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Mieszkańcy pytają

Na prośbę mieszkańca Pawłowic, pana Wojciecha Bogusza, w marcu zostałem zaproszony na spotkanie z Radną Wrocławia, panią
Magdaleną Razik-Trziszką. Rozmowa, podczas której wręczyłem jej kartę z moimi zapytaniami, była bardzo owocna. Pani Magdalena, jako dobrze pracujący Radny Miejski,
w kilka dni po pierwszym spotkaniu brała

także udział w sesji Rady Osiedla. Wszyscy
byliśmy nieco zaszokowani, że nareszcie odwiedził nas Radny Miejski, nie mieszkający
na Pawłowicach, by wysłuchać problemów
osiedla. Przedstawiam odpowiedzi na pytania
zadane pani Magdalenie Razik-Trziszce.
Kiedy mija termin zakończenia prac budowy
kanalizacji na Pawłowicach?
Do końca 2015 roku miasto Wrocław musi
zostać skanalizowany w 95 procentach. W lu-

ROZPOCZYNAMY SEZON OGRODNICZY!
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tym 2013 roku poziom skanalizowania miasta
wynosił nieco ponad 90%, w przeciągu niecałych dwóch lat niewątpliwie osiągnie wymagany pułap. Docelowo w 2017 roku Wrocław będzie skanalizowane w 98,2%. Jest to naprawdę
bardzo wysoki poziom. Jeżeli chodzi o osiedle
Pawłowice, 31 marca minął dokładnie rok od
rozpoczęcia robót kanalizacyjnych. Termin zakończenia prac jest przewidziany na 30 września
. W marcu zwróciłam się do MPWiK o potwierdzenie terminarza zakończenia robót budowlanych, koniec września został podtrzymany.
Co z odwodnieniem ulic na osiedlu?
Wiem, że w kilku miejscach brakowało
w projekcie zapewnienia wystarczającego odwodnienia ulic. Dziękuję, że zasygnalizowali
Państwo ten problem na sesji Rady Osiedla, kiedy u Państwa byłam. Niezwłocznie udałam się
z tą sprawa do ZDiUM oraz Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miasta i bardzo się cieszę, że udało się przekonać inwestora
do poszerzenia zakresu budowy. To był niezbity
argument, że budowa kanalizacji deszczowej
wzdłuż ul. Pawłowickiej, Przedwiośnie, Konwaliowej czy Azaliowej może nie wystarczyć.
Mieszkańcy ul. Krokusowej będą mieli dodatkowe cztery odpływy deszczowo-burzowe.
Czy są istotne opóźnienia prac, które mogą
wydłużyć znacząco ich trwanie oraz niedogodności z tym związane?
Nic mi nie wiadomo o możliwości powstania
opóźnień. Na osiedlu Pawłowice odbywa się
budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 12.352 m, do tego należy dodać budowę

Historia parafii
Z okazji przygotowań do Jubileuszu 50-lecia Parafii pw. NSPJ we Wrocławiu-Pawłowicach prosimy o pomoc w przygotowaniu
HISTORII RODZIN osiedla Pawłowice. Dla
mieszkańców proponujemy przykładowy porządek opracowania.
ciąg dalszy str. 12
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kom. 501 667 720

ul. Kamieńskiego 188

3 przepompowni ścieków, długość sięgaczy do
posesji wyniesie 3.102 m, a budowa i przebudowa sieci wodociągowej to długość 3.433 m. To
jest naprawdę duży zakres prac, wiem, że wielu
mieszkańców Pawłowic bardzo długo czekała
na kanalizację. Mam nadzieję, że po zakończeniu inwestycji będą Państwo zadowoleni.
Pomimo niepogody na początku kwietnia i jakby się mogło wydawać spóźnionej zimy, aura nas
oszczędzała w tym roku, dlatego wydaje mi się, że
najgorszy okres i niedogodności związane z dużą
ilością opadów, błotem itd. mamy już za sobą.
Niedogodności podczas prowadzenia prac
są bardzo duże, wszechobecne błoto roznoszo-

ne przez samochody, czasami źle zabezpieczone
wykopaliska, czy da się cos z tym zrobić?
Zdaję sobie sprawę, jak bardzo uciążliwy jest
to dla Państwa okres. Nie dość, że wykopy są
na terenie praktycznie całych Pawłowice, to dodatkowo ulica Okulickiego jest wyłączona z ruchu. Jednak obawiam się, że mieszkańcy muszą
uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę wytrzymać, jeszcze pół roku. Do końca maja zostaną zakończone prace na ulicy Pawłowickiej,
dzięki temu autobus 130 znowu będzie dojeżdżał do samej pętli, jednak rozpoczną się prace
na ulicy Starodębowej, gdzie teraz kończy trasę.
Należy pamiętać, że jedną z najważniejszych

rzeczy podczas prowadzenia robót jest dołożenie wszelkich starań, aby ich zabezpieczenie
było na jak najwyższym poziomie. Szczególnie
w miejscach newralgicznych tj. przy przystanku
czy szkole itd.
Mam nadzieję, że po zakończeniu prac będziemy mogli spotkać się kolejny raz np. na sesji Rady Osiedla i podsumować inwestycję.
Dziękuję za rzetelną informację, mając nadzieję, że będziemy mogli korzystać z Pani pomocy przy działaniach na terenie osiedla. Pawłowice to piękny teren Wrocławia, na którym
„mieszka” obecny prezydent miasta. Niestety, nie
ma to żadnego wpływu na jego rozwój.

Krzesztof Bauer

temat walki zbrojnej, doprowadziły do rozłamu
partii. W 1906 utworzy PPS – Frakcję Rewolucyjną. Swą działalność przeniósł do zaboru
austriackiego. Utworzył tam organizacje paramilitarne: Związek Strzelecki i Związek Walki
Czynnej (1908), którego był komendantem.
Uczestniczył w pracach Komisji Tymczasowej
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (1912). Po wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914r. utworzył I Kompanię
Kadrową. Pieśń „Raduje się serce, raduje się
dusza, że nasza Kadrowa do zwycięstwa rusza”
– śpiewana do dzisiaj i lubiana ze względu na
słowa i piękną skoczną melodię, na czele której
wyruszył on do Kongresówki (zabór rosyjski)
w celu wywołania powstania narodowego. Po
tej nieudanej akcji musiał się podporządkować
Naczelnemu Komitetowi Narodowemu i Austriakom. Dowodził I Brygadą Legionów. Jako
jej komendant do 1916 r. walczył na froncie
galicyjskim. Podał się do dymisji, nie widząc w
sojuszu z Austro-Węgrami szans na odzyskanie
niepodległości. Po ogłoszeniu aktu 5 listopada
(1916) kierował departamentem wojskowym
Tymczasowej Rady Stanu. W lipcu 1917r. doprowadził do kryzysu przysięgowego. Znaczna
część legionistów został internowana. Utworzona przez niego w 1914 r. Polska Organizacja
Wojskowa (POW) została zdelegalizowana, a on
został aresztowany. Był więziony w Magdeburgu, skąd powrócił do Warszawy w listopadzie
1918r. i został Tymczasowym Naczelnikiem
Państwa. Od lutego 1919r. do grudnia 1922 r.
był Naczelnikiem Państwa Polskiego. Granice
Polski chciał ustalić w oparciu o koncepcję federalistyczną.
Józef Piłsudski swój talent dowódczy wykazał w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920
r. Był wtedy Naczelnym Wodzem państwa polskiego. Stał się współtwórcą cudu nad Wisłą.
Za zasługi otrzymał buławę marszałkowską.
Po powstaniu rządu Chjeno-Piasta wycofał się
z życia politycznego, zrezygnował z funkcji
szefa Sztabu Generalnego i przewodniczącego
Rady Wojennej (1923).
Powrócił do władzy w wyniku zamachu
majowego (1926). Przejął władzę pod hasłem
sanacji, czyli odnowy życia politycznego i odrodzenia moralnego duszy narodu. To właśnie
wtedy nie przyjął wyboru na prezydenta. W
latach 1926-1935 był ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.
W latach 1926-1928 i w 1930 był tez premierem

