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Rada Osiedla

Złożone uwagi
22 listopada minął termin składania uwag
do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w Biurze Rozwoju Wrocławia, odnośnie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z
szacunków Rady Osiedla Pawłowice, zostało
złożonych ponad 600 zgłoszeń dotyczących
Osiedla Pawłowice – około 90% pochodziło
od ich mieszkańców.
Złożone uwagi dotyczyły głownie trzech
kwestii. Pierwszą było przesunięcie drogi łączącej obwodnicę śródmiejską z obwodnicą autostradową, przebiegające blisko osiedla. Nowa
trasa (zmiana proponowanej przez BRW) ma być
odsunięta od Pawłowic na odległość prawie tysiąca metrów tak, by nie rozdzielała osiedli Pawłowice i Kłokoczyce i nie wprowadzała na nie
znacznego hałasu i zanieczyszczeń.

droga, według propozycji RO, nie byłaby połączona z obwodnicą autostradową, by nie stała się tranzytem także dla samochodów dostawczych.
Kolejnym zagadnieniem był rodzaj zabudowy
na Pawłowicach. W zgłoszeniach zwracano uwagę
na proporcje ilości zabudowy jednorodzinnej oraz
bliźniaczej (bliźniaczej w niewielki stopniu). Proponowano również zakaz zabudowy szeregowej,
która jest zupełnie obca dla projektowanego przed
wojną miasta ogrodu.
Podczas składania uwag, ostatniego dnia, po
krótkiej rozmowie Pani Anna Sroczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, stwierdziła, że
tym razem biuro przyjęło sporą liczbę zgłoszeń –
Osiedle Pawłowice podobno złożyło ich najwięcej.
Biuro Rozwoju Wrocławia było pod wrażeniem
mobilizacji i solidarności społeczności Pawłowic.
Przypuszczamy, że Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia wniosków ma zostać
wydane jeszcze w grudniu, a Studium będzie
głosowane jeszcze w styczniu 2018 r. Mamy nadzieję, że zgłaszane uwagi zostaną pozytywnie
rozpatrzone i przedwojenny charakter osiedla
nie zostanie zniszczony przez projektantów, którzy być może nawet tutaj nie byli.

Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie,
wypełnionych radością i miłością.
Niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszystkie marzenia, pełnego
optymizmu, wiary, nadziei
oraz szczęścia i powodzenia,
życzy Redakcja

proponowany, przez Pawłowiczan, plan dróg
Drugą kwestią było przeznaczenie terenu zakupionego już przez Wrocław, w pobliżu Pawłowic, na drogę lokalną umożliwiającą komunikację
Pawłowic, Kłokoczyc i Zakrzowa do centrum
miasta (droga lokalna w kierunku Korony, gdzie
będzie wpięcie do obwodnicy śródmiejskiej). Ta
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KORESPONDENCYJNY
KURS BIBLIJNY
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest
ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg
Pisma Świętego. W kursie może brać
udział każda osoba zainteresowana
Pismem Świętym. Kurs prowadzony
jest w wersji tradycyjnej (papierowej)
oraz elektronicznej. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie
internetowej:
www.kursbiblijny.
deon.pl oraz pod podanym adresem:
e-mailowym: kkb.biuro@gmail.com,
albo: ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale l, 30-250 Kraków,
z dopiskiem „Kurs Biblijny”.

W tym roku mija już 10 lat
W zawiązku z naszymi dziesiątymi urodzinami, chcemy umożliwić wszystkim skompletowanie lub uzupełnienie swojej kolekcji.
Promocja trwa do wyczerpania nakładu danego numeru – ilości egzemplarzy są ograniczone. Koszt egzemplarza 1-36 tylko 3 zł!
Zapraszamy do naszego sklepu na stronie

www.swiatmatematyki.pl

Jacek Orzechowski

Komunikacja miejska dla Pawłowic
Po wojnie Pawłowice należały do Gminy Długołęka . Ciężko było dojechać i wrócić
z centrum Wrocławia do Pawłowic – praktycznie nie było połączeń typu MPK z miastem. Po przyłączeniu Pawłowic do Gminy
Wrocław na osiedlu pojawił się autobus MPK
– początkowo kultowa już linia 102, przekształcona później w 130. I tak jest do dzisiaj.
Autobus ten kursuje jednak dość rzadko i nie
zaspokaja potrzeb osiedla. Mieszkańcy zwrócili
uwagę, że dotychczasowe kursy linii 130 nie są
skoordynowane z innymi liniami (128, D) prowadzącymi do centrum. Na Pawłowicach z roku
na rok przybywa mieszkańców, którzy chcieliby
korzystać z komunikacji miejskiej, lecz w chwili obecnej jest to praktycznie niemożliwe lub
znacznie utrudnione.
Mieszkańcy Pawłowic rozpoczęli działania
zmierzające do zmian w funkcjonowaniu „osiedlowej” komunikacji autobusowej. Pod koniec
października Marzena Bogusz z Rady Osiedla
przygotowała pismo do Wydziału Transportu
Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4. oraz Jolanty Szczepańskiej, Prezesa Zarządu MPK we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa
75-79 z wnioskiem o poprawę w komunikacji
zbiorowej dla Pawłowic. Na reakcję nie trzeba
było długo czekać.

