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Barbara Inglot

Sejm dobrej zmiany
Raduje się serce,
Raduje się dusza...

Warszawa, 12 listopada 2015 r.
Niosę Cię, Polsko, jak żagiew,
Niosę Clę, Polsko, jak płomień...
Otwieram posiedzenie Sejmu VIII kadencji
– mówi wzruszonym głosem Marszałek Senior
– Kornel Morawiecki – człowiek „Solidarności
Walczącej, człowiek-legenda, człowiek odważny. Występuje w Sejmie Wolnej Polski. Może w
najśmielszych snach nie widział tego momentu.
Przemawia. Ale jak? Tak, że niejednemu Posłowi, niejednemu widzowi zadrżało serce, ścisnęło
się gardło, zwilżyły się oczy. Rzuca w sejmową
przestrzeń gorzkie słowa: draństwo, oszustwo,
kapitał... Słowa skrywane przed światem. A teraz… nikt nie zaprzecza! Dlaczego? Cóż się takiego stało? Skąd te owacje na stojąco?

władze, to jest właśnie demokracja... Ślubowanie. Na sali sejmowej powaga, skupienie, spokój. Dobry świąteczny nastrój.
Nadchodzi moment składania dymisji przez
panią Premier i nagle... szok: agresja, groźby,
ostrzeżenia... Czar prysnął. Zimne, złe słowa.
Zgrzyt żelaza po szkle. – Będziemy notować
każde wasze kłamstwo... – Nie dopuścimy… –
Jeżeli będziecie...
„Ideał” sięgnął bruku!
A potem? Szkoda mi było PSL-u. Mimo
wszystko!
S e j m D o b r e j Z m i a n y! Oby!
Dziękujmy Panu Bogu za to, co się wydarzyło. Módlmy się o wytrwanie w zamiarach, w
uczciwości, w roztropności. Aby nie zakradło
się karierowiczostwo, aby się udało. Aby... Aby,
Aby ...
Niosę Cię , Polsko jak żagiew,
Niosę Cię , Polsko jak płomień!
Gdzie Cię doniosę ? Nie wiem.
			(–)
SZCZĘŚĆ BOŻE, POLSKO!
„Ideał sięgnął bruku” – C.K. Norwid,
fragm. „Fortepianu Szopena”

W listopadzie na terenie parku przy jeziorze zostały wycięte stare i chore drzewa. Chcemy gorąco podziękować Zarządowi Zieleni
Miejskiej, a w szczególności Dyrektorowi
Panu Krzysztofowi Dziale za pomoc i zaangażowanie oraz za całkowite pokrycie kosztów
tego przedsięwziecia.
Pod drzewami pozostały liście. Czas na
wielkie jesienne grabienie. Wierzymy, że uda
się tego dokonać – informacje na plakacie.

D

ŹBA 0zł
W I Ę WA 7 0
O
AC H

PIOTR MOROSKI

SKŁAD DREWNA
•DESKI ŁATY•KRAWĘDZIAKI
•PODBITKA DACHOWA
super oferta!!
BA
WIĘŹ 700zł
tylko 700 zł
O WA
/m (+VAT)
DAC H
3

kom. 501 667 720

ul. Kamieńskiego 188

A potem? Jeszcze mądre rady starszego
Nestora. Ciepłe słowa Pana Prezydenta: To, że
na tych ławach zasiadają też nowi ludzie, nowe

Jacek Łaskawiec

Zaduszki Jazzowe

W dniu 13.XI w kościele na Pawłowicach
odbył się koncert z cyklu „Zaduszki Jazzowe”.
Przed publicznością wystąpił zespół Janusza
Brycha, saksofonisty i klarnecisty. Przy nastrojowym oświetleniu, zespół rozpoczął występ od
spokojnej, nostalgicznej muzyki Chopina. Piękny dźwięk fletu z oszczędnym pianinem oraz
przestrzennym kontrabasem, rozlał się po kościele, przypominając, że piękno, wrażliwość i smutek jest częścią naszego i boskiego życia. Zespół
zagrał wiele wyciszonych, melancholijnych i
pełnych pasji utworów, wśród których znalazły
się zarówno własne, jazzowe, jak i kościelne
kompozycję. Cały koncert był utrzymany w mistycznym nastroju, choć czasami dało się słyszeć,
że muzyków ponosiło w stronę bardziej frywolną, lecz zawsze wracali. Mnie osobiście zapadły
w pamięci piękne dźwięki fletu z wyciszonym
i oszczędnym podkładem na tle wiszącego na
krzyżu Jezusa. Przejmujące piękno.

