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Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
Zostaną po nich buty i telefon głuchy
Tylko to co nieważne jak krowa się wlecze.
Najważniejsze tak prędkie, że same się staje
Potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
Nie bądź pewny, że czas masz bo pewność niepewna
Zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście,
Przychodzi jednocześnie jak patos i humor
Jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
Tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
Jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
Żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
Kochamy wciąż mało i stale za późno.
Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze
A będziesz tak jak delﬁn łagodny i mocny
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.
Jan Twardowski

Pompeje, 2004 r.

zmierzyć, ile dobra w przyszłości przyniesie ze
sobą działalność Klubu Paraﬁalnego dla dzieci, Klubu Seniora czy Komisji Charytatywnej
Rady Paraﬁalnej.
Trzeba też wspomnieć, że paraﬁa stała się
pewnym organizatorem niedrogich wyjazdów

W imieniu Rady Paraﬁalnej, wszystkich organizacji działających przy naszym kościele
oraz mieszkańców osiedla Pawłowice i wioski Pruszowice pragnę podziękować Księdzu
Proboszczowi za przewodzenie
naszej wspólnocie. A ponieważ
ostatnie lata zapadły w pamięci
paraﬁan z Pawłowic i Pruszowic jako niebywały rozwój życia
wspólnotowego oraz duchowego, chciałbym te letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży.
zdarzenia i zmiany pokrótce przypomnieć.
Rocznie liczba ich uczestników dochodziła do
200 osób. Paraﬁa była też miejscem organizo„Tylko spotkanie pielgrzymów ma sens”
wania pielgrzymek i wycieczek dla starszych.
To dzieło jednoznacznie świadczy, że SpoChciałbym nawiązać do tych słów, które łeczna Nauka Kościoła, w której Ks. Jerzy się
zwykł mawiać Ks. Prob. Jerzy Żytowiecki, a specjalizuje, jest nie tylko nauką teoretyczną,
które świetnie opisują tę naszą wspólną piel- o której rozprawiają naukowcy, ale również z
grzymkę przez ostatnich 8 lat.
powodzeniem stosuje się ją w praktyce.
W rozwoju duchowym pomagali nam także
1. Paraﬁa jako wspólnota ducha
inni księża, którzy przybywali do naszej paraﬁi, aby przewodniczyć rekolekcjom, jak np.
Po poprzedniku Ks. Jerzy odziedziczył obecny bp Ignacy Dec, ks. Mirosław Maliński,
dwie działające w paraﬁi organizacje: Koło ks. Aleksander Kadecki. Również nasi kaznoRóżańcowe i Radę Paraﬁalną. Od pierwszych dzieje, których słuchaliśmy z uwagą, jak ks.
dni pobytu w paraﬁi rozwijał On religijność Rajmund Pietkiewicz czy ks. Adam Łuźniak,
przez aktywne uczestnictwo w organizacjach. jak i wielu innych, których tu wszystkich nie
Wielokrotnie powtarzał, że rozwój człowieka, sposób wymienić.
szczególnie młodego, powinien mieć miejsce
Do tradycyjnych form pobożności Ks. Jew domu, w miejscu pracy czy szkole oraz w rzy wprowadził nabożeństwo do Matki Boskiej
organizacji społecznej.
Nieustającej Pomocy. Wykształcił też nową
W naszej paraﬁi powstały nie tylko organi- tradycję - Drogę Krzyżową ulicami osiedla.
zacje, które rozwijają życie wewnętrzne przez
Zgodnie ze słowami Jana Pawła II Ks. Jemodlitwę - jak Neokatechumenat, ale w więk- rzy stawiał zawsze na młodzież, która ma być
szości takie, które rozwijają aktywność spo- również przyszłością naszej paraﬁi. Rozwiłeczną - jak Akcja Katolicka, KSM, Klub Para- jały się różne formy zaangażowania młodych
ﬁalny czy Klub Seniora. Nikt nie jest w stanie ludzi w życie kościoła poprzez działalność w

organizacjach, Służbie Liturgicznej, Scholi
itp. Dzięki tym wszystkim inicjatywom nasza
paraﬁa zaczęła się rozwijać. Młodzież zaczęła
brać czynny udział w życiu paraﬁi. Zaczęły się
wyjazdy, dzięki którym wielu młodych zaczęło się rozwijać intelektualnie i
poznawać nie tylko nasz kraj,
ale także i świat. Organizowane
przez Ks. Jerzego wyjazdy na
Światowe Dni Młodzieży oraz
liczne pielgrzymki zbliżyły do
siebie mnóstwo ludzi.
Wiele osób zaczęło się angażować w życie
paraﬁi, wielu ludzi dopiero podczas działania
odkryło, kim naprawdę są, poznało swoją wartość.
Ks. Jerzy jest praktykiem, a to, co zrobił w
naszej paraﬁi w czasie ośmioletniej pracy, jest
widoczne nie tylko dla mieszkańców, ale także
dla tych, którzy tu przyjeżdżają.
2. Kościół paraﬁalny miejscem spotkania
wspólnoty
Oprócz sfery duchowej paraﬁi w czasie pobytu Ks. Jerzego w Pawłowicach zmieniło się
oblicze naszego kościoła oraz plebanii, które
wymagały gruntownego remontu. W kilku etapach udało się wykonać ogrzewanie kościoła,
automatyczną wentylację, wymienić wszystkie ławki, przesunąć ołtarz do prezbiterium
oraz zadbać o wystrój jego wnętrza. Pojawiły
się również nowe sprzęty, jak choćby organy. Jednocześnie trwały też prace remontowe
na plebanii. Wykonano także wiele drobniejszych prac, których nie sposób tu wymienić.
Nie można zapomnieć tu o powstaniu kaplicy
w Pruszowicach, dzięki której ożywiła się
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religijność paraﬁan z ﬁlii. Przez lata znosili
oni trudy dojazdu do kościoła paraﬁalnego do
Pawłowic lub do kościoła w Domaszczynie.
3. Współpraca z innymi paraﬁami
Nowym etapem w historii naszej paraﬁi,
który zapoczątkował Ks. Jerzy, była współpraca międzynarodowa.
Najbliższy kontakt nawiązaliśmy z paraﬁą
św. Józefa w Dortmundzie Kirchlinde, w ramach Fundacji Dortmundzko-Wrocławskiej.

Jerozolima – Góra Oliwna, 2006 r.