W listopadzie Rada Osiedla otrzymała pismo od Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego z informacją, że w pierwszej połowie grudnia br. zostanie wprowadzona korekta rozkładu
jazdy linii 130 uwzględniająca przyspieszenie
odjazdu kursu z pętli przy ulicy Widawskiej z
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godziny 6:54 na godzinę 6:51 celem umożliwienia przesiadki na przystanku „Wallenroda”
na autobus linii 128 jadący w kierunku placu
Bema, ulicy Legnickiej i pętli Pilczyce.
Oprócz linii autobusowej 130 Osiedle Pawłowice, obsługiwane jest również przez kursy
autobusów linii 936, które umożliwiają dojazd
do węzła przesiadkowego Psie Pole – niestety
kursuje on dość rzadko
Pawłowice posiadają też pociągi Kolei Dolnośląskich relacji Wrocław-Trzebnica-Wrocław,
którymi na podstawie biletów UrbanCard na
wszystkie linie można podróżować bez żadnych
dopłat, jednak tylko na terenie Wrocławia.

Ponadto, zgodnie z ogłoszonym programem
rozwoju komunikacji zbiorowej w latach 20182022, w 2018 roku planowane jest wprowadzenie zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej
Osiedla Pawłowice, które zostaną poprzedzone
konsultacjami społecznymi.
Plany komunikacyjne dla Pawłowic powstają i warto zgłaszać do nich uwagi. Prosimy
mieszkańców chcących przyczynić się do zmiany na lepsze komunikacji miejskiej dla Pawłowic o zgłaszanie uwag, które można kierować
bezpośrednio do Wydziału Transportu Urzędu
Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4 lub
do Rady Osiedla Pawłowice.

Jacek Orzechowski, Bogusław Książek

Czy to jest dobry projekt dla szkoły?
Na Pawłowicach powstaje budynek szkolno-przedszkolny. W tej chwili zostały wykonane
projekty i przeprowadzony przetarg zabudowy. Jest to ostatnia chwila, by przy minimalnych
kosztach wprowadzić konieczne zmiany funkcjonowania inwestycji jeszcze na etapie projektu.
Po wybudowaniu nie wszystkie zmiany będą możliwe i ich koszt będzie niewspółmiernie większy.
Dzieci, nauczyciele i pracownicy Przed- użytku będzie on niefunkcjonalny i konieczna
szkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej funkcjonują będzie przebudowa. Tak uczniowie przechodząod lat w nieocieplonym i zniszczonym domu cy np. do stołówki usytuowanej w nowym bujednorodzinnym, dostosowywanym do potrzeb dynku, jak i maluchy z klas I-III przechodzące
edukacyjnych. Nie spełnia on już jednak od z nowego budynku do starego np. na zajęcia w.f.
wielu lat podstawowych standardów. Przenie- w sali gimnastycznej w starym budynku, będą
sienie Przedszkola nr 73 do nowego, samo- musiały przebierać się, narażać na warunki atdzielnego budynku było i jest bardzo oczeki- mosferyczne, przeziębienia.
wane i pożądane.
Aktualnie projektowane rozwiązanie odTo samo dotyczy polepszenia bazy lokalo- dzielonych budynków tej samej szkoły SP 39
wej SP 39 przy ul. Przewiośnie. W tym wypadku nie będzie dobrze służyło w tym zakresie ani
trzy lata temu zakończyła się przebudowa do- uczniom, ani nauczycielom, ani też innym pratychczasowego budynku Szkoły nr 39 zmierza- cownikom szkoły.
jąca do połączenia dwóch budynków. PrzebuEtap projektowy tej inwestycji ma jeszcze
dowa dokonana kosztem dwóch sal lekcyjnych trwać ponad trzy miesiące. Rada Rodziców SP
była bardzo droga, ale zmierzała do połączenia 39 nadal uważa, że celowe jest uzupełnienie
dwóch sąsiadujących budynków. Dzieci miały projektu i wybudowanie odpowiedniego poprzestać wychodzić na zewnątrz aby przejść po- łączenia dotychczasowego i nowego budynku
między salami lekcyjnymi, stołówką, salą gim- szkoły, odtworzenie zajmowanego przez nowy
nastyczną itd.
budynek boiska trawiastego oraz oświetlenie
Aktualnie projektowany nowy budynek boiska wielofunkcyjnego. Rada Osiedla Pawprzedszkolno-szkolny powiela dawne błę- łowice przedstawiła nawet w tym zakresie
dy. Niewątpliwie już w momencie oddania do wstępne koncepcje i wraz ze Stowarzyszeniem