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować,
że powstało nagranie upamiętniające wielkie
wydarzenie, jakie miało miejsce w naszej parafii – Oratorium „Miłość ponad Wszystko” Piotra Pałki, wykonane 15 maja 2015 r. przez Chór
„Laudate Dominum” z Przyjacółmi i muzyków
Akademii Muzyczej we Wrocławiu. Teksty czyta Piotr Lach, a nad całością czuwa dyrygent
Marek Kudra.
Wydawnictwo składa się z dwóch płyt: DVD-Video oraz CD-Audio. Warto posiadać, w swoich zbiorach, tak unikatową pamiątkę!
Płyty z nagraniami dostępne w kościele parafialnym na Pawłowicach.
(redakcja)

Iwona i Jacek Orzechowscy

Oaza Pawłowic

W 2006 r., dzięki kilku rodzinom osiedla, powstał na Pawłowicach krąg Kościoła Domowego Oazy Rodzin. Domowy Kościół to wspólnota rodzin w ramach Ruchu
Światło-Życie.
Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się
pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich
przemian społecznych i kulturowych. Wiele
rodzin przeżywa ten stan, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament
instytucji rodzinnej – inne stanęły niepewne i
zagubione wobec swych zadań, a niektóre zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia życia w
sakramentalnym związku małżeńskim i rodzinnym. W rodzinie uczymy się kochać, rozróżniać
dobro od zła, uczymy się modlić i poznawać
Boga. Rodzina jest więc małym Kościołem.
Możemy więc powiedzieć, że rodzina jest „Domowym Kościołem”.
W ramach Ruchu Światło-Życie, także na
Pawłowicach, Domowy Kościół rozwija się jako
wspólnota rodzin – nazwana również oazą rodzin
czy kręgami rodzin. Co to jest Ruch Światło-Życie? Powstał on z inicjatywy sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego (1921–1978) na bazie
posoborowej odnowy Kościoła. Kościół to nie
tylko hierarchia kościelna, siostry zakonne czy
księża. Kościół to my wszyscy, ludzie ochrzczeni, którzy uczestniczymy w jego życiu.

Znakiem Ruchu Światło-Życie są przedstawione dwa greckie słowa: ФΩΣ i ΖΩΗ (Światło i Życie) wpisane w znak krzyża. Znak ten, a
zarazem nazwa Ruchu, wyraża jego istotę i cel:
światło Ewangelii wprowadzone w życie każdej
rodziny. „Domowy Kościół”, do którego należą
rodziny z Parafii Pawłowice, zwraca szczególną
uwagę na duchowość małżeńską. Jest to dążenie
do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem (co w dzisiejszych czasach jest bardzo
trudne, ale możliwe). Domowy Kościół pomaga
we wspólnym dążeniu do dobra, wychowywania
dzieci w duchu chrześcijańskim. Rodziny na Pawłowicach, które są na tej drodze, dążą do odnowy
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małżeństwa przez: czytanie i rozważanie Słowa
Bożego, tak by ono stawało się drogowskazem w
życiu; codzienną modlitwę – jako osobiste spotkanie i rozmowę z Chrystusem, naszym Zbawicielem; życie sakramentalne; pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Parafii Pawłowice.
Każdego 27-go dnia miesiąca, w miesięcznicę śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, zapraszamy na Eucharystię o Jego rychłą
beatyfikację. 27 listopada, o godzinie 18.00,
zapraszamy do kościoła parafialnego na Pawłowicach. Po mszy świętej, w salce katechetycznej, odbędzie się wyśmienita agapa dla
wszystkich uczestników – gorąco wszystkich
zapraszamy.
Na zakończenie zapraszamy do zapoznania się z fragmentami listu kręgu centralnego
Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło-Życie na rok formacyjny 2015/16.
Wchodząc w nowy rok formacyjny „W
mocy Ducha Świętego” pragniemy zaprosić
Was do zatrzymania się nad trzema słowami:
powołanie – posługa – odpowiedzialność. Duch
Święty jest bowiem Tym, który pozwala nam
odkryć nasze powołanie, to On posyła nas do
posługi wskazując jej konkretne formy, to On
wreszcie uzdalnia nas do podjęcia odpowiedzialności, której bez Niego nie bylibyśmy w
stanie udźwignąć.
Słowo „powołanie” zawiera w sobie dwa
elementy: „po” i „wołanie”. Powołanie jest więc