Zaowocowało to budowaniem nie tylko międzynarodowej wspólnoty duchowej, ale też
licznymi przyjaźniami i fascynacjami kulturowymi. Stało się tak przede wszystkim dzięki

wspólnym wyjazdom, które przyczyniły się do
zacieśnienia kontaktów.
Obecnie rozkwita też współpraca z paraﬁami z Ukrainy, Litwy oraz Włoch.
4. Epilog
Wszyscy widzimy, jakie zmiany dokonały się podczas ośmioletniej pracy Ks. Jerzego
w naszej paraﬁi. Nie chodzi tu jedynie o wygląd zarówno kościoła, jak i plebanii. Przede
wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego,
ile dobra dostaliśmy od Niego jako Przewodnika Duchowego. Zapewne niejeden z nas otrzymał pocieszenie, ukojenie w cierpieniu, ciepło,
opiekę w trudnościach, zrozumienie, pomoc.
Na przestrzeni tych ośmiu lat wielu z nas odnalazło drogę do Boga, odkryło swoje powołanie,
a także umocniło się w wierze.
Jako Duszpasterz wniósł wiele radości i życia w naszą wspólnotę paraﬁalną. Zapewne są i
tacy, którzy będą uważać, że do nich słowo Ks.
Jerzego nie traﬁło, jednak czasem trzeba kilku,
a nawet kilkunastu lat, aby słowo niegdyś usłyszane zaowocowało.
Ks. Jerzy zawsze powtarzał, że formacja,
wspólnota jest najważniejsza. To w niej człowiek poznaje siebie, a także swoje zalety i
wady. Dlatego też starał się, aby jak najwięcej
paraﬁan czynnie uczestniczyło w różnych or-

Twardowski to nowe imię szkoły

Florencja, 2005 r.

ganizacjach, bo to kształtuje i zmienia światopogląd człowieka.
Nie sposób wymienić wszystkiego, co wydarzyło się przez tych osiem lat zarówno w kościele, na plebanii, a także i w nas samych.
DZIĘKUJEMY za wspólnie spędzony
czas, PRZEPRASZAMY za to, co było złe,
PROSIMY o modlitwę.
My jako paraﬁanie również zapewniamy o
modlitwie w intencji Ks. Jerzego i Jego nowej
paraﬁi.
Paraﬁanie
waniu tworzyliśmy kolejne karty historii szkoły, która w tym roku obchodzi 60-lecie powstania i przestała być szkołą bez imienia.
1 czerwca odbyła się uroczystość nadania
Szkole Podstawowej nr 39 we Wrocławiu imienia Księdza Jana Twardowskiego. Cała uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną
w kościele paraﬁalnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył i Słowo
Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. arcybiskup
Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski,
przy udziale ks. proboszcza Jerzego Żytowieckiego i zaproszonych kapłanów. Niezwykły
charakter miała cała oprawa liturgiczna, w której udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele. Po mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkoły, gdzie Jego Ekscelencja
ks. arcybiskup Marian Gołębiewski dokonał
uroczystego poświęcenia sztandaru, uczniowie
złożyli ślubowanie, odbyła się okolicznościowa akademia. Od tej chwili 1 czerwca - dzień
urodzin ks. Jana Twardowskiego - na stałe wpisał się w kalendarz naszej szkoły.

Ksiądz poeta Jan Twardowski należy do
,,Do dzieci trzeba mówić tak, by jednocześnie wychowywać starszych’’ - „Elementarz grona najbardziej popularnych współczesnych
dla najmłodszego, średniaka i starszego”, ks. polskich twórców. Jego utwory czytają chętnie
zarówno dzieci, jak i dorośli. Najbardziej znaJ. Twardowski.
ne tomiki twórczości ks. Jana Twardowskiego
to: „Powrót Andersena”, „Rachunek dla dorosłego”, „Który stwarzasz jagody”, „Rwane
prosto z krzaka”, „Nie przyszedłem pana nawracać”, „Na osiołku”, „Sumienie ruszyło”,
„Śpieszmy się kochać ludzi”, „Nowy zeszyt w
kratkę”, „Elementarz dla najmłodszego, średniaka i starszego”, „Patyki i patyczki”, „Niecodziennik”, „Kasztan dla milionera”, „Zielnik”,
„Wiara, nadzieja i miłość”.
Poszukiwania godnego patrona, który by
przyświecał pracy wychowawczej szkoły, zakończyły się wyborem ks. Jana Twardowskiego, którego twórczość uczy mądrej wiary, wielkiego optymizmu, wrażliwości, szacunku dla
ludzi i otaczającego świata, a przede wszystkim miłości.
Maria Mazur - katechetka
Osoba tego niezwykłego kapłana - poety
wzbudziła powszechny aplauz
wśród rodziców, nauczycieli, uczniów. Dowodem tego
poparcia była między innymi
duża liczba uczniów biorących
udział w konkursie poezji ks.
ks. Jan Twardowski, 1915-2005 r.
Jana Twardowskiego zorganiKs. Jan Twardowski urodził się 1 czerwca zowanym w naszej szkole. W
1915 r. w Warszawie. Studiował polonistykę na przygotowanie uroczystości
Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupa- nadania imienia włączyli się
cji należał do AK i walczył w Powstaniu War- wszyscy nauczyciele pod kieszawskim. W 1945 r. wstąpił do Seminarium runkiem pani dyrektor Ewy
Duchownego w Warszawie i w 1948 r. otrzymał Kowalskiej-Sierpowskiej,
święcenia kapłańskie. Od 1959 r. był rektorem pracownicy szkoły, uczniowie
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
i rodzice. Dzięki ich zaangażokościoła Sióstr Wizytek w Warszawie.
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Alternatywa czasu wolnego
Nieustającym problemem rodziców, którzy na co dzień pracują, są nurtujące ich
pytania, co i z kim ich dziecko robi w czasie
wolnym. Czy zawsze mamy pewność, że nasze dziecko podczas wspólnych zabaw z kolegami jest bezpieczne; czy nie nurtują nas
często pytania, czy czas ten spożytkowany
jest z korzyścią dla rozwoju naszej pociechy...

z tą dziedziną nauki; język niemiecki – dla
dzieci i młodzieży; język angielski - dla dzieci. W świetlicy są również tak zwane zajęcia
wolne, podczas których dzieci mogą po prostu

Od kilku lat nasze miasto postanowiło wyjść
naprzeciw nurtujących pytań, stwarzając alternatywę czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z
miasta Wrocławia. Alternatywą tą miały być i
są do dziś świetlice i kluby środowiskowe.
Korzystając z zaproszenia ówczesnych
władz miasta, również nasza paraﬁa postanowiła stworzyć alternatywę dla dzieci, które
swój czas wolny pragną spędzić na zabawie połączonej z zajęciami rozwijającymi. Od ponad
3 lat nasza świetlica charakteryzuje się tym, że
nie jest wyłącznie miejscem, w którym dzieci
mogą po prostu posiedzieć, ale przede wszystkim tym, że dzieci zapisywane są przez swoich
rodziców na konkretne zajęcia dodatkowe, które mają na celu rozwijanie u nich dodatkowych
umiejętności, ale przede wszystkim uczenia ich
kreatywności, odpowiedzialności, samodzielności oraz odwagi wyrażania swoich uczuć i
opinii poprzez nabywanie pewności siebie.
Również i w tym roku pragniemy uruchomić
zajęcia w naszej świetlicy, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, a także ich rodziców.
Wzorem lat ubiegłych pragniemy uruchomić
grupę Koło Żywego Słowa – dla dzieci, które
pragną zapoznawać się z tajnikami aktorstwa
oraz poezji i prozy; zajęcia muzyczne – dla
wszystkich tych, którzy pragną poznać mowę
nut oraz rozwijać swój nie zawsze odkryty i
doceniony talent do śpiewania; nauka i doskonalenie pływania – dla dzieci, które nie umieją
pływać, oraz tych, które pragną tę umiejętność
doskonalić; zajęcia sportowe – głównie dla
chłopców, ale jeśli zbierze się grupa min. 12
dziewcząt, jesteśmy gotowi utworzyć grupę
również dla nich; nauka tańca towarzyskiego
– dla dzieci i młodzieży; zajęcia z matematyki
– dla każdego, kto ma jakiekolwiek problemy Rys. Mikołaj Szurlej, 7 lat