Pawłowice wspiera działania Rady Rodziców.
Inwestycja musi być przemyślana i uwzględniać
potrzeby tych, którzy mają z niej przez najbliższe lata korzystać.
25 września 2017 r. odbyło się spotkanie
Zarządu Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław
z przedstawicielami Rady Osiedla Pawłowice,
która wskazała Pani Dyrektor Urszuli Badurze
wnioski i zastrzeżenia w zakresie koncepcji i
planów projektowanego budynku, w szczególności:
1. Brak bezpośredniego połączenia nowego
budynku z istniejącym budynkiem szkoły.
Nowy budynek ma posiadać: sześć oddziałów, klasy I-III SP39, stołówkę dla wszystkich klas dzieci szkoły (ze starego i nowego
budynku), szereg innych wspólnych pomieszczeń z aktualnym budynkiem szkoły;
2. Brak rozwiązania problemów komunikacji
dla szkoły. Nowy dwukondygnacyjny budynek ma być usytuowany na końcu zamkniętej, wąskiej drogi wewnętrznej. Ma być w
nim miejsce dla ok. 160 przedszkolaków
oraz ok. 90 uczniów klas I-III. Aktualnie
projektant pod nadzorem ZIM przewiduje dla całego kompleksu maksymalnie 20
miejsc postojowych! Dla zobrazowania problemu, obok publikujemy otrzymany z ZIM
aktualny PZT dla inwestycji;
3. Likwidacja trawiastego boiska i brak rozwiązania zastępczego. Od samego początku
szkoła posiadała trawiaste boisko do zajęć sportowych oraz organizacji wydarzeń
szkolnych;
4. Wskazujemy na konieczność oświetlenia terenu, w tym boiska wielofunkcyjnego.

trawiastej przestrzeni dla celów rekreacyjnych szkoły po stronie prawej (np. dla
potrzeb zajęć ruchowych i plenerowych
prowadzonych na świeżym powietrzu); usytuowano je tak, aby nie było konieczności
wycinki drzew (ilość miejsc parkingowych
zaprojektowano zgodnie z otrzymaną decyzją lokalizacyjną);
2. W strefie wjazdu na teren szkoły od strony ul. Szarotkowej zlokalizowano zatokę
„kiss&ride” dla krótkotrwałego zatrzymania
się rodziców i opiekunów uczniów, którzy
bezpiecznie będą mogli dojść do budynku
na zajęcia, dzięki chodnikowi biegnącemu
wzdłuż parkingu;
3. Zmieniono lokalizację śmietnika oraz zadaszonego parkingu dla rowerów;
4. Poszerzono strefy wejściowe do budynku
dla potrzeb gromadzenia się dzieci i rodziców przy wejściu oraz dla dostaw do kuchni.

sowych. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w
latach 2018-2019 zarezerwowano już określone
środki finansowe na budowę przedszkola, jako
budynku wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.
Brak ogrzewanego przejścia między budynkami szkoły będzie wymagał od uczniów,
nauczycieli i pozostałych pracowników wielokrotnego przebierania się w ciepłe kurtki i
buty, jednak, znając dzieci, nie będzie to działać
w praktyce. W związku z oszczędnościami na
przejście pomiędzy dwoma budynkami szkoły
dzieci będą chorować, co doprowadzi do wypłacania rodzicom chorobowego. Dodatkowo państwo będzie płacić za dopłaty do leków. Nauczyciele będą mieli braki w klasie, co przyczyni się
do obniżenia poziomu edukacji. Koszty tego
będą ogromne i z pewnością przewyższą koszty
budowy łącznika między budynkami.
Zatem czy nieznaczne zmniejszenie kosztów
budowy
nowej placówki prowadzi do oszczędnoBudowa łącznika pomiędzy starym budynści
–
chyba
nie. Spowoduje to tylko wzrost koszkiem szkolnym a nowym budynkiem przedszkola
tów
finansowych
względem rodzin .
wiązałaby się z dużym nakładem środków finan-

Po piśmie Rady Osiedla Pawłowice, Rady
Rodziców SP 39 oraz Stowarzyszenia Pawłowice, uzyskaliśmy odpowiedź Pana Dyrektora Jarosława Delewskiego z Departamentu Edukacji
UM Wrocławia. Wynika z niego, że po spotkaniu i przesłanych pismach został przygotowany
skorygowany projekt zagospodarowania terenu,
uwzględniający propozycje uczestników spoistn
tkania, a mianowicie:
ieją
c
1. Miejsca postojowe zlokalizowano po stronie lewej zjazdu z ul. Szarotkowej na drogę pożarową, celem pozostawienia wolnej