Polski. Jego zaplecze polityczne stanowił powołany w 1928r. Bezpartyjny Blok Współoprawny
z Rządem. Zwalczał opozycję w sposób bezwzględny, o czym świadczy m. in. aresztowanie przywódców Centrolewu i wybory brzeskie
z 1930 r. Dążył do wzmocnienia władzy prezydenckiej (Konstytucja z 1935r.).
Zmarł w Warszawie 12 maja 1935 r., czyli równe 80 lat temu. Po pewnych perypetiach
pochowany został w krypcie Pod Srebrnymi
Dzwonami na Wawelu w Krakowie. Jego osobista sekretarka, wybitna poetka z 20-lecia międzywojennego i powojnia, pani Kazimiera Iłłakowiczówna, napisała wiersz LAMENT:

DZIADEK

w 80 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
Tak nazywali podkomendni Marszałka Józefa Piłsudskiego, poufale, ale i z szacunkiem.
Był bowiem znakomitym dowódcą kochanym
przez żołnierzy i podziwianym, sławionym
w poezji i śpiewie.

Józe Piłsudski był naczelnikiem Państwa Polskiego, premierem rządu (1926-1928 i w 1930).
Nie przyjął on wyboru na prezydenta. Życiorys
Józefa Piłsudskiego świadczy o jego miłości do
Ojczyzny jak rzadko którego Polaka. Pochodził
z Litwy (urodził się w Zułowie 5 grudnia 1867
roku), gimnazjum ukończył w Wilnie - ukochanym przez siebie mieście, gdzie w grobie matki
spoczywa jego serce na cmentarzu.
W 1887 został aresztowany i zesłany na Sybir w okolice Irkucka, gdzie przebywał 5 lat. Po
powrocie z zesłania zaangażował się w tworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Był
członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego i redaktorem naczelnym pisma „Robotnik”.
W 1900 r. aresztowano go i więziono w warszawskiej Cytadeli i Petersburgu, skąd zbiegł
w 1901 r. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej
(1904-1905) udał się do Tokio, szukając wsparcia dla polskiego czynu niepodległościowego.
W okresie rewolucji w Królestwie Polskim
1905 -1907 zorganizował Organizację Bojową
PPS. Prowadził akcje zbrojne, m. in. pod Bezdanami, których celem było pozyskanie środków
finansowych na dalszą działalność partii. Spory
ideologiczne wewnątrz PPS, i jego koncepcja na
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Tylko na tej mogile jednej,
Tylko na tej mogile wysokiej,
Tylko takie same obłoki...
Przechodzą tamtędy płaczki,
W szarudze wroniska kraczą...
... Tylko na tej mogile jednej,
Tylko na tej mogile wysokiej...
W prawo krzyż, w lewo trzy kroki,
Nie widać nic: zionie przepaść.
Tamtędy to płaczki ślepe,
Płaczki ślepe i ptaki oślepłe,
I krzyż oślepły od płaczu
I obłoki... obłoki.
Tylko na tej mogile jednej,
Tylko na tej mogile wysokiej.
Na koniec można powiedzieć, że Józef Klemens Piłsudski był wybitnym mężem stanu,
charyzmatycznym przywódcą. Zwolennicy
nazywali go Dziadkiem, Komendantem. Najważniejszym celem dla niego była niepodległa,
silna Polska. PPS była dla niego narzędziem do
realizacji tych celów - słynne powiedzenie Piłsudskiego: „jechałem czerwonym tramwajem,
ale wysiadłem z innego na przystanku NIEPODLEGŁOŚĆ”. Prowadził wyważoną politykę zagraniczną, kontynuację Polski Jagiellonów (tak
mocno krytykowaną przez obecnego ministra
spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego),
a wcielaną w Zycie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W pobliżu grobu Marszałka spoczął
Lech Kaczyński z małżonką Marią.
W 80-tą rocznicę śmierci Marszałka i 5 rocznicę śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego
warto pochylić nasze głowy nad tymi wybitnymi Polakami, którzy przeszli do historii naszego
narodu. W czasie pobytu w Krakowie warto iść
na Wawel i złożyć kwiaty na ich grobach, by podumać chwilę nad losami naszej Ojczyzny.

Mamy zaszczyt zaprosić

15. maja 2015 r. (piątek)

po Mszy św. o godz. 18.00 (WSTĘP WOLNY)
do wspólnej modlitwy dziękczynnej
i przebłagalnej, jaką jest Oratorium

Miłość Ponad Wszystko
z okazji 50-lecia naszej Parafii
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kompozytor muzyki: Piotr Pałka
Dyrygent: Marek Kudra
Wykonawcy: „Laudate Dominum” – Chór Parafii p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa, Przyjaciele Chóru, Instrumentaliści Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, Piotr Lach – lektor

Dzisiaj mój znajomy ogłasza mi, że jak kandydat PIS – Duda zostanie prezydentem, to wszyscy
emeryci dostaną tylko 500 zł. Na prośbę o nazwisko agitatora odpowiada, że się boi o … własne
życie! Czyli ten agitator Platformy Obywatelskiej
ma takie wpływy, że ten człowiek się go zwyczajnie boi! Dlaczego się boi? Ano boi się, ponieważ
Komorowski jest kandydatem służb specjalnych
rosyjskich – Wojskowych Służb Informacyjnych.
WSI powstały pod protektoratem służb rosyjskich
– Putina. I tyle w temacie...
Dlaczego NIE warto, aby Polska
miała niepodległość?
Dla mnie osobiście tak postawione pytanie jest
obrażające , ale nie tak oczywiste dla obecnej populacji młodych Polaków. Być Polakiem to tylko
info w dowodzie osobistym – tylko formalizm.
Okupant to też zapewni. Nie zrobię kariery zawodowej jako Polak – zrobię ją tylko wykonując polecenia instytucji europejskich. Jest niebezpieczna
próba utrzymywania Polski niepodległej między
Niemcami a Rosją – należy uznać podległość wobec Niemiec lub Rosji. Obecnie Putin nas straszy
– należy się od razu mu poddać, aby uniknąć zagłady atomowej.