Wakacyjny czas
W tym roku młodzież z naszej paraﬁi miała wiele ciekawych propozycji na spędzenie
wakacji.
Już na samym początku odbył się wyjazd
do Taizé, do miasteczka, które położone jest w
Burgundii we Francji. Tam codziennie o świcie
dzwony wzywają młodzież z całego świata na
modlitwę. Czynią to jeszcze dwa razy w ciągu
dnia. W niebo i po ziemi niesie się z tego zakątka charakterystyczna modlitwa wyśpiewywana kanonami i sercem. To specyﬁczne miejsce
położone jest na wzgórzu, gdzie obecny jest
Duch pojednania, Duch błogosławieństwa.
Miejsce swoje znajduje w duszach tysięcy

młodych i dorosłych, którzy przyjeżdżają tam
na tygodniowe rekolekcje, aby tam, jak u źródła, napić się Wody Żywej. Każdy, który tam
przybywa, jest na swój sposób niekończącą się
opowieścią o poszukiwaniu sensu życia, swojego życia, życia wspólnot i narodów, życia w
pokoju. Modlitwy odbywają się w Kościele Pojednania, który w okresie wakacji mieści nieraz
ok. 5000 młodych ludzi. Pielgrzymi śpiewają,
słuchają Słowa Bożego i też mają okazje do
wyciszenia – czas na głos Boga. Miejsce to
jest wyjątkowe, gdyż właśnie tam młodzi ludzie mają możliwość odkrycia, kim naprawdę
są i dokąd zmierzają. Czas spędzony w Taizé
na pewno pozostanie w ich sercach na długo.
W wyjeździe wzięło udział ok. 40 osób. Wycieczkę organizowała Marta Pahulicz, która od
kilkunastu lat wędruje z młodymi do Taizé, aby

pograć w gry, bawić się z rówieśnikami, malować, rysować itp. Na zajęciach zawsze jest czas
na odrobienie lekcji i przyjazną pogawędkę z
prowadzącym. Pragniemy, aby przez naszą
działalność dzieci i młodzież z naszego osiedla
miały szanse i możliwość spędzania wolnego
czasu bezpiecznie, ale przede wszystkim z korzyścią dla swojej przyszłości.
Zajęcia w świetlicy są dla dzieci bezpłatne,
gdyż nie chcieliśmy stwarzać barier dla dzieci
z rodzin mniej zamożnych. Z przykrością musimy jednak stwierdzić, że nawet fakt bezpłatnych zajęć nie mobilizuje rodziców do tego,
aby zapisali swoje pociechy na zajęcia dodatkowe. Fakt ten nas bardzo martwi, gdyż nasza
działalność miała być również pomocą dla rodziców w zorganizowaniu wolego czasu dla ich
dzieci. Dlatego gorąco apelujemy do rodziców,
aby nie uniemożliwiali dzieciom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i zapoznali się z naszą ofertą, która dostępna
będzie już od niedzieli 18 września
2006 roku.
Zapraszając wszystkie chętne dzieci do
udziału w zajęciach w świetlicy, pragnę
gorąco podziękować
wszystkim
prowadzącym
zajęcia, a także
tym, dzięki którym działalność
świetlicy
jest
możliwa.
Maria Mazur

Dom w którym mieszkają bracia (Taizé)

odnowić w nich ducha wiary.
Kolejną propozycją spędzenia wolnego
czasu, tym razem dla dzieci, były półkolonie.
Udział w nich wzięło ponad trzydzieścioro dzieci. Zajęcia odbywały się w SP im. ks.
Jana Twardowskiego
dokończenie str. 6
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Pawłowice wczoraj i dziś
Rzymskokatolicka paraﬁa Najświętszego Serca Pana Jezusa
Jak stwierdzono na podstawie wykopalisk
archeologicznych, osadnictwo na terenie, który zamieszkujemy, istniało już od IV-VI w. n.e.
Było to osadnictwo prasłowiańskie.
Nazwa Pawłowice występuje po raz pierwszy w łacińskim dokumencie z 1260 r. Dokument stwierdza, że książę Henryk III śląski
wraz ze swoim bratem Władysławem przekazali opactwu św. Wincentego na Ołbinie majątek
Paulovici w zamian za majątek Popowice nad
rzeką Odrą. Książę w zamian uzyskał prawo
łowienia bobrów na rzece. W średniowieczu
istniało grodzisko, którego ślady zachowały się
do dziś na południowy zachód od zabudowań
folwarcznych, używanych obecnie przez Akademię Rolniczą.
Pawłowice w zapisie z 1350 r. występują pod
nazwą Paulow (od imienia Paweł, czyli od plemienia słowiańskiego, które tu zamieszkiwało),
a w dokumencie z 1380 r. jako Paulowicz.
Do 1937 r. Pawłowice nosiły miano Pawelwitz (od II 1937 r. Weldelborn), co poświadcza,

Mapa Pawłowic z 1936 r.

że wpływy polskie utrzymały się na tym terenie
dość długo.
Z dokumentów kościelnych można wnioskować, że autochtoniczna ludność polska żyła w
Pawłowicach jeszcze w drugiej połowie XVII
w., a przypuszczalnie jeszcze później. W roku
1810 Pawłowice są odnotowane jako wieś licząca 150 mieszkańców.
Własnością klasztoru św. Wincentego były
Pawłowice do 1820 r. Na 237 mieszkańców
113 było katolikami. We wsi istniał folwark, a
władza administracyjna spoczywała w rękach
sołtysa. Usługi dla ludności świadczyło kilku
rzemieślników różnej branży.
Linią kolejową Pawłowice z Psim Polem,
Zakrzowem i Brochocinem Trzebnickim połączone były od 1 XI 1886 r.
W XIX w. osiedle dzieliło się na dwie części: nowe i folwarczne z pałacem, który to
majątek obejmował 300 ha, w tym Psie Pole
i Bischwitz.
Wyzwolenie osiedla miało miejsce 16 II
1945 r. wraz z Zakrzowem i Psim Polem.
Pierwotnie polska nazwa wsi, nieudolnie
przekształcona przez Niemców na Pawelwitz,
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musiała mocno kłuć w oczy hitlerowców, gdyż
w roku 1937 zamienili ją na Weldelborn. Swą
historyczną nazwę odzyskała po ośmiu latach,
w 1945 r.