odpowiedzią na wezwanie, jakie do naszych
serc kieruje Bóg – Dawca powołania.
Nasze powołanie kieruje nas do posługi. Podobnie bowiem jak słowo „po-wołanie”, tak również słowo „po-sługa” już samo w sobie zawiera
jakiś plan, jakieś ujawnienie tego, czym tak naprawdę jest. Podobnie jak „po-wołanie” jest odpowiedzią na „wołanie”, na wezwanie, które do
nas kieruje Bóg, tak również owa „po-sługa” jest
odpowiedzią na dzieło służenia, jakiego wobec
nas dokonał Chrystus-Sługa i całkowicie Mu oddana Maryja – Służebnica Pańska.
Z powołaniem i posługiwaniem wiąże się
odpowiedzialność. Również to słowo – podobnie jak słowo „powołanie” i „posługiwanie” w
swoim znaczeniu zakłada pewien dialog. Podjęcie odpowiedzialności to, z jednej strony odpowiedź na wezwanie skierowane ze strony Boga
(dodajmy: odpowiedź wyrażona przez służbę), z
drugiej zaś – świadomość tego, że będę zapytany przez Boga, co zrobiłem z darami, które mi
dał i jak odpowiedziałem na wezwanie do służby, które do mnie skierował.
Członkiem ruchu oazowego, Ruchu Światło-Życie, można się stać przez przyjęcie postawy aktywnej, odpowiedzialnej, przez przyjęcie
pewnych zadań. W Ruchu nie może być biernych członków – którzy przychodzą na jakieś
zebrania, czegoś tam słuchają i tak dalej. Bycie
członkiem Ruchu jest równoznaczne z podjęciem diakonii. (ks. Franciszek Blachnicki).

Dorota Majk, Małgorzata Wójcik

Świętujemy i paradujemy

Ja będę królową Boną. Mogę być Kazimierzem Wielkim. A czy będą krakowianki?
A ja oczywiście chcę być legionistą – takie
propozycje zgłaszali uczniowie, kiedy na początku listopada, jak co roku, poszukiwaliśmy formuły udziału naszej szkoły w XIV już
Radosnej Paradzie Niepodległości organizowanej przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zanim nastąpił wymarsz byliśmy świadkami
musztry, którą przeprowadzono przy nowoczesnej muzyce. Gdy pokaz się skończył, do naszej
szkoły podeszła reporterka TVP, której udzieliliśmy wywiadu. Jak prawdziwe gwiazdy! (Zosia).

Gdy myślę Polska…
W tym roku pomysł na stworzenie barwnej
reprezentacji naszej szkoły oparty został na treściach historycznych. Chcieliśmy przypomnieć
ważne wydarzenia z dziejów Polski – te radosne
i te smutne, bo tragiczne.

Barwny korowód otwierały postacie legendarne – bohaterowie opowieści o początkach
naszego państwa: trzej bracia, orzeł, Popielowe
myszy, za którymi kroczyły historyczne postacie związane z najdawniejszymi wydarzeniami
z historii narodu polskiego.

dzielnych pierwszoklasistów (!) oraz... kowboj z
plakatu wyborczego z roku 1989.

Polscy władcy, fundator Akademii Krakowskiej, rycerze prowadzący przed sobą pokonanych Krzyżaków, przedstawiciele królewskiego
dworu z królową Boną i Zygmuntem Starym na
czele, Stańczyk… – długo by wymieniać.