Dorota Majk, Małgorzata Wójcik
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– zgłoszona korekta, proponowana przez Radę Osiedla
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bardzo, że mogłam wziąć w nim udział. Trochę
się stresowałam, ale nie było czym. Za to oczy
wszystkich skupione były na mnie. Po uroczystości (do której oprócz przekazania flag, zaliUczcie się historii. Znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu (Józef Piłsudski) czały się również huki i długie przemówienia)
nareszcie ruszyła Parada (Zosia).
Koniec października. Tłum uczniów kłębi się przed drzwiami tzw. strojowni. To znak, że
w szkole ruszają przygotowania do Radosnej Parady Niepodległości, a ci najbardziej zapobiegliwi już rezerwują stroje.

XVI Radosna Parada Niepodległości

W tym roku tematem przewodnim stała się
150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w
konkursach plastyczno-literackich, tworzyli
oryginalne kartki opatrzone autorskimi życzeniami dla tego, który dał Polsce wolność,
granice, moc i szacunek. Starsi uczniowie wypowiadali się na temat wolności – jak ją rozumieją, czym dla nich jest.

Na kilka dni przed Paradą dotarła do naszej
szkoły informacja, że zostaliśmy wyróżnieni i
w tym roku to my odbierzemy flagę Prezydenta
Wrocławia, która przez cały rok gości w szkołach szczególnie zaangażowanych w Radosne
Obchody Święta Niepodległości.
W dniu Parady, jeszcze przed jej rozpoczęciem, odbyło się przekazanie flag. Było to
dla mnie wydarzenie niezwykłe i cieszyłam się
3

Flagę przekazano na ręce pani Grażyny
Stachowiak, dyrektor naszej szkoły. W czasie
pochodu flaga powiewała dumnie, prowadząc
maszerujących.
Na XVI Radosną Paradę Niepodległości wyruszyliśmy pod hasłem Raduje się serce, raduje się dusza, 39. na Paradę rusza. W tym roku
postanowiliśmy w paradnym szyku przypomnieć
tych, którzy przez wieki walczyli o Polskę.
Na Paradzie byłem po raz pierwszy. Widziałem wiele ciekawych strojów. Sam byłem rycerzem polskim, który zwyciężył z Krzyżakami pod
Grunwaldem (Łukasz).
Polscy królowie, rycerze, Stańczyk, Polska
w okowach, wokół której krążyły trzy czarne
orły – symbol zaborców, powstańcy, kosynierzy… Nie mogło zabraknąć kobiet opłakujących
dzieci wrzesińskich oraz utraconych w walce
mężów i synów. Ich wszystkich połączyły słowa
Marszałka: Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.
Józef Piłsudski, bohater tegorocznej Parady,
przewodził grupie legionistów, którzy konie zamienili na bardziej współczesny środek lokomocji – hulajnogi (Jedzie, jedzie na kasztance siwy
strzelca strój). Ułanom towarzyszyły piękne
dziewczyny w strojach ludowych.
W pochodzie chcieliśmy podkreślić, to, o
czym mówił Marszałek: Polacy mają w sobie
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instynkt wolności, ten instynkt ma wartość i ja
tę wartość cenię, dlatego w naszym orszaku szła
liczna grupa uczniów przebranych za walczących w czasie II wojny światowej oraz w latach
powojennych. Zamykał ją… kowboj, symbol
1989 r. i przemian, jakie zaszły w Polsce.
Tradycji musiało stać się zadość i przed
wyruszeniem wysłuchaliśmy godzinnego apelu. Nie byłoby tak źle, gdyby nie mocny wiatr i
niska temperatura. Jednak w końcu się zaczęło
– wszyscy byli zdeterminowani, aby wygrać Paradę (Michał).

ko jest to przyjemne spędzenie tego dnia. Różne
ciekawe stroje, machanie do publiczności, błyski
fleszy, wywiady to coś, czego na pewno bym nie
doświadczyła, pozostając w domu. Warto raz do
roku zmienić siebie (ja w tym roku po raz trzeci
byłam mężczyzną! – to już tradycja) i stać się
kimś znanym (Agata).
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację tegorocznej
Parady – pani Grażynie Stachowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39, Radzie Osiedla
Pawłowice, Radzie Rodziców, wszystkim rodzi-

Pomimo licznych przemówień, długiej części oficjalnej, niesprzyjających warunków pogodowych nasz trud się opłacił – warto było, zdobyliśmy 2. miejsce. Czemu co roku biorę udział
w Radosnej Paradzie? Dlatego, że mimo wszyst-

com obecnym na Paradzie, absolwentom naszej
szkoły, którzy do nas dołączyli, nauczycielom
wspierającym nasze działania, a przede wszystkim tym, bez których udział w Paradzie byłby
niemożliwy – uczniom. Po raz kolejny udowodniliście, że warto!
Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy podobało
mi się, odpowiedziałbym: było cudownie, wiele
tam zobaczyłem, usłyszałem, dowiedziałem się
i przeżyłem. Tego nie da się dokładnie opisać
słowami, to trzeba zobaczyć. Nawet w internecie nie zobaczyłem tego, co prawdziwe i fascynujące.(…) Te chwile zapamiętam na długi
czas. Jestem pewien, że za rok również wybiorę
się na Paradę (Łukasz).