Pałac w Pawłowicach z XIX w.

W 1920 r. protestanccy wyznawcy zdobyli się na wybudowanie u zbiegu dzisiejszej ul.
Malwowej i Starodębowej własnego kościoła. Katolicy natomiast wciąż związani byli ze
świątynią na Psim Polu.
Podobnie też było w pierwszym okresie
po wojnie. Coraz liczniej napływająca do wsi
ludność polska zastała opuszczony, nieczynny
kościół poewangelicki.
Pawłowice nie należały jeszcze wówczas do
Wrocławia, lecz ze względu na zabudowę, w
dużym stopniu willową, miały charakter osiedla przedmiejskiego. Pierwsi polscy osadnicy
zajęli się kościołem, skutecznie zabezpieczając
go przed dalszymi zniszczeniami. Przewidywali bowiem, że świątynia w niedługim czasie
będzie służyć katolikom. Nie pomylili się. Już
pod koniec 1945 r. zaczął dojeżdżać do Pawłowic ksiądz z Psiego Pola.
Oﬁcjalne przejęcie przez katolików pawłowickiego kościoła poewangelickiego nastąpiło 4 VI 1947 r. W 1961 r. obiekt doczekał
się gruntownego remontu oraz dobudowania
dzwonnicy z sygnaturką. 18 VIII 1963 r. powstał w Pawłowicach samodzielny wikariat, a
erygowanie paraﬁi pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa nastąpiło 15 V 1965 r.
W roku 1969 proboszczem paraﬁi został ks. Jan
Rymarczuk, który podjął trud budowy plebanii
przy ul. Barwinkowej. Dokończenie tego dzieła, w 1977 r., przypadło w udziale następnemu
proboszczowi, ks. Zbigniewowi Kirszowi. On
też, biorąc pod uwagę utrzymujący się szybki
rozwój Pawłowic i idący za tym wzrost liczby
ludności, doprowadził w latach 1983-1986 do
rozbudowy kościoła prawie w dwójnasób. Dobudowę zaprojektował inż. Jan Rydosz.
Jednonawowy kościół pawłowicki jest obiektem wzniesionym z cegły i otynkowanym. Nad
wysokim dwuspadowym dachem krytym dachówką, w części zachodniej, nad chórem,
wznosi się wspomniana drewniana sygnaturka
z 1961 r. Portal wejściowy oraz ostrołukowy
wykrój okien stanowią elementy dość typowe
dla budownictwa sakralnego lat dwudziestych i
trzydziestych ubiegłego wieku. W prostokątnej
bryle kościoła wnętrze jest rozwiązane w ten
sposób, że od wschodu, pośrodku, urządzono
prezbiterium, a po jego obu stronach, od po-

łudnia, wydzielono zakrystię i rodzaj schowka
pod amboną po stronie północnej. Oba pomieszczenia mieściły się przy tym w obrysie
prostokątnej nawy.
W ramach rozbudowy z lat 1983-1986 zakrystię i schowek oraz ambonę zlikwidowano,
dzięki czemu nawa uległa znacznemu powiększeniu, a jej wnętrze stało się całkowicie prostokątne. Jednocześnie nowe prostokątne prezbiterium z nową zakrystią od południa i salką
katechetyczną od północy (oba te pomieszczenia wystają poza mury nawy) dobudowano po
stronie wschodniej.
Tak więc do nawy z roku 1920 o powierzchni 18x12 m doszło nowe prezbiterium o rozmiarach 6x8 m oraz salka katechetyczna i zakrystia o podobnych rozmiarach.
Wnętrze świątyni, tynkowane i pobielone, nakryte jest płaskim stropem, a witraże
w oknach, o rysunku geometrycznym, z emblematami religijnymi, należy uznać za dość
skromne.
Chór po zachodniej stronie wybudowano z
drewna. Skromny jest także wystrój i wyposażenie wnętrza.
Przy wschodniej lewej ścianie nawy znajdował się pseudogotycki ołtarz, a przy ścianie
prawej wielki krucyﬁks. Główny ołtarz, współczesny, nowy, wolno stojący, urządzono wedle
wymagań posoborowych.
Przed kościołem w nieustalonym okresie
ustawiono dwie kolumny toskańskie, spełniające rolę dekoracyjną z lat trzydziestych, na
których pod koniec lat 80. umieszczono ﬁgury
św. Piotra i Pawła.

Klasztor karmelitanek, 1933-1938 r.

Kościół położony jest malowniczo, wśród
starych drzew. Wokół kościoła rosną dęby
i jesiony, wyróżniają się dwa dęby szypułkowe ok. 100-letnie o ob. 330 i 290 cm, wys. ok.
28 m.
Ostatnie lata były czasem intensywnych remontów spowodowanych upływem czasu i koniecznością uzupełnienia mniej trwałych materiałów dostępnych w latach socjalistycznych.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu paraﬁan
wnętrze kościoła zmieniło się. Zakupiono
nowe ławki, odnowiono prezbiterium, w którym także założono granitową posadzkę. W kościele zostało założone ogrzewanie podłogowe,
a w przedsionku wykonano toaletę z bieżącą
wodą i zamontowano bojler elektryczny. Wiele
zmian, których dokonano, zmieniło wizerunek
kościoła. Mimo skromnego wyglądu jest on
oazą modlitewnego uniesienia.
Salki, które znajdują się po obu stronach kościoła, zostały przeznaczone na potrzeby dzieci
i młodzieży oraz służby liturgicznej.

Działalność charytatywna

Klasztor Sióstr Benedyktynek od Wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu

Charakterystyka paraﬁi
W obrębie paraﬁi znajduje się także klasztor
Sióstr Benedyktynek od Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu. Siostry dają świadectwo życia konsekrowanego. Swoją obecnością wspierają Kościół powszechny i lokalny
gorliwą modlitwą, a także bardzo często samarytańską posługą.
Zdecydowana większość Paraﬁan to ludzie
głębokiej wiary: tradycyjnej, rozmodlonej religijności, oﬁarni, uczestniczący w życiu Kościoła powszechnego i lokalnego, pielęgnujący
w swoich domach prawdziwe treści katolickie
i polskie - będące bezcennym duchowym dziedzictwem, które do tej społeczności przywiozło po wojnie najstarsze pokolenie przybyłe ze
wschodnich terenów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza z okolic Czerniowiec i
Sambora.