Biało-czerwono
Szliśmy razem z dorosłymi, którzy nieśli biało-czerwone parasole, na których widniały daty
wydarzeń historycznych. (Zosia)
Szkolna drużyna paradująca przez wrocławskie ulice w tym roku była wyjątkowo biaSpośród parasoli jeden wyróżniał się szczegól- ło-czerwona. I to nie tylko za sprawą parasoli.
nie – czarny z datą 1795. Szarpany przez trzy czarne kruki polski orzeł to ilustracja rozbiorów i utrata
przez Polskę niepodległości na długie 123 lata.

Głowy licznej grupy dorosłych uczestników parady zdobiły kapelusze i cylindry w narodowych barwach, zakupione – specjalnie na
tę okazję – przez Radę Osiedla, która mocna
zaangażowała się w organizację tego przedsięwzięcia, przeznaczając środki na zakup także
Ja byłam przebrana za białego orła, a koło innych materiałów, wynajęcie autokaru i słodki
mnie latały trzy czarne orły, które chciały zabrać poczęstunek dla uczestników. Serdecznie za to
mi koronę. Dlaczego? Byłam orłem, który próbo- dziękujemy.
wał się bronić przed rozbiorami Polski. (Agata)
Mimo deszczu
Najliczniej reprezentowane były te wydarzenia, w których Polacy zbrojnie stawali w
Na wrocławskim rynku zgromadziła się
obronie ojczyzny: zrywy powstańcze z XIX w., liczna grupa sympatyków tego wydarzenia:
legiony Józefa Piłsudskiego, II wojna światowa uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pani dy– zwłaszcza powstanie warszawskie.
rektor – 100 (!) osób, których nie wystraszyły
chmury ani deszcz.
Radosna Parada Niepodległości jest wspaniała! Uczniowie w przebraniach idą przez ulice
Wrocławia. Ludzie uśmiechają się do nich, machają, biją brawo. (Kasia)
Parada to nie tylko zabawa, ale też nauka
o znanych Polakach i ważnych dla Polski wydarzeniach. To niezwykła lekcja patriotyzmu.
Nie wyobrażam sobie 11 listopada bez Radosnej Parady Niepodległości. (Agata)
Zaangażowanie wielu osób przyniosło naszej szkole III miejsce w konkursie. Po raz kolejny pokazaliśmy, że mały może wiele.

Kolejnych bohaterów zapowiadały daty na
Nasz historyczny korowód zamykał Lech
biało-czerwonych parasolach.
Wałęsa w towarzystwie robotników – brawo dla
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Krzysztof Bauer

wych objął władzę w Polsce. I będzie ją zmieniał,
czynił naprawdę wolną i niepodległą. Dlatego 11
listopada będzie tym bardziej radosnym i pięknym Świętem Niepodległości.
Już w 2018 roku, a więc niedługo, święcić
Nieodparcie przypominają mi się słowa piebędziemy setną rocznicę odzyskania przez Polśni legionowej „My Pierwsza Brygada”:
skę niepodległości.

Wstań, Polsko moja!

11 listopada to święto państwowe, które celebrujemy od 1989 roku jako Święto Niepodległości (w 20-leciu międzywojennym obchodzone bardzo uroczyście, ale krótko, bo przerwane
zostało przez agresję hitlerowsko-sowiecką na
Rzeczpospolitą). Nadzieje na wolną i suwerenną
Polskę wyraża najlepiej napisany w 1914 roku
wiersz Józefa Mączki, którego tytuł wykorzystałem jako nagłówek mojego felietonu.
Wstań, Polsko moja!
Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony!
Już płonie lont podziemnych minKrwawą godzinę biły dzwonyZerwane pęta- uderz w czyn!
Wstań Polsko moja!
Strząśnij proch
Żałosne ucisz łkania!
Za tobą zimny smutków lochPrzed tobą świty zmartwychwstania!
Wstań ,Polsko moja,
w ogniach zórz!
Nowe się szlaki krwawią Tobie!
O, lżej Ci będzie w gromach burz
Niźli w zawiędłych wspomnień grobieWstań ,Polsko moja, w blaskach zórz!
Sporo patosu występuje w tym pięknym
wierszu, ale tak się pisze utwory patriotyczne,
aby mogły oddziaływać na nasze emocje. Tak
pisali poeci romantyczni i od nich autor wiersza
przejął poetykę, dzisiaj może nieco archaiczną,
ale przecież poruszającą mocno i współczesnego
czytelnika. Tym bardziej cieszy nastrój i tonacja
wiersza, że obchodzić będziemy Święto Niepodległości wreszcie w wolnej Ojczyźnie, z naszym
prezydentem Andrzejem Dudą i rządem stworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, partię, która
bezapelacyjnie wygrała wybory parlamentarne i
będzie samodzielnie rządziła. Rzecz bezprecedensowa w naszych najnowszych dziejach, kiedy
jedna partia, a właściwie zespół partii prawico4