Krzysztof Bauer

Grudniowe Święta

Już od dawien dawna, bo od prawie
dwóch stuleci, obchodzimy pod koniec grudnia Święta Bożego Narodzenia. To chrześcijańskie święto Narodzenia Pańskiego Jezusa
Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który
przyszedł na świat jako człowiek i umarł za
nas na krzyżu dla odkupienia win naszych.

Wszystko zaczęło się dwa tysiące lat temu.
W Betlejem, niewielkim miasteczku Palestyny,
przyszedł na świat Jezus. Imię aramejskie brzmi
Joszua, bo w takim języku mówiła cała jego rodzina – matka Maryja (Miriam) i jej mąż Józef
– opiekun Jezusa. Obok języka aramejskiego
posługiwano się językiem hebrajskim. Były one
spokrewnione, bliskie sobie tak jak język polski i

czeski. Aramejski i hebrajski należą do grupy języków semickich – należy też do nich język arabski. Dzisiaj po hebrajsku mówią Żydzi w Izraelu i
jest to język urzędowy w tym kraju.
Judea, Galilea, Samaria były regionami starożytnej Palestyny, ojczyzny Joszuy, należącej
wówczas do Imperium Rzymskiego. Jezus był
Galilejczykiem, czego na przykład dowiadujemy
się z zakończenia tragedii romantycznej „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, naszego trzeciego romantycznego wieszcza, obok.
Mickiewicza i Słowackiego. Umierający Pankracy, rażony wzrokiem ukazującego się na nieboskłonie Jezusa, mówi „Galilea vicisti” – Galilejczyku zwyciężyłeś. Te słowa to zwycięstwo
chrześcijaństwa nad ateistami rewolucjonistami,
którzy zniszczyli stary świat i chcą budować
nowy. „Nie-Boska komedia” to utwór profetyczny – proroczy. To, co dzieje się w dramacie, znalazło później odbicie w rewolucji październikowej, której 100 rocznicę obchodzono w tym roku.
Adam Mickiewicz w III cz. „Dziadów”, w
scenie widzenia ks. Piotra, stworzył pojęcie mesjanizmu polskiego, wkładając w usta swojego
bohatera słowa: „Polska Chrystusem (Mesjaszem) narodów”. Idee mesjanistyczne pojawiają

się nie tylko w utworach Słowackiego i Krasińskiego, ale i u innych poetów tego okresu.
Tak więc Jezus z Nazaretu, gdzie zamieszkała jego rodzina, stał się w romantycznej literaturze polskiej postacią kultową – jest ona
na wskroś przesiąknięta religijnością, mistycyzmem i mesjanizmem. Zaintrygowała twórców
epoki Młodej Polski i pisarzy późniejszych czasów, na przykład Krzysztofa K. Baczyńskiego.
24 grudnia będziemy świętowali Wigilię
Narodzenia Pańskiego – uroczystą, rodzinną z
dzieleniem się opłatkiem. No i choinka, prezenty i śpiewanie kolęd, najpiękniejszych ludowych
i równocześnie religijnych pieśni i pastorałek.
Polacy mogą się pochwalić chyba najpiękniejszym zbiorem kolęd, śpiewanych waśnie w czasie Bożego Narodzenia – radosnych, przepięknych w swej melodyce i treści.
Składamy sobie w ten świąteczny czas najpiękniejsze życzenia wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego i opieki nad nami Syna
Bożego, Jezusa Chrystusa i jego matki – Najświętszej Maryi Panny oraz św. Józefa.
Wszystkim Czytelnikom i Sympatykom
„Pawłowic” składam życzenia świąteczne – dobrych, wesołych, radosnych i rodzinnych chwil.