Autorzy tekstów: św. siostra Faustyna Kowalska ZMBM,
siostra Leonia Przybyło CSSMA, Piotr Pałka

Dlaczego warto, aby Polska
zachowała niepodległość?

Przygotowanie muzyczne: Anna Małaczyńska, Marek Kudra

Dla mnie osobiście to kwestia wychowania w
domu, ale... Położenia geograficznego Polska nie
zmieni – jest na rozleglej równinie środkowo-europejskiej i rozdziela dwa wielkie narody: Niemcy
i Rosję. A może zmiana położenia Polski? Madagaskar? No, nierealne – a więc się nie da. Skoro
nie możemy zmienić położenia geograficznego, to
co zrobimy z Polakami? Może podzielmy Polskę
na strefę niemiecką i rosyjską? Czyli niemiecka do
linii Wisły, a potem rosyjska. Niby tak rozsądnie?
No tak, ale co zrobimy z ideą polskości? Co
zrobić z literaturą polską – Rej, Kochanowski,
Mickiewicz, Słowacji, Sienkiewicz, Konopnicka, Baczyński, Rymkiewicz, Długosz, Łysiak?
Po prostu zasada państwowości: dla idei państwa
liczy się idea sztuki, literatury czy języka. Strategia „okupantów”: czy „Polaczkom” wystarczy
„Gazeta Wyborcza” lub „Tygodnik Powszechny”? Niestety, nie: Polacy zażądali „TV Trwam”,
„Republiki”, czasopism typu „Gazeta Polska”
i „W Sieci”. Czy naprawdę Merkel i Putin mogą
uznać, że Polska nie istnieje? Tak: Polska, według
koncepcji Tuska, nie istnieje jako państwo, ale jest
niemożliwe połknięcie Polski przez Niemcy lub
Rosję, co grozi zadławieniem.

Organizatorzy: Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
we Wrocławiu Pawłowicach, Anna Małaczyńska – dyrygent i kierownik
muzyczny chóru „Laudate Dominum”, ks. dr Michał Machał – proboszcz
parafii, ks. Jacek Hołowacz – wikariusz
Miejsce wykonania Oratorium „Miłość Ponad Wszystko”:
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
we Wrocławiu-Pawłowice, ul. Starodębowa 30

Dr n. med. Mirosław Górnicki

Wolna Polska? Wady i zalety niepodległości
Czy naprawdę nam zależy na niepodległości Polski? Czy Polska jest w ogóle potrzebna
w Europie? Czy Polsce potrzebna jest ziemia,
lasy, powietrze? Pozornie pytania retoryczne,
ale tylko pozornie... Francja zabezpieczyła
sprzedaż swojej ziemi wieloma warunkami.
Dania w ogóle wyłączyła swoją ziemię ze
sprzedaży ocokrajowcom. A Polska? – żadnych zabezpieczeń i... głosowanie sejmu nocą.
Po grozie konsekwencji powstań narodowych, w 1919 roku, kiedy Legiony Piłsudskiego
wchodziły na tereny zaboru rosyjskiego, to zatrzaskiwały się okiennice! Nikt nie chciał wolnej Polski! Dlaczego? Bano się represji rosyjskich , wywózek czy konfiskat mienia. Danina
krwi dla Polski była zbyt duża! Pozostało tylko
przetrwanie rodziny, genów!!!
Kto za te represje był odpowiedzialny? Ano
jowialny dyrektor, prezes i inszy urzędnik carski! Carat był dokładnie ludobójczy! Reprezentował Rosję imperialną. To carat zapewniał stójkowych, to carat dawał uniwersytety. To carat

dawał prawo imperatorskie. To „Paliaki” starali
się o awans w służbie imperatora Rosji.
Rok 1918
Stąd słowa legionowe fragmentu pieśni I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez
Józefa Piłsudskiego My Pierwsza Brygada (Legiony).
[...]
Nie chcemy już od was uznania,
Nie waszych mów, ni waszych łez!
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc – do waszych kies!

Ocena realna

Nie da się Polski połknąć – trzeba nas zaakceptować! Jesteśmy, mimo działań Platformy Tuska,
wielkim narodem! Polaków nie da się wychować
– opinia Stalina. Szukajmy naszej tożsamości na
Rok 2015
Pawłowicach – to jest najlepsza obrona przed ruJesteśmy uczestnikami życia XXI wieku. syfikacją!
Również na osiedlu Pawłowice – naszej małej
Wolna Polska
ojczyzny. Wielu z moich sąsiadów trafiło tutaj
w wyniku przemieszczeń ludności. Wielu tu się
Poza wszelkimi argumentami lubimy tę wolną
już urodziło. Ja tu trafiłem w 2000 roku kupując Polskę! Jest tak strasznie atrakcyjna! Że chętnie
tu działkę i budując dom.
oddamy... życie! I to jest właśnie Polska!
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Redakcja