Nie chcę pisać historycznego felietonu o
przesłankach odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wspomnę tylko o wielkich
zasługach dla Ojczyzny brygadiera, potem marszałka i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.
Tego, który budował podwaliny granic naszego
państwa, przeganiając z kraju w wielkiej Bitwie
Mówili, żeśmy stumanieni,
Warszawskiej w 1920 roku bolszewików i ratuNie wierząc nam, że chcieć to móc. (…)
jąc Europę przed inwazją komunizmu. Jego idee
Nie chcemy już od was uznania,
próbował wcielać w życie zmarły prezydent RP
Ni waszych mów, ni waszych łez.
– Lech Kaczyński, a dziś czyni to jego uczeń
Skończyły się dni kołatania
spadkobierca i członek jego kancelarii, czyli PreDo waszych serc, do waszych kies. (…)
zydent RP- Andrzej Duda.
Dzisiaj już my jednością silni
Dlatego SUMSUM CORDA (W górę serca)
Tworzymy Polskę — przodków mit,
dla Polaków, którzy 11 listopada wzięli udział w
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
obchodach Święta Niepodległości, święta radoZostanie wam potomnych wstyd!
śniejszego i piękniejszego niż zwykle. WywieMy, Pierwsza Brygada,
sili też oni biało-czerwone chorągwie na swoich
Strzelecka gromada,
domach, aby pokazać, że jesteśmy dumnym naNa stos rzuciliśmy swój życia los,
rodem, który jest bardzo mocno przywiązany do
Na stos, na stos.
swojej tradycji i czcimy ją szczególnie uroczyście
Tomasz Biernacki w dniu Święta Niepodległości,