Komputery dzieciom za pan brat
Realizacja projektu „Z informatyką za pan brat” w latach 2016-2017 finansowanego przez
Fundację KGHM Polska Miedź w Szkole Podstawowej nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego
Dzięki informacji uzyskanej od pana Krzysztofa Patralskiego – przedstawiciela Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39, im. Księdza
Jana Twardowskiego we Wrocławiu, zwróciliśmy się do Fundacji KGHM Polska Miedź w
Lubinie o dofinansowanie z przeznaczeniem
na zakup sprzętu informatycznego do pracowni komputerowej w ramach projektu pod nazwą
„Z informatyką za pan brat”.
Nasze starania zakończyły się sukcesem. Fundacja KGHM Polska Miedź przyznała nam dofinansowanie w wysokości
9000 złotych. Z przyznanej dotacji zakupiono 20 zestawów komputerowych za kwotę
7094,80 zł. Dzięki temu wyposażyliśmy pracownię komputerową w zestawy komputerowe,
pracujące na systemie Windows 7, a także gabi-

nety przedmiotowe i pokój nauczycielski w niezbędny sprzęt informatyczny. Nowe wyposażenie pracowni komputerowej pozwala realizować
Podstawy Programowe na zajęciach komputerowych, edukacji informatycznej i informatyce.
Również podczas innych zajęć edukacyjnych w
salach lekcyjnych uczniowie i nauczyciele korzystają z tego sprzętu.
Używany sprzęt informatyczny został zakupiony w Ośrodku Przetwarzania Informacji
KGHM Polska Miedź S.A. (Oddział Centralny)
w Polkowicach.
W realizację projektu włączyli się nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Społeczność szkoły SP 39 im. Księdza Jana
Twardowskiego wyraża serdeczne podziękowanie
Fundacji KGHM za przyznane dofinansowanie, a

także Centralnemu Ośrodkowi Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A. za realizację
zamówienia oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do sfinalizowania tego projektu, służącego
rozwijaniu kompetencji informatycznej naszych
uczniów od klasy pierwszej do siódmej. W roku
szkolnym 2017/18 z pracowni komputerowej
skorzysta 203 uczniów.
Wyrażamy szczególne podziękowania Stowarzyszeniu Nasze Pawłowice i Ramiszów, które
sfinansowało zakup oprogramowania w kwocie
ponad 7.000 złotych
Z pozdrowieniami, Dyrektor Szkoły, Grażyna
Stachowiak
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Rada Osiedla Pawłowice, Rada Parafialna, Klub Seniora

serdecznie zapraszają

mieszkańców Osiedla Pawłowice
na

„opłatek osiedlowy”
który odbędzie się w sobotę

16 grudnia o godz. 19:00
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 im. ks. Jana Twardowskiego

rys. Paweł Jaszczuk

W programie spotkania przy wspólnym stole, oprócz smacznych potraw wigilijnych,
nie zabraknie kolęd uczestników chóru parafialnego oraz przybyłych na tę uroczystość gości.
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Krzysztof Bauer

Hej kolęda, kolęda!
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia.
Warto dowiedzieć sie trochę o znanych i
często śpiewanych kolędach, śpiewanych w
domu przy choince i w kościele.
Zacznę od Bóg się rodzi, bo to piękna i
wzniosła kolęda, znana też pod tytułem „Pieśń o
Narodzeniu Pańskim”. Tekst do niej napisał Franciszek Karpiński, polski poeta epoki oświecenia,
przedstawiciel sentymentalizmu. Po raz pierwszy
została zaprezentowana w 1792 roku w starym
kościele farnym w Białymstoku. Niedługo później ukazała się w wydanym w Supraślu zbiorze
„Pieśni nabożnych”. Dostojny utwór, o charakterze pieśni narodowej, odróżniał się znacznie od
popularnych w tamtym czasie kolęd ludowych.
Był jedyny w swym rodzaju – łączył patos z
powszechnością, a boskość z prostym stylem
ludowym. Nic więc dziwnego, że trafił do serc
wszystkich ludzi.
Karpiński posłużył się prostym językiem.
Dwa ostanie wersy każdej ze zwrotek (jest ich
aż pięć) stanowi powtarzający się refren, który
równocześnie zawiera myśl przewodnią utworu:
A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Była ona śpiewana na różne melodie, z których największą popularnością cieszyła się ta w
rytmie poloneza. Melodię przypisuje się Karolowi Kurpińskiemu. Utwór był już powszechnie
znany w pierwszej połowie XIXw. Dziś zasłużenie nazywany jest królową kolęd.
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.
Inna kolęda Cicha noc to jedna z najbardziej
znanych kolęd na świecie. O jej popularności
świadczyć może fakt, że do tej pory została przetłumaczona na około 100 języków i dialektów
całego świata. Tekst pieśni powstał jako wiersz
w 1816 roku. Autorem oryginalnych słów niemieckich „Stille Nacht” był Joseph Mohr, wikary
kościoła w Mariapfarr koło Salzburga w Austrii, a
melodię w 1818 roku napisał Franz Xaver Gruber,
jego organista. Oryginalna wersja liczyła w sobie
aż 7 zwrotek. Dzisiaj śpiewane są 1, 2 i 6 zwrotka. Pieśnią zainteresowała się królewska kapela
dworska w Berlinie. Kolęda szybko przywędrowała ona z Austrii do Niemiec, co zapoczątkowało jej tryumfalny pochód po całym świecie.
Utwór ma postać wolnego walca. Pierwotnie został napisany na dwa głosy solowe, chór i
gitarę w tonacji D-dur. Na początku XX w. znany był już w całej Europie chrześcijańskiej i Stanach Zjednoczonych. Słowa do wersji polskiej
ułożył około 1930 r. Piotr Maszyński.
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn

Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win, (2x)
Dzisiaj w Betlejem to niezwykle skoczna
polska kolęda z XVII w. o tematyce pasterskiej.
Pochodzi ona z Małopolski, ale autora słów i melodii nie znamy. Miała w oryginale siedem zwrotek. Kolęda o podobnej melodii i tekście istnieje
również w tradycji ukraińskiej i białoruskiej pod
tytułem „Nebo i Zemla nurzyć torżestwujut”.
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna
Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają (…)
Ukraińska i białoruska wersja w tłumaczeniu polskim brzmi :

Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu (…)
Jeszcze inna, niezwykle popularna w klasztorach żeńskich kolęda to Jezus Malusieńki.
Melodia i słowa pochodzą z XVIII w. W wersji
pierwotnej zaczynała się ona: Jezus malusieńki
leży nagusieńki (dzisiaj brzmi leży wśród stajenki).Ta nostalgiczne i rzewna kolęda posiada
cechy i rytm kujawiaka.
Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu
matula sukienki. (2x)
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy,
siankiem je okryła (2x)

Lulajże Jezuniu to także kolęda polska o
charakterze kołysanki. Powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XVII wieku. Stanowiła inspirację dla wielu twórców. Fryderyk
Chopin wykorzystał jej motyw w środkowej
części swego Scherzo h-moll. Cytat z kolędy
pojawia się w utworze Jacka Kaczmarskiego „Wigilia na Syberii”. W II akcie „Betlejem
polskiego” Lucjana Rydla kolędę „Lulajże,
Jezuniu” śpiewa chór aniołów. Kojarzona jest
Gdy się Chrystus rodzi to jedna z najstar- ona z polskością. Do jej melodii bardzo często
szych polskich pieśni bożonarodzeniowych. układano nowe teksty o wymowie patriotycznej,
Powstała jeszcze przed XIX wiekiem. Teks powiązanej z aktualnymi wydarzeniami.
liczy siedem zwrotek. Począwszy od trzeciej
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
opisuje pokłon pasterzy. Chorałowy początek
Lulaj ulubione me pieścidełko.
i fragmenty zawierające elementy taneczne,
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
charakterystyczne szczególnie dla wczesnego
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.
baroku wskazują, że powstała w środowisku zawodowych poetów i muzyków właśnie tej epoZamknijże znużone płaczem powieczki,
ki. Tekst znalazł się on w zbiorze „Pastorałki i
Utulże zemdlone łkaniem usteczki,
Kolędy z melodiami, czyli piosenki ludu w czaLulajże, Jezuniu…
sie świąt Bożego Narodzenia po domach śpieLulajże, piękniuchny mój Aniołeczku,
wane”, opracowane przez ks. Michała Marcina
Lulajże, wdzięczniuchny świata kwiateczku..
Mioduszewskiego.
Lulajże, Jezuniu…
Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodz1.
I na koniec o kolędzie Mędrcy Świata, pochoCiemna noc w jasności
dzącej z około 1870 roku. Słowa napisał Stefan
promienistej brodzi
Bortkiewicz, a melodię skomponował Zygmunt
Aniołowie się radują,
Odlegiewicz. Kolęda jest przeznaczona na dzień
Pod niebiosy wyśpiewują:
Trzech Króli. Zachowała ona marszowe tempo, a
Dziś w Betlejemie, dziś w Betlejemmie
Zorza jasna dnieje,
Anioł w jasności Bożej miłości
Opowiada dzieje:
Grzech się rozmnożył. Szatan się srożył.
Śmierć panowała. Nędza wzrastała,
Lecz Bóg nas miłował, Syna nie żałował,
W naszą nędzę Go darował.

