkę zrobiliśmy sobie wspólną fotografię.

Zdzisław Wnęk

Awans oldbojów
Mamy sukces! Po ciężkich bojach drużyna
oldboy Polaru Wrocław awansowała do I ligi
oldboy. Na pierwszoligowych boiskach Polar
grał ostatnio dwa lata temu, a w grupie trzeciej
występował wśród dziewięciu innych drużyn.
Drużyna Polaru zakończyła sezon zasadniczy na pierwszym miejscu, mając dwupunktową przewagę nad Olimpią Godzięcin. Pierwsza
czwórka tabeli, którą utworzyły drużyny Polaru,
Olimpii, Polonii Środy Śląskiej i Piasta Żerniki, rozegrały między sobą dodatkowe mecze,
wyłaniające ostatecznie drużynę awansującą do
I ligi. Wygrywając wszystkie mecze z najlepszymi drużynami grupy, Polar awansował z
przewagą aż pięciu punktów.

Przed rozpoczęciem sezonu trener, a zarazem prezes, Jerzy Piwowar, razem z zawodnikami postawił sobie ambitny cel – awans.
Drużyna została znacznie wzmocniona nowymi, młodymi zawodnikami (należy wspomnieć, że w drużynie oldboy mogą grać zawodnicy starsi niż 35 lat), którzy na co dzień
grali często w drużynach seniorskich – nawet
na poziomie czwartoligowym. Byli to: Artur
Chmielewski, Krzysztof Pecyna, Arkadiusz
Rzeszutek, Marcin Bacher, Marek Kasperuk,
Damian Żminkowski i Marcin Kisiel. Połączenie z zawodnikami, którzy do tej pory stanowili trzon zespołu, dało Polarowi upragniony
awans. Jednym z wyróżniających się zawodników był kapitan drużyny, Zbyszek Marczak,
zdobywca pięciu bramek z rzutów wolnych.
Jakie to przyjemne uczucie móc opuszczać boisko z podniesioną głową i napawać się optymizmem przed kolejnymi rozgrywkami – już
w wyższej klasie.
Rozgrywki piłkarskie w lidze oldbojów, która
funkcjonuje na terenie dawnego woj. wrocławskiego, tworzą I liga składająca się z dwunastu drużyn oraz trzy grupy II ligi – łącznie 28
drużyn. Z I ligi spadają trzy drużyny, a na ich
miejsce awansują zwycięzcy z poszczególnych
trzech grup II ligi.
Drużyna oldboy Polaru założona została w
1999 roku przez grupę piłkarzy-amatorów pod
przewodnictwem Henryka Szczypkowskiego.
Największym sukcesem zespołu było zdobycie trzeciego miejsca – brązowego medalu w
sezonie 2001/2002. Na przestrzeni lat drużynę
reprezentowało sześciu zawodników z Pawłowic. Liczymy, że w najbliższym sezonie dołączą
następni – zapraszamy!
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02.08. 2017 GymPoint Fitness, salsa

do „białego rana”.
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A w nim szereg atrakcji,
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z wyśmienitą strawą dla ciała
i piękną muzyka dla ducha.

kom. 501 667 720

ul. Kamieńskiego 188

Szczegóły na plakatach
tydzień przed festynem
dokończenie tekstu ze strony 1.

31.07.2017 Stara Piekarnia, warsztaty ceramiczne

Lato na Pawłowicach
Filmy te mogliśmy oglądać siedząc na leżakach zakupionych przez Radę Osiedla. ekran i
filmy dostarczyła firma Dobrekino.pl. Dotychczas odbyły się już zajęcia z Nordic Walking i
nauki salsy. Pod czujnym okiem trenerów i instruktorów z firmy GymPoint Fitness możemy
zgłębiać tajniki chodzenia z kijkami oraz nauki
tańca. Dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia
plastyczne. Panie ze Starej Piekarni uczą dzieci
i dorosłych lepienia z gliny, szycia z filcu oraz
zdobienia techniką decoupage. Dobra zabawa
wszystkich uczestników oraz wspaniali prowadzący zajęcia przyciągają coraz więcej chętnych. Zajęcia będą odbywać się do końca sierpnia wg harmonogramu.

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
– 26 sierpnia różnych kategoriach,
w zależności od zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram dostępny będzie
po zgłoszeniu drużyn.
Dla zwycięzców CZEKAJĄ NAGRODY!

ZAJĘCIACH FITNESS
na dobrą sylwetką i świetne samopoczucie
– Salsa, BodyWorkout oraz Nordic Walking
Salsa – 19.00 (środa)
– 23 sierpnia;
BodyWorkout – 19.00 (czwartek)
– 17 sierpnia;
Nordic Walking – 9.00 (niedziela)
13 sierpnia, 20 sierpnia, 27 sierpnia;

ZOSTAŃ ARTYSTĄ
dzięki warsztatom artystycznym.
Nadaj swojej duszy formę z ceramiki,
filcu, decoupage – zajęcia dla dzieci i nie tylko.
Zajęcia rozpoczynają się: godz. 12.00
w dniach 23, 29 sierpnia
Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych!

30.07.2017 GymPoint Fitness, nordic walking

03.8.2017 Stara Piekarnia, szycie z filcu
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. KS.JANA TWARDOWSKIEGO
WE WROCŁAWIU

ul. Przedwiośnie 47 51-211 Wrocław ; Tel. / fax: (71)7986851 ; e-mail: sp39sekretariat@poczta.fm

Szanowni Sympatycy Pawłowic!

Szanowni Sympatycy Pawłowic!

W tym roku 2 września odbędzie się Nasz coroczny Festyn Pawłowicki. Ta impreza na świeżym
powietrzu jest dla wszystkich mieszkańców Pawłowic, uczniów i rodziców pawłowickiej Szkoły jedyną
okazją do wspólnego spotkania, zabawy i rozmów.

W tym roku 2 września odbędzie się Nasz coroczny
Festyn Pawłowicki. Ta impreza na świeOd wielu lat, podczas festynu, Rada Rodziców SP nr 39 organizuje „Loterię Pawłowicką” Dochód
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Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc w organizacji Loterii Pawłowickiej w 2016 roku. Losy sprzedały się bardzo
szybko i było przy tym dużo zabawy. Dochód
przekazaliśmy w całości na rzecz Naszej Szkoły.
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16.00 Otwarcie Kąpieliska
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16.30-01.00 Zabawa taneczna – gra zespół „uEle
21.30-22.00 Pokaz tańca z ogniami!!!