Troska o biednych stanowi priorytet w działalności duszpasterskiej naszej paraﬁi. Od początku część Rady Ekonomiczno-Socjalnej
Rady Paraﬁalnej stanowi Komisja Charytatywna, która od 2005 roku jest już oddziałem Caritas. Co miesiąc zbieramy pod kościołem oﬁary
na Paraﬁalny Kielich Rodziny i Życia, czyli dla
najbiedniejszych wśród nas samych. Akcja ta
się tak mocno rozwinęła, że obecnie Caritas,
po zaspokojeniu bieżących potrzeb, sponsoruje
wyjazdy i półkolonie dla dzieci i młodzieży.
Od dwóch lat funkcjonuje specjalny Fundusz Pomocy Bezrobotnym. Rodziny
składają oﬁary na sprzątanie swojej świątyni, z
czego udzielane jest wsparcie bezrobotnym w
zamian za pracę. Pozwala to ludziom bez pracy
zachować swoją godność i poczuć się pożytecznym dla swojej paraﬁi. Za ogromnie oﬁarną
działalność charytatywną składam wszystkim
Paraﬁanom wyrazy wielkiej wdzięczności.

Życie religijne
Ośrodkiem życia religijnego naszej wspólnoty paraﬁalnej jest Eucharystia. W niedzielę
sprawowana jest ona w godzinach: 8.00; 9.30;
11.00 - Suma Paraﬁalna i 18.00. W tygodniu
odprawia się w kościele msze św. o g. 18.00, w
Adwencie Roraty o 6.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca, po każdej mszy św., ponadto
w każdy I-czwartek miesiąca i I-piątek miesiąca z okazją do spowiedzi. Sposobność do
Sakramentu Pojednania mają wierni również
przed każdą mszą św. w tygodniu, dodatkowo
w każdy I czwartek i I piątek miesiąca od g.
17.00. Również w czasie każdych rekolekcji.
Sakrament Chorych udzielany jest w każdą
I sobotę miesiąca. Ponadto dwa razy w roku - z
racji Dnia Chorych w lutym i z racji Adoracji
Wieczystej. Co niedzielę czterech nadzwyczajnych szafarzy roznosi Komunię Św. wszystkim
chorym, którzy tego potrzebują.
Kancelaria Paraﬁalna czynna jest codziennie
z wyjątkiem wtorku po mszy św. wieczornej.
Księgi paraﬁalne są prowadzone na bieżąco.
Kancelaria mieści się w zakrystii.
Na terenie paraﬁi znajduje się przedszkole oraz VI-klasowa szkoła podstawowa. W
placówkach tych prowadzona jest katechizacja w ramach normalnych zajęć, w wymiarze
dwóch godzin tygodniowo. Katechetką jest
pani mgr Maria Mazur, kontynuująca studia
podyplomowe licencjackie i doktoranckie na
PWT we Wrocławiu.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Instytucje, stowarzyszenia i wspólnoty
działające w paraﬁi
Najstarszą wspólnotą religijną powstałą w
paraﬁi są Róże Żywego Różańca. Następnie
wykształciło się Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży, które przyczyniło się do założenia
Klubu Paraﬁalnego dla Dzieci i Młodzieży.
Można w nim znaleźć nie tylko pomoc przy
odrabianiu lekcji, ale również nauczyć się tańca towarzyskiego, języka niemieckiego, angielskiego, matematyki oraz brać udział w licznych
zajęciach sportowych. Dzięki dotacjom Urzędu
Miejskiego zatrudniamy kilku specjalistów.
Oprócz wyżej wspomnianych wspólnot na
terenie paraﬁi działa jeszcze wiele innych, z
którymi będzie można się zapoznać bliżej w
następnym numerze gazety.

Podsumowanie
Dynamizm życia naszej wspólnoty zawdzięczamy łasce Bożej i Bogu za to dziękujemy. Następnie wielkiej aktywności naszych Paraﬁan,
za co składam im hołd i uznanie, szczególnie,
ze sprawiedliwości, trzeba wyróżnić mieszkańców Pruszowic. Bardzo dużo zawdzięczamy
też pracy księdza mgr. Pawła Machała, jego
cierpliwości i dyspozycyjności. Chcę Księdzu
Pawłowi podziękować za pracę w paraﬁi oraz
pomoc i życzliwość dla mnie osobiście.
Dziękuję instytucjom działającym na terenie
paraﬁi na czele z Zarządem Rady Osiedla Pawłowice, Radzie Sołeckiej Pruszowic, Dyrekcji i
Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły i przedszkola.
Całość prac w paraﬁi koordynuje przy boku
kapłanów 24-osobowa Rada Paraﬁalna zatwierdzona przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę
Wrocławskiego, składająca się z 12 członków
Rady Ekonomiczno-Socjalnej i 12 członków
Rady Duszpasterskiej. Warto
wspomnieć, że Ksiądz Proboszcz tę ostatnią Radę powołał – ad experimentum – po w
pełni demokratycznych wyborach, w których udział wzięło
78% uczęszczających na mszę
św. Jak dotąd przynosi to błogosławione owoce. Z inicjatywy samej Rady Duszpasterskiej przeprowadzono osobną
zbiórkę na organy i obecnie
mamy nowe 30-głosowe organy w wersji elektronicznej,
z możliwością dokupienia w
przyszłości piszczałek i zamiany na wersję klasyczną.
Nie sposób dzisiaj wymienić
wszystkich Paraﬁan, którzy
w minionym 40-leciu włożyli
swój wkład w to wielkie dzieło
żywej wspólnoty paraﬁalnej.
Wielu z nich już Bóg odwołał
do wieczności, inni odpoczywają na zasłużonej emeryturze, jeszcze inni obecnie przejmują tę aktywność w sztafecie
pokoleń. Wymieńmy symbolicznie kapłanów, którzy byli
tym duchem ożywiającym wspólnotę paraﬁalną: twórcę paraﬁi śp. Ks. Kanonika Jana Rymarczuka, prężnego śp. Ks. Prałata Stanisława
Irka, wielkiego budowniczego Ks. Kanonika
Zbigniewa Kirsza i człowieka wielkiego cierpienia śp. Ks. Kanonika Brunona Arabskiego.
Wszyscy zostawili tutaj ogromny zapał i serce
oraz zdrowie i życie dla paraﬁi.
Dla wszystkich naszych dobrodziejów i
„pracowników winnicy Pańskiej” powinniśmy
wypraszać łaskę szczęśliwej wieczności dla
zmarłych i dalszą opiekę Bożą dla żywych.
Bogu Jedynemu, Wszechmogącemu i Najwyższemu niech będzie za wszystko nasza
najgłębsza wdzięczność, cześć i uwielbienie na
wieki.
opracował ks. Jerzy Żytowiecki
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Wakacyjny czas (cd.)
w Pawłowicach od godziny 10.00 do 15.00.
Program był bardzo atrakcyjny, gdyż dzieci nie
tylko mogły poznać swoje osiedle, ale także
Wrocław i okolice. Odbyły się też wycieczki,
m.in. na Ostrów Tumski, do Borowej, gdzie
dzieci jeździły konno i smażyły kiełbaski przy
ognisku. Płynęły również statkiem po Odrze.
Zajęcia były urozmaicane wizytami przedsta-