Droga
W poniedziałek, 27. kwietnia zostały złożone pisma do Prezydenta Wrocławia w Urzędzie Miejskim Wrocławia, wraz z tekstem listu
otwartego podpisanego przez rzeszę mieszkańców naszego Osiedla. Mamy nadzieję, że
p. Rafał Dutkiewicz rzetelnie weźnie pod
uwagę, w planach zagospodarowania Wrocławia, głosy swoich wyborców. Poniżej
przedstawiamy treści pism złożonych do UM.
1. UWAGI
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika
Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we
Wrocławiu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
zgłaszamy uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie
we Wrocławiu w zakresie terenu o symbolu
1KDGP i tym samym kwestionujemy ustalenia
przyjęte w projekcie dotyczące przeznaczenia
i przebiegu trasy Łącznika Pawłowickiego.
Wobec ustalonego w projekcie planu przeznaczenia i usytuowania Łącznika Pawłowickiego
wnosimy następujące zastrzeżenia.
Ustalony w projekcie planu przebieg trasy negatywnie wpłynie na środowisko:
– na stan jakości powietrza atmosferycznego;
– na klimat akustyczny;
– na świat przyrody i bioróżnorodność;
– na gleby i powierzchnię ziemi;
– na wody;
– na krajobraz, zabytki i dobra materialne
Ustalony w projekcie planu przebieg trasy
negatywnie wpłynie na ludzi/mieszkańców
osiedla Pawłowice:
– zagraża zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu
mieszkańców. Łącznik Pawłowicki, którego
ustaleń dotyczy projekt planu miejscowego
to trasa klasy głównej ruchu przyspieszonego, która ma łączyć węzeł drogi ekspresowej
S8 z obwodnicą śródmiejską. Łącznik ma być
pierwszym znaczącym połączeniem wprowadzającym ruch do miasta od strony Warszawy
(zob. Prognoza odziaływania na środowisko,
str. 20);
– pomija sąsiadującą bezpośrednio z tą trasą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
– niewielka odległość zaplanowanej trasy od
zabudowy mieszkaniowej;
– stanowić będzie uciążliwość dla mieszkańców z uwagi na permanentny hałas, spaliny;
zmniejszenie powierzchni czynnej biologicznie;
– ograniczy możliwości rozwoju Osiedla Pawłowice – wyznaczenie sztucznej, sztywnej
granicy zaplanowaną trasą;
– podział terenu istniejącego i planowanego obszaru Osiedla Pawłowice na dwa odrębne obszary – Pawłowice, Pawłowice Malownicze;
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– redukcja obszarów wypoczynku dla mieszkańców okolicznych osiedli: Zakrzów, Pawłowice, Sołtysowice, Psie Pole, Krzyżanowice, Kłokoczyce;
– zniszczenie założeń urbanistycznych dla
Osiedla Pawłowice – „Miasto Ogród”;
– odcięcie Osiedla Kłokoczyce siecią dróg klasy GP (dzieci z Kłokoczyc uczęszczają do
szkoły na Pawłowicach);
Dlatego też wnioskujemy o zmianę przebiegu
trasy Łącznika Pawłowickiego lub odstąpienie
od procedowanego w takim kształcie projektu
planu miejscowego i rozważenie innych alternatywnych tras przebiegu tego Łącznika. W załączeniu przedkładamy proponowane korzystniejsze trasy tej drogi. Zalety przedstawionych
rozwiązań:
– odsunięcie drogi od terenu zabudowanego;
– zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców
(odsunięcie źródła hałasu i zanieczyszczeń
powietrza, usunięcie zaburzenia krajobrazu);
– zwiększenie funkcjonalności rozwiązania:
możliwość obsługi okolicznych osiedli: Sołtysowice, Pawłowice, Krzyżanowice;
– zaoszczędzenie obszarów wybitnie atrakcyjnych dla celów zabudowy jednorodzinnej;
– odciążenie obciążenia ulic w mieście (dojazd
do obwodnicy miejskiej bez konieczności
przejazdu przez istniejące ulice);
– zachowanie dotychczasowego układu osiedli:
Kłokoczyce - Pawłowice;
– rozwiązanie ekologiczne;
– ekonomia rozwiązania: ograniczenie wielkości sieci drogowej przy zachowaniu funkcjonalności rozwiązania.
W świetle powyższego zaznaczyć należy, że
w procedurze kształtowania polityki przestrzennej interes jednostki wskazany w art. 1 ust. 2
pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może zostać pominięty,
a więc należy brać pod uwagę nie tylko walory
ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6 tej
ustawy) czy potrzeby interesu publicznego, ale i
kwestie ochrony prawa własności. Tak też nakazuje interpretować władztwo planistyczne m.in.
art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, który chroni interes indywidualny (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 czerwca 2012 r., sygn. akt II OSK
710/12). Władztwo planistyczne gminy nie jest
zatem władztwem absolutnym, ma granice wynikające m. in. z przepisu art. 64 ust. 3 oraz z art.
31 ust. 3 Konstytucji RP.
W świetle powyższego wnosimy o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu
miejscowego z uwzględnieniem niniejszych
uwag do projektu planu w zakresie ustalonego
przebiegu trasy Łącznika Pawłowickiego (teren
o symbolu 1KDGP).
Dla „Łącznika Pawłowickiego” zostały wykonane prognozy oddziaływania na środowisko.
W związku z tym zostały złożone również uwagi i wnioski dotyczące oddziaływania fragmentu
łącznika przy ulicy Przedwiośnie.

2. UWAGI I WNIOSKI
do prognozy oddziaływania na środowisko
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie
we Wrocławiu.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zm.) zgłaszam uwagi i wnioski do
Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu
(dalej jako „Prognoza”) i tym samym kwestionuję ustalenia przyjęte w projekcie tego planu
dotyczące trasy o symbolu 1KDGP (dalej jako
„Łącznik Pawłowicki”).
Prognoza jest niekompletna
Po pierwsze nie przedstawia w sposób prawidłowy istniejących elementów stanu środowiska
(np. str. 5 - Szczegółowa inwentaryzacja fauny
na obszarze planu nie była prowadzona, str. 5),
co też przekłada się na nieprawidłowość dokonanych ustaleń w zakresie zależności między poszczególnymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy (art. 51 ust. 2
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko). Nie przedstawia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Rozdział VII tego dokumentu nie zawiera wszystkich
wymienionych wcześniej elementów.
Po wtóre nie uwzględnia charakteru zagospodarowania i zabudowy terenów, przez które ma przebiegać trasa o symbolu KDGP oraz
sąsiedztwa wyznaczonej w projekcie planu
trasy. Nieprawdziwe jest bowiem stwierdzenie,
że realizacja planowanej trasy „Pod względem
krajobrazowym (…) nie powinna wywierać niekorzystnego oddziaływania na tereny przyległe.
W projekcie planu bezpośrednie sąsiedztwo trasy przeznaczone jest na zieleń, co pozwala na
prowadzenie różnych form zieleni, w tym wysokiej.” (str. 16).
Niewątpliwie, aby Prognoza została opracowana rzetelnie, niezbędne jest posiadanie pełnego zakresu informacji na temat istniejącego
stanu faktycznego i celów, które chciałoby się
osiągnąć w wyniku jego wprowadzenia, a także
potencjalnych skutków, jakie ich realizacja mogłaby wywołać.
Nieprawidłowe i stronnicze przedstawienie
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Autor Prognozy bez żadnych dowodów stwierdził, że realizacja drogi głównej ruchu przyspieszonego może potencjalnie wywierać negatywny
wpływ na środowisko oraz jakość życia i zdrowie
okolicznych mieszkańców (str. 19).
Powyższe wydaje się pobożnym życzeniem,
jako że nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że
charakter i skala zaplanowanej trasy – nie potencjalnie – ale w sposób znaczący będzie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, nie
wspominając o środowisku ludzkim, dla którego
Łącznik Pawłowicki stanowi niebezpieczeństwo
zdrowia i życia. Osiedle Pawłowice straci nieodwracalnie swoje walory (spokój, cisza, komfort mieszkania, walory przyrodnicze), a mieszkańcy poniosą koszty ekonomiczne i społeczne.
Nieprawdziwa jest teza, że obszar planu pozbawiony jest terenów o dużych walorach przyrodniczych, wymagających objęcia ochroną
prawną, a realizacja ustaleń planu nie pociągnie
za sobą zmiany w środowisku i krajobrazie (str.
20). Trudno uznać, aby czteropasmowa droga
o przyspieszonym ruchu (!) nie pociągnęła za
sobą zmiany w środowisku i krajobrazie.
Prognoza nie omawia rzeczywistego wpływu
trasy Łącznika Pawłowickiego na mieszkańców,
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz czy dobra materialne.
Nieprawdziwe są twierdzenia, że na etapie
sporządzania planu rozważane były różne warianty rozwiązań, które dotyczyły przebiegu
drogi głównej ruchu przyspieszonego, a ustalenia analizowanego planu są wynikiem kompro-