Jerzy Szachnowski

Powyborcze podsumowanie
25 października 2015 r. zakończył się 8-letni
okres rządów Platformy Obywatelskiej. W tym
właśnie dniu mieszkańcy Polski, jak i mieszkający poza jej granicami zdecydowanie opowiedzieli się za zmianami, jakie zaproponowało w
przedwyborczych debatach Prawo i Sprawiedliwość. Nie będę podsumowywał tych 8 lat Platformy, ponieważ każdy z nas dostrzegł czy to w
mediach, czy własnym portfelu, że nie były to
dobre i uczciwe rządy partii mającej w nazwie
słowo Obywatelska. Dolny Śląsk, w tym głównie Wrocław, były dotychczas bastionem partii
„zielonej wyspy”, niestety, w październikowych
wyborach bastion legł w gruzach. Chciałbym
przekazać Państwu wyniki ogólnopolskie jak i
lokalne oraz osoby, które będą reprezentowały
nasz region w sejmie i senacie.
Liczba osób uprawnionych do głosowania – 30 629 150. Liczba wydanych kart do
głosowania – 15 595 335. Liczba głosów ważnych – 15 200 671. Liczba głosów nieważnych
– 394 664. Frekwencja – 50,92%
I miejsce Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 235 mandatów. Zdobyto 5 711 687
głosów – 37,58%.
II miejsce Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska – 138 mandatów. Zdobyto
3 661 474 głosów – 24,09%.
III miejsce Komitet Wyborczy „Kukiz15”
– 42 mandaty. Zdobyto 1 339 094 głosów –
8,81%.
IV miejsce Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru – 28 mandatów. Zdobyto
1 155 370 głosów – 7,60%
V miejsce Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe – 16 mandatów. Zdobyto
779 875 głosów – 5,13%
Mieszkańców mogą także zainteresować
dane z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 274
Wrocław-Pawłowice.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 1670. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 1013. Liczba kart wyjętych z urny – 1013. Liczba głosów ważnych
– 1001. Frekwencja – 60,65%. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 1. Mirosława Agnieszka Stachowiak-Różecka – 132 głosy – 13,19%; 2. Beata Agnieszka Kempa – 65
głosów – 6,49%; 3. Piotr Łukasz Babiarz – 31
głosów – 3,10%; 4. Mariusz Orion – Jędrysek –
20 głosów – 2,00%; 5. Jacek Świat – 15 głosów
– 1,50%; 6. Przemysław Maksymilian Czarnecki – 13 głosów – 1,30%. Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska: 1.Alicja Paulina
Chybicka -114 głosów – 11,39%; 2.Jacek Protasiewicz – 68 głosów – 6,79%; 3.Michał Jaros
– 19 głosów – 1,90%; 4.Sławomir Jan Piechota – 19 głosów – 1,90 %; 5.Aldona Młyńczak
– 4 głosy. Komitet Wyborczy „KUKIZ15”:
1.Kornel Andrzej Morawiecki – 41 głosów –
4,10%. Komitet Wyborczy „Nowoczesna Ryszard Petru”: 1.Krzysztof Mieszkowski – 58
głosów – 5,79%.
Senatorem w naszym obwodzie głosowania został Jarosław Obremski – 645 głosów –
68,04%.
Jak widać z powyższych zestawień, chociaż
w sejmie zasiądzie 16 posłów z PSL, to w naszym obwodzie nie wybrano żadnego. W rządzie premier Beaty Szydło reprezentować Dolny
Śląsk będą: Pani Beata Kempa – szef kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w randze ministra, Pan
Dawid Jackiewicz – Minister Skarbu oraz Pani
Elżbieta Witek – minister w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów – szef Gabinetu Politycznego
jednocześnie pełniąc funkcję rzecznika rządu.
Przyszłość to czas, który mam ogromną nadzieję przyniesie zmiany na lepsze we wszystkich
sferach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, edukacji, służbie zdrowia...