Obóz KSM 2006, Duszniki Zdrój, góra Muﬂon

wicieli różnych zawodów, m.in. policjantów i
strażaków. Zarówno organizatorzy półkolonii,
jak i sami uczestnicy miło wspominają wspólnie spędzony czas.
W drugiej połowie lipca, tj. od 24 lipca do
2 sierpnia, trwał obóz polsko-niemiecki. Nasza
młodzież wyjechała do Dusznik Zdroju, gdzie
mogła spędzić czas wśród kolegów z Dortmundu. Tak jak wszystkie wyjazdy organizowane
przez paraﬁę, tak i ten obﬁtował w wycieczki
krajoznawcze. Dzięki tej wymianie, którą nasza paraﬁa prowadzi od kilku lat, młodzież poznaje kulturę, a także realia życia za granicą.
Od 16 do 26 sierpnia w tym samym miejscu,
w Dusznikach Zdroju, trwał obóz Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. W całości był on
organizowany przez naszą paraﬁę. Osobiście
zajął się tym ks. proboszcz Jerzy Żytowiecki.
Program był bardzo bogaty. Przewidywał on
zarówno czas na odpoczynek wakacyjny, zabawę, jak i modlitwę, a także spotkania formacyjno-szkoleniowe. Młodzież miała okazję zoba-

Czy myślistwo to hobby?
KRÓTKA HISTORIA
Łowiectwo fascynowało człowieka od zawsze. Człowiekowi pierwotnemu, oprócz emocji związanych z pokonaniem dzikiego zwierza, dostarczało pożywienia i skór do okrycia
ciała oraz tworzywa na prymitywne narzędzia.
W wiekach późniejszych władcom przynosiło
rozrywkę oraz umożliwiało gromadzenie zapasów na czasy częstych wówczas wojen. Na ziemiach polskich łowiectwo już od istnienia za-

Fot. autor nieznany

lążków państwa było nierozerwalnie związane
z życiem ludu zamieszkującego te tereny. Od
średniowiecza panujący miał wyłączny monopol na polowania, w szczególności na grubego
zwierza. Na drobną zwierzynę mogli polować
także poddani, zwłaszcza na własnym gruncie.
Od XII wieku mnożyły się nadania łowieckie, a
w XV wieku prawo polowania należało już do
przywilejów rycerskich, a następnie właścicieli
ziemskich. Zasada powiązania prawa do polowania z prawem własności gruntu przetrwała
do połowy XX wieku. Piękno łowiectwa urzekało bogatych i biednych; i poddanych, polityków; i ludzi prostych, aktorów; i pisarzy, ludzi
wszystkich zawodów.
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czyć m.in. Myślibórz, Jaskinię Niedźwiedzią,
a także Pragę, była również w aquaparku. Czas
spędzony razem ubogacił w nowe, pozytywne
doświadczenia uczestników i wychowawców.
To, co dobre, szybko się kończy. Mam nadzieję, że przyszłoroczne wakacje będą równie
udane i bogate w propozycje jak w tym roku.
(ds)

- odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w PZŁ,
- zdała egzamin z zakresu łowiectwa,
- jest pełnoletnia,
ORGANIZACJA
- nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim,
Zrzeszeniem wszystkich myśliwych zorga- posiada obywatelstwo polskie oraz korzynizowanych w kołach łowieckich jest Polski sta w pełni z praw obywatelskich.
Związek Łowiecki. Najwyższą władzą jest
Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, który tworzą,
wyłonieni w wyborach pośrednich, przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków niezrzeszonych w kołach łowieckich. Wybory odbywają się co 5 lat. Zarząd Główny jest
organem zarządzającym. W skład ZG wchodzi
Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący,
oraz 2 do 4 członków.
Łowiectwo w Polsce podlega Ministrowi
Środowiska. Podstawą prawną jest ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. W
myśl ustawy polować w Polsce może myśliwy
zrzeszony w PZŁ. Kraj jest podzielony na 5250
obwodów łowieckich o minimalnym obszarze
3000 ha. Prawo do dzierżawy obwodów mają Fot. autor nieznany
koła łowieckie na okres 10 lat od Dyrekcji ReCzłonkiem PZŁ może być także cudzoziegionalnej Lasów Państwowych (lasy). Średnio miec posiadający prawo pobytu lub kartę stałena jednego myśliwego przypada w Polsce 300 go pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełha dzierżawionych obwodów.
niający wyżej wymienione warunki, oprócz
Koła łowieckie ponoszą wydatki związane z oczywiście obywatelstwa polskiego. Aby pozagospodarowaniem terenów dzierżawionych lować w Polsce, należy posiadać następujące
(dokarmianie itp.), koszty samej dzierżawy dokumenty:
oraz szkód wyrządzonych przez zwierzynę rol- legitymację członkowską PZŁ z opłaconynikom na polach. Coroczne plany pozyskania mi składkami,
zwierząt łownych z danego obwodu ustalane są
- pozwolenie na broń myśliwską wydane
przez administrację lasów - Nadleśnictwa. Do- przez policję,
chody kół łowieckich stanowią składki człon- pozwolenie na odstrzał określonego gatunkowskie i wpływy ze sprzedaży ubitej zwie- ku zwierzyny (ważne 1 miesiąc).
rzyny oraz dochody z polowań wykonywanych
Myśliwi zagraniczni mogą polować w Polsce
przez myśliwych zagranicznych.
tylko za pośrednictwem posiadających koncesję wyspecjalizowanych biur polowań.
EGZAMINY I POZWOLENIA
Przygoda z myślistwem zostanie opisana w
Członkiem PZŁ może zostać osoba ﬁzyczna, następnym numerze.
która spełnia następujące warunki:
źródło: Internet

Podcięta ryba
Sekcja
Wędkarska
oraz
mieszkańcy Pawłowic poprawili bezpieczeństwo
i estetykę na terenie plaży. Dla naszych
mieszkańców Sekcja wprowadziła zarybianie jeziora i troszczy się o rozwój roślinności
przybrzeżnej. Wszystkie kroki prowadziły
do powrotu jeziora z ubiegłych czasów (Pawelwitz).
Patrząc na obszerność tekstu „W trosce
o jezioro”, publikowanego w gazetce „Nasze
Pawłowice”, wydaje się, że to troska o jezioro stała się motywem wydania pierwszego
numeru gazetki lokalnej. Powód jest jednak
inny. Nastąpiła potrzeba usprawiedliwienia
przez Radę Osiedla jej nieprzyjaznego stanowiska wobec Sekcji Wędkarskiej. Byłby to
krok we właściwym kierunku, gdyby nie to, że
autorzy zapomnieli o kilku istotnych faktach.