misu pomiędzy wymogami ochrony środowiska
i życia człowieka, a koniecznością rozwoju
urbanistycznego i społecznego miasta.
Mieszkańcy Osiedla Pawłowice, jak i Rada tego
osiedla przedstawiali alternatywne trasy wobec
trasy ustalonej w projekcie planu miejscowego
(propozycja Łącznik Sołtysowicki 1; Propozycja
Łącznik Sołtysowicki 2). W załączeniu proponowane przebiegi trasy Łącznika Pawłowickiego,
które po pierwsze są tańsze w realizacji z uwagi na
długość trasy, jak również przebiegają po terenach
aktualnych dróg, co ma istotne znaczenie w pozyskiwaniu terenów pod jego budowę.
Wewnętrzna sprzeczność dokumentu
Autor Prognozy w rozdziale VII podkreśla,
że nie wydaje się, aby oddziaływanie związane
z drogą główną ruchu przyspieszonego znacząco oddziaływało na środowisko oraz jakość życia i zdrowia okolicznych mieszkańców.
Po czym w rozdziale IX wskazuje, że teren
projektowanej trasy głównej ruchu przyspieszonego będzie mieć poważny wpływ na pogorszenie jakości środowiska, głównie w zakresie
atmosfery i klimatu akustycznego. Nowa trasa
przenosić będzie ruch samochodowy o dużym
natężeniu, co powodować będzie znaczne emisje spalin (zagrożenie dla gleb, wód gruntowych
i roślin) i hałasu do środowiska (zagrożenie dla
zdrowia człowieka i zwierząt). Emisja hałasu
komunikacyjnego może uniemożliwić dotrzymanie standardów akustycznych na terenach
pobliskiej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja

Aleksandra Bojzan

Na tenis już czas
Witam mieszkańców, chcących spędzić
czas na zdrowej grze. Zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych. Nauka gry
przysporzy nowych przyjaciół i znakomicie
wpłynie na Wasze zdrowie. Ponieważ jesteśmy nowymi mieszkańcami Pawłowic krótko
się przedstawię.
Moja kariera zawodnicza rozpoczęła się
w 1990 roku i trwała nieprzerwanie przez 11 lat,
w trakcie których wielokrotnie odnosiłam sukcesy w Mistrzostwach Polski oraz wielu turniejach
PZT - sprawdź w galerii na stronie www.bojzantennis.pl. Po obronie dyplomu na wrocławskiej
AWF i uzyskaniu stopnia trenera tenisa II klasy
powstała szkoła tenisa ziemnego „Bojzantenis”.
Doświadczenia zawodnicze, sędziowskie (np.
w turniejach „IDEA POROKOM OPEN”), oraz
wiedza zdobyta na studiach pozwala mi na kompleksowe kształcenie adeptów tenisa.
Uczymy gry w tenisa dzieci, młodzież oraz
dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Szeroka oferta zajęć, od grupowych poprzez
zajęcia rodzinne do lekcji indywidualnych, pozwala nam wyjść naprzeciw Państwa wymaganiom. Swoje umiejętności, wszyscy nasi podopieczni mogą sprawdzić w organizowanych
przez nas turniejach i piknikach tenisowych.
W okresie wakacji organizujemy półkolonie i
obozy sportowo-rekreacyjne. Do tej pory zaję-

cia odbywały się w lecie na kortach tenisoweych
Długołęka, oraz przez cały rok na kortach stadionu olimpijskiego i CT „Morskie Oko”.
OD MAJA 2015 zajęcia będą się odbywać
także NA KORCIE TENISOWYM NA PAWŁOWICACH (obok szkoły przy ul. Przedwiośnie 47). Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspaniałej przygody z tenisem.
Jak już napisałam, zajęcia nauki gry w tenisa organizujemy dla wszystkich grup wiekowych. Tenisowe przedszkole zostało stworzone
z myślą o najmłodszych. Zapraszamy wszystkie dzieci od 4 roku życia do stawiania pierwszych kroków na korcie tenisowym. Głównym
zadaniem realizowanym podczas tych zajęć jest
rozwijanie koordynacji ruchowej, której opanowanie stanowi bazę oraz warunek późniejszego
przyswojenia sobie przez ucznia umiejętności
technicznych. Zajęcia prowadzone są w formie
gier i zabaw które nawiązują do tenisa.

trasy stanowić będzie także dysonans w krajobrazie otwartym.
Skoro zatem autor Prognozy w różnych
miejscach tego dokumentu wyciąga sprzeczne
wnioski, trudno uznać, aby jego zwartość i treść
odpowiadała celowi tego aktu związanego z planowaniem.
W świetle powyższego wnosimy o uwzględnienie powyższych zastrzeżeń oraz rozważanie
innych tras przebiegu tzw. Łącznika Pawłowickiego.
Aktualny przebieg Łącznika Pawłowickiego
jest oprotestowany przez mieszkańców od pierwszych etapów projektowania. Nie rozumiem,
dlaczego miasto i Prezydent Wrocławia w ogóle
nie liczą się z uwagami mieszkańców, którzy nie
chcą jego likwidacji, ale zmiany przebiegu z korzyścią dla miasta (niższe koszty) i mieszkańców
(nie tylko Pawłowic). Jak widać demokracja została zamieniona w dyktaturę. Takie postępowanie jest do „d” i należy to zmienić.
Poprzednie pisma były przygotowywane
przez mieszkańców. Tym razem, Rada Osiedla,
poprosiła o pomoc prawników. Zuchwałe poczynania władzy Wrocławia, mamy nadzieję,
zostaną zablokowane.
Szczególne podziękowania za pomoc
w przygotowaniu pism dierujemy do Pani
Radczyni Doroty Chramęga i do Adama Stepasiuka, który wspiera działania Rady.
Dla dzieci starszych i młodzieży także
przygotowaliśmy program. Obejmuje on naukę podstaw gry w tenisa ziemnego oraz doskonalenie jego techniki. Zajęcia prowadzone
są w zespołach 2-6 osobowych z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania.
W sezonie zimowym treningi odbywają
się w obiektach zamkniętych i ogrzewanych.
Realizujemy założenia programu „Tenis
10”. W okresie wakacji zapraszamy na tenisowe półkolonie. W naszej galerii, na stronie www.bojzantennis.pl zobaczycie, jak
radzą sobie młodzi tenisiści.
Nie zapominamy również o dorosłych.
Program nauki gry w tenisa prowadzimy także
od podstaw. Dla już grających tenisistów doskonalenie umiejętności realizujemy dzięki zastosowaniu metod opartych przede wszystkim na
grze zgodnej z zasadami i przepisami. Pozwala
to rozwijać technikę i taktykę gry oraz sprawność fizyczną.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, bez
względu na stopień zaawansowania – od początkujących do zaawansowanych amatorów. Przygotowujemy do gry w turniejach ligi amatorskiej.
Zapraszamy do gry, bo już nadszedł czas. Prosimy o kontakt 501-792-512 lub 604-597-908.