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!
Polską kolędą o melodii kołysanki jest także
utwór Gdy śliczna Panna – autor sów i melodii jest anonimowy. Widomo tylko, że kolęda
powstała na początku XVIII w. Pieśń ta była
bardzo popularna zwłaszcza w klasztorach żeńskich. Tekst znajduje się w zbiorze pt. „Zabawa
przy nowonarodzonym Panu Jezusie, przez nabożne i wesołe śpiewanie, które dusza nabożna
ma wyprawiać tuląc i zabawiając dziecinę płaczącą, nowonarodzonego Pana Jezusa”.

jej pierwszy zapis zachował się w „Śpiewniku zawierającym pieśni kościelne” z 1878 roku.
Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo jego zgonu,
już się w świecie szerzy.
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Szlachetna Paczka

Jjuż raz piąty, jako mieszkańcy Pawłowic,
włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.
Szlachetna Paczka na Dolnym Śląsku angażuje coraz większą liczbę wolontariuszy, przez
co trafia z pomocą do większego grona osób.
– Wciąż nie jest to jakiś dodatkowy zasiłek, prosta zbiórka czy coś podobnego. Wolontariusze
docierają do potrzebujących, najpierw wyszukują odpowiednie rodziny czy osoby. Badają ich
sytuację, poznają problemy, by później – jeśli
ktoś zostanie zakwalifikowany do programu
– móc przygotować najwłaściwszą paczkę. Dlatego ludzie otrzymują szeroką gamę darów: od
produktów spożywczych czy środków czystości przez mikrofalówki po opał. – Nie chodzi o
to, żeby zrobić wielką zrzutkę i potem rozdać fić z pomocą do tych naprawdę potrzebujących i
przypadkowe dary. Ludzie żyją w różnych sytu- odpowiedzieć na ich rzeczywiste potrzeby.
Nie jesteśmy w stanie zmienić świata, ale moacjach, chodzi o to by poznać ich problemy i trażemy pomóc ludziom, by na tym świecie lepiej
się odnaleźli, by poczuli że komuś na nich zaleMarta Pyrcz
ży. Temu służy Paczka.
W tym roku kompleksowo pomogliśmy rodzinie z Głuszycy, opiekującej się dorosłym
Jak co roku w okolicach 6 grudnia na Paw- niepełnosprawnym synem. Udało nam się także
łowice zawitał Święty Mikołaj z pomocnikami. przygotować mniejsze paczki dla kilku pawłoSpotkanie odbyło się w sobotę 9 grudnia w ko- wickich rodzin oraz wesprzeć środkami pielęściele parafialnym na naszym osiedlu. Mikołaj, gnacyjnymi niepełnosprawne dzieci z ośrodka
wprawdzie nie na saniach, ale na własnych no- w Piszkowicach.
gach, przy dźwiękach gitary i radosnych śpiewach dzieci wszedł do kościoła z wielkim workiem prezentów. Dzieci mogły porozmawiać z
Mikołajem i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Radosne wychodziły na dwór, gdzie spotkała je
ul. Oleśnicka 12, Wrocław,
następna niespodzianka. Padał śnieg!!

Mikołaju ho ho ho!

SERWIS Telefonów
komórkowych gsm
tel 71 322 28 15,

czynne: pon 11-18, wt-pt 10-18, sob 10-15
Naprawa telefonów, tabletów, smartfonów
iPhone, HTC, Nokia, Sony i inne), nawigacji,
urządzeń po zalaniu, po upadku, nieuruchamiających się, zmiana oprogramowania,
naprawy softu, usuwanie simlocków,
wymiana zbitych ekranów, naprawa
ładowania, ekspertyza, wycena na miejscu.

Ze wzruszeniem obserwowaliśmy jak Paczka
jednoczy tak wielu mieszkańców nie tylko naszego osiedla, ale także Ramiszowa, Pruszowic,
a także inne osoby, które zechciały włączyć się
do akcji.
Wszystkim Darczyńcom, osobom bezpośrednio przygotowującym i dostarczającym paczki
chcemy wyrazić głęboką wdzięczność oraz podziękować za Wasze Wielkie Serca.
Z adwentowym pozdrowieniem
Pawłowicka Szlachetna Paczka
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PIOTR MOROSKI

SKŁAD DREWNA
•SPRZEDAŻ CHOINEK
•DESKI ŁATY•KRAWĘDZIAKI
•PODBITKA DACHOWA

kom. 501 667 720

ul. Kamieńskiego 188

200 słodkich paczek ufundowała Rada Osiedla oraz sponsorzy. Dziękujemy Panu Januszowi
Wnękowi, Panu Wojciechowi Nielipińskiemu,
Parafialnej Komisji Charytatywnej za wkład finansowy w organizację „Osiedlowych Mikołajek”. Do akcji włączyły się także panie z Klubu
Seniora, które pięknie zapakowały prezenty – za
co serdecznie dziękujemy.
Redakcja: Jacek Orzechowski (redaktor naczelny), Leszek Skorupa, Anna Małaczyńska, Jerzy Szachnowski; Korekta: Aleksandra Ropelewska; Wydawca: Mediacom sp. z o.o.;
Druk: UNIQ POLIMEDIA; Kontakt: Wrocław, ul. Jeziorowa 27; Ogłoszenia można zamawiać telefonicznie tel. 713279644 lub e-mail: wrocpawlowice@gmail.com
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