Rok 1998 – odkopywanie betonów oraz przewracanie ich celem utwardzenia nabrzeża. Sekcja pracuje ostro – władza zadowolona

Rok 1998 – cd. porządkowania wybrzeża.
Sponsorami prac sprzętu byli: P. Grabowski
i B. Jargot

robót wykonanych przez członków Sekcji Wędkarskiej. Prace były wykonywane społecznie.
Z chwilą pogorszenia się stosunków pomiędzy
Sekcją a Radą Sekcja zleciła wykonanie wyceny robót. Wyniosła ona 36.126,99 zł. Tego
kosztorysu Rada nie zakwestionowała.
3. W 2001 roku Rada Osiedla przedstawiła
Sekcji propozycję nie do odrzucenia – podpisania komercyjnej umowy, na mocy której
wędkarze za wyłączność wędkowania zostali
zobowiązani do wpłacania do kasy Rady Osiedla kwoty 1.500 zł (z możliwością zamiany połowy tej kwoty na robociznę). Takie zobowiązanie zostało nałożone na społeczników, którzy
ogromnym nakładem pracy przywrócili akwen
do właściwego stanu. Takiego zobowiązania
nie ma w żadnej innej samorządności lokalnej.
4. Kwota 4.560 zł wydatkowana przez
Zarząd osiedla na Sekcję Wędkarską głównie
na zarybianie, mieści ona w sobie około 1.400

Weryﬁkując zatem treść publikacji, należy
uzupełnić przebieg zdarzeń o fakty:
1. Nie Rada Osiedla, ale grupa mieszkańców
Pawłowic, głównie wędkarzy oraz osób, które następnie założyły Sekcję Wędkarską, widząc postępującą degradację jeziora i jego otoczenia, postanowiła położyć temu kres i wystąpiła z inicjatywą
przejęcia jeziora od władzy samorządowej.
2. Autorzy tekstu nie wspominają o wartości Rok 1998 – kontynuacja prac

Nie tylko dla dzieci
Kiedy patrzę, jak śpisz
Moje drogie dziecko, wślizgnęłam się do
twojego pokoju, by usiąść przy tobie, kiedy śpisz, i popatrzeć, jak twoje kruche ciałko
wznosi się i opada w rytmicznym oddechu.
Oczy masz ufnie przymknięte, a twoją anielską
twarzyczkę otaczają miękkie, jasne loki. Chwilę temu, kiedy pracowałam w gabinecie, ogarnął mnie smutek, gdy wspominałam wydarzenia dzisiejszego dnia. Nie mogłam już dłużej
skoncentrować się na pracy, toteż przyszłam,
by porozmawiać z tobą w tej ciszy, kiedy tak
sobie odpoczywasz.
Rano nazwałam cię guzdrałą, kiedy za bardzo się ociągałeś i zbyt wolno ubierałeś. Zbeształam cię za to, że znowu zapodziałeś gdzieś
swoją kartkę na lunch, i sprzątnęłam śniadanie
ze stołu z naburmuszoną miną, bo poplamiłeś
sobie koszulkę. „Znowu?” - westchnęłam, ty

zaś uśmiechnąłeś się do mnie niewinnie i powiedziałeś: „Cześć, mamo!”.
Po południu wykonywałam telefony, a ty
ustawiłeś swoje zabawki w równiutkie rzędy
na łóżku, gestykulowałeś i śpiewałeś sobie.
Wpadłam zezłoszczona do twojego pokoju i
zagrzmiałam, byś przestał wreszcie hałasować.
Potem spędziłam kolejną długą godzinę przy
telefonie. „Zabieraj się do odrabiania pracy
domowej”, ryknęłam niczym jakiś sierżant,
„i przestań marnować tyle czasu”. „Dobra,
mamo”, odpowiedziałeś skruszony, siadając
sztywno przy biurku z długopisem w ręku. Potem nie dochodziły już z twojego pokoju żadne
odgłosy.
Wieczorem, kiedy ciągle jeszcze pracowałam, podszedłeś do mnie z wahaniem. „Poczytasz mi dzisiaj, mamo?” - zapytałeś z nadzieją
w głosie. „Nie dzisiaj”, odpowiedziałam gwałtownie, „twój pokój to istne pobojowisko! Czy

zł wydatkowane przez Zarząd Osiedla na ścięcie gałęzi zasłaniających chodnik przy ulicy
Sasankowej (teren b. DZBM). Cała ta kwota
ma znaczenie znikome w porównaniu z wartością prac wykonanych przez wędkarzy.
5. Sekcja Wędkarska jest traktowana przez
Radę jako twór, do którego trzeba dopłacać.
O wędkarzach obraduje Rada pod ich nieobecność, nie uznając np. kompromisu jako formy dochodzenia do porozumienia. Sekcja odwołała się
od decyzji Rady Osiedła do władz miasta.
W konsekwencji nasuwa się wniosek, że Rada
traci energię na niepotrzebne spory. Energia ta
bardziej przydałaby się w dziedzinie np. integracji mieszkańców – podział bowiem na „starych” i
„nowych” jest bardzo widoczny. Zapraszamy do
dyskusji w następnym numerze (cdn).
(ZSW)

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Gazeta, która traﬁa do Państwa rąk, powstała z inicjatywy kilku osób, które w działaniach
poparł ks. proboszcz Jerzy Żytowiecki. Chcielibyśmy przybliżać mieszkańcom naszego
osiedla sprawy dotyczące nas wszystkich.
W pierwszym numerze dużo miejsca poświęciliśmy ks. Jerzemu, który jako duszpasterz służył nam przez osiem lat. Jego odejście wydaje
nam się ważnym wydarzeniem dla paraﬁan.
Gazeta będzie ukazywała się raz w miesiącu.
Liczymy na propozycje dotyczące tematów, które
powinny być poruszone. Przyszłe artykuły prosimy przesyłać na adres: jacek@artserwis.pl lub
przekazać Dorocie Stępień, ul. Przedwiośnie 73.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja: Dorota Stępień, Anna Małaczyńska, Jacek Orzechowski
Kontakt: Wrocław, ul. Przedwiośnie 73 lub
ul. Jeziorowa 27, ul. Krokusowa 44; e-mail:
jacek@artserwis.pl
za każdym razem muszę ci o tym przypominać?”. Z pochyloną głową, powłócząc nogami,
odszedłeś do swojego pokoju. Za jakiś czas
wróciłeś i zerknąłeś do gabinetu. „A teraz o co
chodzi?” - zapytałam wzburzonym głosem.
Nie odpowiedziałeś ani słowem, tylko
wkroczyłeś do pokoju, zarzuciłeś mi ramiona
na szyję i pocałowałeś w policzek. „Dobranoc,
mamo, kocham cię”, wyszeptałeś, mocno się
do mnie przytulając. Po chwili zniknąłeś tak
szybko, jak się pojawiłeś.
Siedziałam potem ze wzrokiem utkwionym
w swojej pracy i czułam, jak ogarniają mnie
wyrzuty sumienia. W którym momencie zatraciłam rytm dnia i za jaką cenę? Nic nie uczyniłeś, by wprawić mnie w taki nastrój. Byłeś
tylko dzieckiem, zajętym procesem dorastania
i uczenia się. Zagubiłam się dzisiaj w dorosłym
świecie odpowiedzialności i obowiązków i zabrakło mi już sił, które powinnam oﬁarować
tobie. Dzisiaj stałeś się moim nauczycielem.
Udzieliłeś mi cennej lekcji swoją niewyczerpaną chęcią, by podbiec i pocałować mnie na
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dobranoc, nawet po tak męczącym dniu chodzenia na palcach wokół moich humorów.
Teraz zaś, kiedy patrzę, jak śpisz, pragnę, by
ten dzień zaczął się od nowa. Jutro potraktuję
ciebie z takim zrozumieniem, jakie ty mi dziś
okazałeś, abym mogła być prawdziwą mamą
- rano przywitam cię ciepłym uśmiechem, po
szkole zachęcę słowem otuchy, wieczorem
utulę do snu ciekawą historyjką. Roześmieję
się, kiedy ty będziesz się śmiał, zapłaczę, kiedy będziesz płakał. Jutro już nie zapomnę, że
wciąż jesteś dzieckiem, a nie dorosłym, i będę
cieszyła się tym, że jestem twoją mamą. Twój
nieugięty duch ukoił mnie dziś, toteż przychodzę do ciebie o tej późnej porze, by ci podziękować, moje dziecko, mój nauczycielu i mój
przyjacielu, za dar twojej miłości.
Niedźwiadek
- Ufff! Nie chcę już więcej bawić się z tym
niegrzecznym dzieckiem. Gryzie mnie, rzuca
w kąt, jakbym był jakąś ścierką!
Tak mówił śmieszny, pluszowy niedźwiadek, o jednym uchu prawie już oderwanym,
który starał się wyciągnąć łapkę uwięzioną w
szuﬂadzie przy łóżku. Ludwiczek, jego pan,