bojzantennis.pl
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Polska oskarżona o mordowanie Żydów
Szef FBI James Comey oświadczył, że Polska, wspólnie z Niemcami i Węgrami, jest
odpowiedzialna za mordowanie ludności narodowości Żydowskiej. Jak na szefa FBI, ważnej organizacji w Stanach Zjednoczonych,
pan James miał chyba problemy w szkole
z historią, którą pragniemy przypomnieć.
Zatem, panie Comey powtórka z historii.
Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 października 1941 przewidywało
karę śmierci dla każdego Polaka, który udzielał
schronienia Żydom lub pomagał im w jakikolwiek inny sposób. W związku ze stosowaną
przez Niemców zasadą odpowiedzialności zbiorowej ofiarą odwetowych represji padały nierzadko rodziny opiekunów, a nawet całe wsie.
Liczba Polaków straconych przez Niemców za
udzielanie pomocy Żydom nie została dotąd
precyzyjnie ustalona. Zidentyfikowanych z nazwiska ofiarach za pomoc Żydom jest już około
704 osób. Według innych źródeł za pomoc Żydom zamordowano od kilku do kilkudziesięciu
tysięcy Polaków. Wiele ofiar pozostaje nadal
anonimowych.

Publiczna egzekucja Michała Kruka oraz innych Polaków w Przemyślu jako kara za pomoc Żydom, 1943

Próby oszacowania liczby Polaków zamordowanych za pomoc Żydom podjął się jako pierwszy Szymon Datner – dyrektor Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Warszawie. W 1968
roku opublikował on broszurę pt. „Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów
w okupowanej Polsce”, w której przedstawił
105 udokumentowanych przypadków zbrodni
popełnionych przez Niemców na Polakach ratujących Żydów. Datner ustalił, że z tej przyczyny zostało zamordowanych 343 Polaków, z
czego 242 udało się zidentyfikować z nazwiska
(w tym 64 kobiety i 42 dzieci). Z ustaleń Datnera wynikało, że 80% egzekucji miało miejsce na
obszarach wiejskich. Około 65% ofiar zostało
rozstrzelanych, podczas gdy 5% zamordowano
przez spalenie żywcem. Z jego obliczeń wynikało także, iż najwięcej udokumentowanych
przypadków zbrodni miało miejsce w ówczesnych województwach: krakowskim, rzeszowskim, warszawskim (wliczając w to samą stolicę) i lubelskim, podczas gdy większość ofiar
pochodziła z województw: krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego i kieleckiego. Datner
zastrzegał przy tym, iż są to szacunki wstępne
i niepełne – obejmujące wyłącznie przypadki
zbadane do kwietnia 1968.
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W latach 80. śledztwo w sprawie przypadków zbrodni popełnionych przez Niemców
za pomoc Żydom prowadził prokurator Wacław Bielawski. Obecnie w archiwum IPN
w Warszawie znajduje się odrębny zespół ponad
2 tys. teczek zawierających wyniki jego prac.
W 1987 na podstawie danych zebranych w ramach wspomnianego śledztwa Bielawski opublikował listę Polaków represjonowanych za
pomoc Żydom, w której znalazły się nazwiska
900 zamordowanych oraz informacja o blisko
1400 anonimowych ofiarach. Owa lista była
w następnych latach weryfikowana przez pracowników Głównej Komisji Badania Zbrodni
przeciw Narodowi Polskiemu, co zaowocowało jej częściową redukcją. W publikacji „Those
Who Helped: Polish Rescuers of Jews During
the Holocaust”, wydanej przez GKBZpNP–
IPN w 1997 roku, znalazły się nazwiska 704
Polaków zamordowanych za pomoc Żydom.
Owa lista nie jest jednak zamknięta, gdyż w
liczbie 704 zamordowanych nie uwzględniono m.in. Polaków zamordowanych we wsiach
spacyfikowanych przez Niemców za niesienie
pomocy Żydom. W gronie zidentyfikowanych z nazwiska ofiar znalazły się m.in. 242
osoby zamieszkujące podczas okupacji tereny
dystryktu krakowskiego, 175 mieszkańców
dystryktu radomskiego, 141 mieszkańców
dystryktu warszawskiego oraz 66 mieszkańców dystryktu lubelskiego. Większość ofiar
zamieszkiwała tereny wiejskie lub małe miasteczka.
Próby oszacowania liczby Polaków straconych za pomoc Żydom podejmowały również
inne instytucje. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych oceniał liczbę ofiar na ok.
2500. W publikacji „Martyrs of charity” autorstwa Wacława Zajączkowskiego (Waszyngton:
Fundacja im. Maksymiliana Kolbego, 1988) podane zostały natomiast nazwiska 2300 Polaków
straconych za pomoc Żydom (zebrane przez
autora). Nad zagadnieniem tym przez blisko 30
lat pracowała również Anna Poray-Wybranowska. W swojej pracy zatytułowanej „Those Who
Risked Their Lives” (Chicago, kwiecień 2008)
zamieściła ponad 5 tys. nazwisk Polaków zamordowanych przez Niemców za ratowanie Żydów
(w tym tysiące krótkich biogramów). W książce
znalazła się m.in. lista Polaków uhonorowanych
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (ponad 5.000 osób), jak też odszukane przez
autorkę nazwiska osób, których Instytut Yad Vashem nie uznał z powodów proceduralnych.
W 1996 w Kielcach został odsłonięty pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający osoby,
które w trakcie wojny ratowały Żydów i za tę
pomoc straciły życie. Ma on formę muru pamięci. Znajdują się na nim 84 małe tabliczki
z nazwiskami Polaków z Kielc i regionu świętokrzyskiego, udzielających pomocy swym żydowskim współobywatelom. Na jednej z większych tablic widnieje napis: „Pamięci Polaków
zamordowanych przez Niemców w latach 19391945 za udzielanie pomocy Żydom i ratowanie
ich przed Zagładą”.

13 czerwca 1999 papież Jan Paweł II dokonał w Warszawie beatyfikacji 108 polskich męczenników – ofiar II wojny światowej. W gronie
beatyfikowanych znalazło się troje duchownych
zamordowanych za pomoc Żydom: ks. Roman
Archutowski, s. Ewa Noyszewska i s. Marta
Wołowska. Z kolei 17 września 2003 biskup
pelpliński Jan Bernard Szlaga otworzył proces
beatyfikacyjny kolejnych 122 polskich ofiar hitleryzmu, wśród których znalazł się ks. Adam
Sztark SJ oraz ośmiu członków rodziny Ulmów.
W 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej
we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz Instytutem Yad Vashem rozpoczął prace nad projektem naukowo-badawczym „Index Polaków zamordowanych
i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom”. Głównym celem projektu jest
zbadanie skali niemieckich represji wobec Polaków udzielających pomocy Żydom w czasie
okupacji, a także ustalenie nazwisk i biogramów
ofiar. W tym celu przeprowadzone będą m.in.
kwerendy w polskich, izraelskich, amerykańskich, niemieckich, litewskich oraz ukraińskich
archiwach.
We wrześniu 2009 miała miejsce premiera
fabularyzowanego filmu dokumentalnego Historia Kowalskich (reż. Arkadiusz Gołębiewski,
Maciej Pawlicki), przedstawiającego losy polskich rodzin z Ciepielowa Starego i Rekówki,
zamordowanych przez Niemców za ukrywanie
Żydów.