Andrzej Kuczaj

Skauci Europy na Pawłowicach i Zakrzowie
poprzez zabawę opartą o fabułę Księgi Dżungli cą z młodszymi sami wyjeżdżają na swoje węRudyarda Kiplinga pod okiem Akeli (opiekuna) drówki, rekolekcje. Dbają o swoją formację m.
Skauci Europy (pełna nazwa: Stowarzysze- i jego przybocznych najmłodsi przeżywając ra- in. poprzez kierownictwo duchowe i spotkania ze
nie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Fede- dosny czas dzieciństwa, uczą się zauważać po- stałym spowiednikiem, lekturę pisma św., pogłęracja Skautingu Europejskiego) to ruch wycho- trzeby innych. W Gromadzie obowiązuje pięć za- bianie wiedzy pedagogicznej.
wawczy wywodzący się z rodzimego skautingu
założonego przez gen. Roberta Baden-Powella.
Ten angielski generał w czasie działań wojskowych w walkach w Afryce (pod koniec XIX
wieku) zauważył, jak bardzo zdolni potrafią być
młodzi chłopcy, gdy potraktuje się ich poważnie
i powierzy im odpowiedzialne zadanie (w tym
przypadku był to wywiad o działaniach wroga).
Kiedy wrócił do Anglii, zauważył bandy chłopców szwendających się po osiedlach. Zwrócił
uwagę na pewne prawidłowości, m.in. na to, że
chłopcy w sposób naturalny łączą się w bandy,
z których każda ma jakiegoś szefa, swój kodeks,
zasady. Nie zawsze jednak młodzieńczą energię
potrafili skierować we właściwym kierunku.
Postanowił coś dla nich zrobić. Zabrał ich na
obóz na wyspę Brownsea (sierpień 1907 r.). Ten
obóz traktuje się jako początki skautingu. Kilka
7 listopada błogosławienstwo przy przyjęciu do gromady
lat później w 1913 roku pewien jezuita o. Jakub
Sevin żywo zainteresowany skautingiem jako
Na naszym podwórku – WILCZKI
metodą wychowawczą wyjechał do Anglii, gdzie sad gromady, odpowiednie obrzędy, możliwość
miał okazję spotkać się z Baden-Powellem. Wte- zdobywania sprawności. Zajęcia odbywają się w
Razem z Michałem Wiśniewskim (z Zakrzody postanowił stworzyć katolicki ruch skautowy czasie sobotnich zbiórek, nie brakuje też letniego wa) postanowiliśmy założyć gromadę wilczków
we Francji. To dało podłoże dzisiejszym Skau- obozu w lesie czy innych krótszych wyjazdów.
dla chłopców mieszkających na Pawłowicach
tom Europy.
oraz na Zakrzowie. Odbyły się już 4 zbiórki, na
Gałąź zielona – HARCERZE / HARCERKI
których było dużo gier i zabaw, nauka różnych
W wieku 12 lat dojrzały wilczek przechodzi technik w praktyce (bandażowanie głowy, węzły,
do drużyny harcerzy lub harcerek. Warto wspo- szyfry etc), poznawanie przyjaciół Mowgliego
mnieć, że w naszej organizacji osobno działają (głównego bohatera Księgi Dżungli). Po okrejednostki męskie i żeńskie. Drużyna składa się z sie próbnym, w sobotę 7 listopada, wilczkami
kilku zastępów, czyli 5-6 osobowych grup, któ- zdecydowało się zostać 8 chłopców, w tym 2 z
rą dowodzi zastępowy/zastępowa. Drużynowi Pawłowic (Wojtek i Michał). Od tej pory noszą
pracują z zastępowymi, by Ci mogli prowadzić mundury wraz z niebiesko-żółtymi chustami. Zacosobotnie zbiórki, a także prowadzić swoje za- praszamy chłopców w wieku od 3. do 5. klasy,
stępy w rywalizacji z innymi zastępami na wyjaz- aby przyjść i zobaczyć, jak wygląda życie w grodach. Czas harcerstwa to czas wielkiej przygody, madzie wilczków. Zajęcia są bezpłatne, jedynie
rodzenia się przyjaźni na całe życie, rozwijania w momencie podjęcia decyzji o przynależności
pasji i talentów, uczenia się służby, poznawania do Skautów Europy uiszcza się roczną składkę
Pana Boga, kształtowania charakteru, to czas w wysokości 79 zł. W gromadzie może być do
spełniania nieraz naprawdę wielkich życiowych 24 wilczków, więc jest jeszcze sporo „wolnych
marzeń. Wszystko to dzieje się na łonie przyrody, miejsc”. Ponadto zapraszamy również mężczyzn,
Skauci Europy są dziś obecni w kilkunastu do której harcerz tęskni przez całe życie. Przez którzy podejmą wspólnie z nami trud tworzenia
krajach Europy i w Kanadzie. Liczą ok. 55tys. cały rok harcerze przygotowują się do letniego gromady.
członków, z czego w Polsce to około 2tys. Misją trzytygodniowego obozu.
Najbliższa zbiórka wilczków odbędzie się 28
skautingu jest pomoc rodzicom, szkole, Kościolistopada o godz. 9:00 pod kościołem św. Jana
Gałąź czerwona
łowi w wychowaniu młodego człowieka do doroApostoła na Zakrzowie (zbiórka trwa do 3 go– WĘDROWNICY/PRZEWODNICZKI
słego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie
dzin).
i Kościele. Warto zaznaczyć, że jako organizacja
W wieku 16-17 lat czyli w drugiej klasie liNa naszym podwórku – HARCERZE
jesteśmy uznani przez Konferencję Episkopatu ceum przychodzi czas na kolejny etap harcerskiej
Polski oraz cieszymy się statusem prywatnego drogi. Młody człowiek dojrzewa, przychodzą
Do założenia drużyny harcerskiej potrzeba
stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalne- trudne pytania, na które w drużynie harcerzy nie min. 10 chłopaków w wieku 6. klasa – gimnago nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r.
znajdzie odpowiedzi. Harcerz staje się wędrow- zjum – 1. klasa liceum oraz drużynowego – najnikiem. Harcerka staje się przewodniczką. To Ci, lepiej w wieku min. studenckim.
Gałąź żółta – WILCZKI
którzy chcą służyć innym. To Ci, którzy przeNa naszym podwórku – WĘDROWNICY
Ta formacja może rozpocząć się w wieku bywszy swój etap wilczkowy czy harcerski, chcą
dziewięciu lat, kiedy młody chłopiec czy dziew- zapewnić taką drogę młodszym. Ale to przede
Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich mężczyna może wstąpić do gromady wilczków. wszystkim Ci, którzy chcą dalej wzrastać w wie- czyzn od 17. do 99. roku życia. Najbliższa węGromada wilczków to wesoła grupa, w której rze, w miłości, w ofiarności. Dlatego poza pra- drówka odbędzie się już 20-22 listopada, szczeSkauci Europy – w telegraficznym skrócie
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góły podam osobiście zainteresowanym, którzy
się do mnie zgłoszą.
Na naszym podwórku – NURT ŻEŃSKI
Jak już wspomniałem, nasza metoda wychowawcza zakłada działanie w odrębnych nurtach
męskim i żeńskim. Powstanie jednostek żeńskich
na Pawłowicach/Zakrzowie uzależnione jest od
gotowych do służby Pań. Tu podobnie jak w
przypadku wędrowników zaproszenie kierowane
jest do dziewcząt powyżej 17. roku życia – proszę zgłaszać się do mnie, podejmiemy wspólnie
temat z hufcową wrocławską.
Zaproszenie
Metoda skautowa jest bardzo dobrą metodą
wychowawczą skierowaną do młodych osób, jak
również dla osób dorosłych. Wierzę, że jest to
okazja, byśmy na naszym osiedlu stworzyli coś
dobrego dla naszej lokalnej społeczności. Nasza organizacja zapewnia szkolenia metodyczne
umożliwiające podjęcie służby jako drużynowy,
Akela, przyboczny – w obydwu nurtach. W razie
jakichkolwiek pytań – zapraszam do kontaktu.