W końcu wszyscy zgodzili się: nie będą bawić się z Ludwiczkiem.
Gdy chłopiec wszedł do swego pokoju,
pierwszym jego odruchem było kopnięcie autka. Ale co za zaskoczenie! Autko nie przesunęło się zupełnie i Ludwiczek o mało nie
upadł, gdyż stracił równowagę. Nasz przyjaciel - niezadowolony - chciał „pocieszyć się”
swym zranionym pajacykiem, ale nie potraﬁł
go podnieść: pajac wydawał się przyklejony do
podłogi.
Tym razem naprawdę się rozzłościł. Dlaczego nie może się bawić? Spojrzał na swego
niedźwiadka. Jak smutnie wyglądał w tej niewygodnej pozycji, z uwięzioną łapką i oberwanym uszkiem! Spojrzał na niego uważniej.
Dziwne, wydawało się, że szklane oczy świeciły się bardziej niż zazwyczaj. Może był smutny? Delikatnie wziął go na rękę, trochę pogłaskał: jaki był miękki i ciepły!
- Czy ty naprawdę mnie kochasz? - spytał
nagle niedźwiadek.
Ludwiczek odpowiedział: - Naturalnie!
A więc musisz mnie szanować, nie wolno ci
ciągnąć mnie za ucho i szczypać mnie. Przyrzekasz? A będziesz szanował również inne zabawki? Wszystkie one pragną być twoimi przyjaciółmi i chcą bawić się z tobą, pod warunkiem
że będziesz się z nimi dobrze obchodził.
- Tak tak przyrzekam wam: postaram się was
nie psuć. Dobranoc, przyjaciele! - to mówiąc,
podniósł pajaca, autko, wózek ciężarowy i porządnie poukładał na półce, myśląc już o dniu
następnym. Postara się wtedy naprawić zepsute
części zabawek z pomocą tatusia i mamusi.

Musicie wiedzieć, że ogród graniczył z
ogrodem jego przyjaciela Andrzeja. Przypuszczając, że spotka kolegę, Filip, zerwawszy rozmaryn, zbliżył się do drucianej siatki. Ale co
usłyszał? Ktoś z tyłu coś szeptał. Kto to mógł
być?
Głosik z tyłu mówił: - Ja ciągle rosnę tutaj,
krucha i zielona, ale Filip nie chcę mnie jeść.
Mówi, że nie może na mnie patrzeć. Jestem
taka smutna.
To była sałata Filipa, która skarżyła się na
niego.
- Tymczasem Andrzej zjada mnie z przyjemnością. Czy zauważyłeś jego buzię, świeżą
i różową?
- O, tak!
A buzia Filipa jest zawsze blada i zmęczona.
Nie chce nigdy nic jeść poza mięsem, chlebem,
kiełbaską i ciastkami.
- Czy nie zauważyliście również, że Andrzej
ma wspaniałe oczy? - dodały marchewki, które
rosły obok sałaty.
- Tak, to prawda - stwierdziła sałata.
- Otóż jest tak dzięki nam. On chętnie nas
zjada, a my sprawiamy, że jego oczy są zdrowe.
Filip odszedł cicho i pobiegł do domu, by
zobaczyć się w lustrze. Miał rzeczywiście
bladą twarz, kilka krostek na nosie... a jeżeli
rzeczywiście sałata i marchewki mają rację?
Jego przyjaciel Andrzej miał zawsze różowe
policzki.
- Mamusiu, mamusiu, dzisiaj daj mi trochę
sałaty i kawałek marchewki, dobrze?
Mamusia nie chciała wierzyć własnym
uszom. Zazwyczaj jej synek tak bardzo grymasił!
Kruchutka sałatka
Filip nie powiedział jej, że słyszał tę dziwną
rozmowę w ogrodzie. Będzie to jego osobista
Pewnego dnia mamusia powiedziała do Fi- tajemnica!
lipa: - Idź, proszę, do ogrodu i przynieś mi troAle od tego dnia zaczęły mu smakować
wszystkie jarzyny, jakie mamusia mu przygochę rozmarynu.
- Dobrze, mamusiu! - Filip zadowolony, że towywała. Już więcej nie protestował.
może przysłużyć się mamusi tak, jak uczyła
tego nauczycielka, poszedł do ogrodu.
(ds)

Rys. Dominik Szurlej, 10 lat

wyszedł z pokoju, a mamusia miała zaprowadzić go do dentysty. Dzięki temu zabawki mogły swobodnie rozmawiać między sobą.
- Ty się skarżysz? Ale pomyśl, że on odrywa
mi drzwiczki, koła, łamie błotniki! - stwierdziło zielone autko, porzucone na środku pokoju.
- A co ja mam powiedzieć? Spójrzcie, jak
mnie urządził! Nie mam nogi, brakuje mi jednej ręki - powiedział pajac, siedzący na brzegu
kaloryfera.
- Jak mi się wydaje, nikt z nas nie był traktowany delikatnie - stwierdził mały wózek, cały
poobijany, któremu też brakowało dwóch kółek. A więc - ciągnął dalej - dlaczego nie przestaniemy bawić się z nim?
Przez chwilę zapanowała cisza. Zabawki
zastanawiały się nad dziwną propozycją; nikt
Rys. Mikołaj Szurlej, 7 lat
przedtem o tym nie pomyślał.
8