Józef i Wiktoria Ulmowie ze swoim sześciorgiem
dzieci – zamordowani za ukrywanie Żydów

23 marca 2012 podpisany został akt erekcyjny
budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów.
Muzeum powstanie we wsi Markowa i nosić będzie imię rodziny Ulmów.
na podstawie strony encyklopedii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_
represje_wobec_Polaków_niosących_
pomoc_Żydom

Krzysztof Bauer

i wreszcie Bronisława Komorowskiego (gnuśna
i leniwa, propartyjna).
Podobnie miała się rzecz z rządami w III RP.
Dwukrotnie sprawowali ją postkomuniści, korumpując kraj. Tylko półroczny rząd mecenasa
Jana Olszewskiego (obalony przez Lecha Wałęsę) i dwuletni Jarosława Kaczyńskiego próbowały zmienić kraj. Nieudolność rządów AWS-u Jerzego Buzka była aż nadto widoczna. Stąd
zaskoczenie, kiedy z ramienia PO został na dwa
lata przewodniczącym Rady Europy - niczego
on dla Polski istotnego nie uczynił.
Przez ostatnich 8 lat rządów korupcja goni
następną korupcję, a żadna z nich nie zostaje
rozliczona (zamiatana pod dywan). Przemysł
polski zostaje zamknięty (stoczniowy, hutniczy, częściowo górniczy), bankowość oddana
w ręce Zachodu, służba zdrowia doprowadzona
do stanu katastrofalnego, Sejm i Senat stają się
maszynkami do głosowania na rzecz koalicji
rządzącej. Żadna opozycyjna propozycja nie
zostaje przyjęta. Wszystkie obywatelskie inicjatywy storpedowane i odrzucone, mimo milio-

nowego poparcia (choćby podniesienia wieku
emerytalnego do 67 roku życia albo w sprawie
edukacyjnej, czyli 6-latków i ich obowiązkowego pójścia do szkoły). Takiego traktowania opozycji i obywatelskich przedsięwzięć, żadne poprzednie rządy nie przyjmowały tak obcesowo
i per noga. Dzisiaj liczy się tylko dyktat Brukseli, czyli Uni Europejskiej, która narzuca swoją
wolę i nie liczy się z potrzebami indywidualnych krajów w niej stowarzyszonych (choćby
pakiet energetyczny dotyczący zużycia węgla,
który „zniewala” Polskę i naraża na ogromne
straty ekonomiczne).
Donald Tusk po ucieczce do Brukseli, gdzie
pełni funkcję prezydenta (czyli przewodniczącego) unijnego, niewiele ma tak naprawdę do
powiedzenia.
Czy widzimy analogię do czasów choćby rozbiorowych albo PRL-u w tym, co obserwujemy
dookoła nas? Ja widzę i ludzie mojego pokroju dostrzegają, że „źle się dzieje w państwie
duńskim”, jak powiadał Hamlet w najbardziej
znanym dramacie W. Szekspira. Miejmy oczy
otwarte na to, co dzieje się w naszym kraju, patrzmy na ręce rządzących polityków, rozliczmy
ich z afer i korupcyjnych działań, bo tego potrzebuje nasz kraj, nasza Ojczyzna.

Surogacja, dokładniej określana jako macierzyństwo zastępcze, jest formą eksploatacji kobiet, która rodzone przez nie dzieci
czyni towarem. Kobieta się wynajmuje, by
począć dziecko, urodzić a następnie je porzucić, z reguły, za pieniądze. Surogacja prowadzi do zerwania więzi dzieci z rodzicami
biologicznymi, a tym samym do utraty przez
dziecko własnej tożsamości.
W ten sposób uprzedmiatawia się kobiety,
a dzieci stają się towarem, który ma być poczęty,
a następnie porzucony przez matkę. Macierzyństwo zastępcze prowadzi do zerwania więzi z
rodzicami biologiczni, a tym samym do utraty
przez dziecko własnej tożsamości i pochodzenia. Ludzka prokreacja przybiera natomiast postać działalności zarobkowej.
To nie jest abstrakcyjny problem, proceder ten
ma miejsce w różnych krajach, uchodzących za
cywilizowane. Razem możemy to zmienić.
Pamiętaj – to specyficzny handel żywym
towarem!
Praktyka surogacji narusza zarówno prawo europejskie, jak i prawo międzynarodowe. Jednak
wiele państw członkowskich Unii Europejskiej
toleruje lub akceptuje ten rodzaj handlu ludźmi.
Jeżeli w tej chwili nie wyrazimy swojego sprzeciwu, już niedługo proceder ten upowszechni się
także w Polsce! Nie dopuść do tego!

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
rozpoczyna wkrótce debatę na temat macierzyństwa zastępczego. To doskonały moment, aby
skutecznie potępić tę praktykę.
W istocie surogacja, jest to współczesna forma handlu żywym towarem naruszająca zarówno prawo europejskie, jak i prawo międzynarodowe, w szczególności:
– Konwencję o Prawach Dziecka,
– Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji kobiet,
– Konwencję o przysposobieniu dzieci,
– Konwencję o przeciwdziałaniu handlu ludźmi,
– Konwencję o prawach człowieka i biomedycynie.
Niestety, wiele państw członkowskich Unii
Europejskiej toleruje lub akceptuje praktykę
macierzyństwa zastępczego.
Jeżeli teraz nie zaprotestujemy, już niedługo
ta forma handlu dziećmi stanie się zjawiskiem
masowym. Międzynarodowa Unia na rzecz
zniesienia Surogacji, której członkiem jest Instytut Ordo Iuris, chce poprzez niniejszą petycję
zainicjować w Zgromadzeniu Parlamentarnym
Rady Europy działania mające na celu skuteczne przeciwdziałanie tej praktyce.
Złóż petycję na stronie www.protestuj.pl
a zostanie ona przekazana Przewodniczącemu
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Historia kołem się toczy
Stara łacińska maksyma „Historia magistra vitae est” znaczy, że historia jest nauczycielką życia. Czy to prawda, która się
sprawdza? Dlaczego w polskich szkołach nie
poświęca się historii zbyt wiele czasu?
Ludzie, którzy potrafią myśleć historycznie, dostrzegają analogie pomiędzy różnymi
wydarzeniami historycznymi i powtórzenia,
które przypominają czasy minione. Refleksje
dotyczące współczesnych nam czasów, często
odsyłają nas do przeszłości. Czy wyciągamy
odpowiednie wnioski z wydarzeń historycznych, o których powinniśmy wiedzieć z nauki
szkolnej? Nie tylko, bo można to czerpać także
z książek historycznych, filmów, podręczników,
rozpraw, polemik na łamach pism społeczno-kulturalnych, z programów telewizyjnych czy
z Internetu. Obserwując to, co się dzieje w świecie i kraju, w którym żyjemy, mówimy, że społeczeństwo nasze, krytycznie patrzy na polityków,
którzy decydują o losach naszej Ojczyzny, czyli
elity rządzących, sprawujących władzę w naszym państwie. Badania wskazują, że zaufanie
społeczeństwa do rządzących dzisiaj w Polsce
jest bardzo niskie. A opinie i sądy o politykach
mocno krytyczne.
Analogie czasów dzisiejszych do przeszłości
często nasuwają się same. Wystarczy przywołać
na pamięć czasy stanisławowskie, czyli rządów Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
(II połowa XVIII wieku), kiedy ważyły się losy
naszej Ojczyzny. Ostatni król I Rzeczypospolitej
był z nadania carycy Katarzyny Wielkiej, imperatorowej Rosji (nawiasem mówiąc Niemki ze
Szczecina). Nic bez zgody carycy nie mogło się
zdarzyć w Rzeczypospolitej, bowiem była gwarantką przywilejów szlacheckich i formy rządów. Ograniczenie swobody Polski i Polaków
zaczęło się jednak już wcześniej, bo od czasów
panowania cara Piotra I, i trwało tak aż do 1795
roku, tzn. III rozbioru Polski. Potem już nie
mieliśmy Ojczyzny aż do 1918 roku, kiedy powstała ona wolna i niepodległa z woli Polaków.
Marszałek Piłsudski przyczynił się walnie do
jej odzyskania, aby w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej obronić Ojczyznę przed zalewem bolszewickim. W 1939 roku Niemcy hitlerowskie
uderzyły 1 września na Polskę, a 17 września
Sowiecka armia czerwona. Nastąpił IV rozbiór
Polski – analogia do traktatów rozbiorowych w
końcu XVIII wieku. Okres tzw. Polski Ludowej
(PRL-u) trwał do 1989 roku, kiedy Lech Wałęsa
(Solidarność) dogadał się przy Okrągłym Stole
z komunistami. I zaczęło się uwłaszczenie elit
postkomunistycznych, rozgrabianie Polski.
Pierwszym prezydentem III RP został generał
Wojciech Jaruzelski (twórca stanu wojennego),
a po nim niewydarzona prezydentura Lecha Wałęsy, następnie dwukadencyjna (10 lat) byłego
sekretarza KCPZPR Aleksandra Kwaśniewskiego. Potem trwała niedokończona (katastrofa Smoleńska, której 5 rocznicę obchodziliśmy
w tym roku) prezydentura Lecha Kaczyńskiego
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Historia parafii

Gabinet Weterynaryjny

ciąg dalsze ze strony 1.

1. Dane dotyczące urodzenia. Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona Rodziców
i Rodzeństwa.
2. Okoliczności historyczne: rodzinne
i społeczne. Skąd pochodzi Rodzina (miejscowość, powiat, województwo sprzed 1939
roku) i kiedy przybyła na Pawłowice? Jakie są
wspomnienia z rodzinnej miejscowości (swoje
lub zasłyszane od Rodziców/Dziadków? Jak
wyglądał transport na „Ziemie Odzyskane”
i jak długo trwał? [LUB: Jak wyglądała rodzinna trasa migracji od 1939/1945 roku do momentu osiedlenia się na Pawłowicach?] Jakie tradycyjne potrawy były i są spożywane w Rodzinie?
Przykładowe menu wigilijne dawniej i dzisiaj.
Jakie wrażenie wywarły Pawłowice przy pierwszym kontakcie? Inne wspomnienia.
3. Dzieciństwo Czy jako dziecko mieszkał
Pan/Pani na Pawłowicach? Jakie są wspomnienia z własnego dzieciństwa?
4. Szkoła Jakie są wspomnienia ze szkoły?
5. Życie zawodowe Jak wyglądała praca i jej
realia?
6. Założenie rodziny Kiedy, gdzie i z kim miał
miejsce ślub? Czy są dzieci? Jak się nazywają
i czy mieszkają na Pawłowicach?
7. Zmiany w środowisku i próba ich oceny
Jak zmieniały się Pawłowice? Próba oceny tych
zmian.
8. Zdarzenia pozytywne Jakie pozytywne zdarzenia miały miejsce na Pawłowicach
<<dawniej i teraz>>?
9. Zdarzenia negatywne (Jakie negatywne
zdarzenia miały miejsce na Pawłowicach (dawniej i teraz)?
10. Rola Parafii: przed powstaniem w 1965
roku i po usamodzielnieniu się. Jak na życie
ludzi wpłynęło usamodzielnienie się Parafii
w 1965 roku? Jaka jest rola Parafii dzisiaj?
11. Własne spostrzeżenia. Inne własne spostrzeżenia na temat życia na Pawłowicach, dawniej i teraz.
12. Życzenia i oczekiwania w stosunku do
Parafii i w stosunku do rzeczywistości. Własne oczekiwania co do roli Parafii. Własna ocena rzeczywistości.
13. Osoby żyjące, które mogą posiadać
własne informacje i wspomnienia, związane
z historią Osiedla i Parafii. Dane kontaktowe
(tylko do wiadomości osób opracowujących
„wywiad”).
Odpowiedzi, np. w pliku Word oraz zeskanowe zdjęcia można przesyłać do 15.05.2015
na mail: wroclawski@op.pl lub przynieść do
Kancelarii Parafialnej (np. rękopisy czy oryginały zdjęć do zeskanowania i oddania właścicielowi).
Schemat pytań opracował:
ks. dr Michał Machał
Rozwinięcie pytań opracował:
dr inż. Maciej Oziembłowski

,,Amicus”

ul. Mieczykowa 1, Wrocław
Pracujemy pon.-pt. 16.00-19.00
W pozostałych godzinach
przyjęcia w gabinecie
po uzgodnieniu telefonicznym.
Wizyty domowe 24h
tel. 502-463-994;
505-691-139

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW
„ŚLIWIŃSCY”
OFERUJE:
– kwiaty balkonowe, ogrodowe
– drzewa i krzewy owocowe
– drzewa i krzewy ozdobne
– byliny ogrodowe
– drzewka bonsai
– fachowe doradztwo
a.m.sliwinscy@wp.pl

PUNKT SPRZEDAŻY:
ul. Pełczyńska 25
Wrocław
510-416-938
504-015-019
502-580-096
www.am-sliwinscy.pl

Redakcja: Jacek Orzechowski (redaktor naczelny), Leszek Skorupa, Anna Małaczyńska, Jerzy Szachnowski; Korekta: Barbara Inglot
Wydawca: Mediacom sp. z o.o.; Druk: UNIQ POLIMEDIA; Kontakt: Wrocław, ul. Jeziorowa 27; Ogłoszenia: tel. 713279644, e-mail: pawlowice@artserwis.pl