Zbiorka 7 listopada po obrzedzie przyjęcia do gromady

AKELA: Czego pragniesz?
KANDYDAT: Wstąpić do gromady wilczków.
AKELA: Dlaczego?
KANDYDAT: By zostać wilczkiem i móc stawać się lepszym człowiekiem na podobieństwo
naszego Ojca w niebie.
Obrzęd przyjęcia do gromady
AKELA: Dzisiaj otrzymujesz miano „delikatObrzęd przyjęcia do gromady wygląda w nanej łapki”. Pytam cię, czy chcesz pracować ze
stępujący sposób:
wszystkich sił, by przygotować się do Obietnicy
AKELA: Wilczki, wilczki!
Wilczka?
WILCZKI: Ze wszystkich sił!
KANDYDAT: Tak.
AKELA: Drogie wilczki, za chwilę przyjmiemy
DUSZPASTERZ: Niech Pan nasz Jezus Chrydo gromady nowego wilczka, który stanie się nastus, Maryja Matka Boża i święty Franciszek, paszym bratem. Przyjmijmy go z otwartym sercem.

tron wilczków, umocnią w tobie to postanowienie
i obdarzą cię łaską wytrwałości.
AKELA: Przyjmij tę chustę jako znak przynależności do naszej gromady. Od tej chwili jesteś
jednym z nas. Chroń dobre imię naszej gromady.
andrzej.kuczaj@skauci-europy.pl
tel. 728-873-777
www.skauci-europy.pl (oficjalna
strona naszego ruchu)
www.fse.wroc.pl (oficjalna strona naszego
ruchu na Dolnym Śląsku)

Jacek Orzechowski

Zmiany w edukacji
Z uwagi na rzesze dzici i młodzieży zamieszkujące Pawłowice chciałbym przedstawić plan
zmian na najbliższe cztery lata, przedstawiony
w eksposé Premier Beaty Szydło. Informacje pochodzą z Departamentu Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Odbudowa szkolnictwa zawodowego, prawo wyboru rodziców w jakim wieku ich dzieci
pójdą do szkoły, stopniowy powrót do 8-letniej
szkoły podstawowej i 4-letniego liceum – to tylko niektóre zmiany, jakie w swoim exposé zapowiedziała Premier RP Beata Szydło.
Szefowa rządu mówiąc o rozwoju, który jest
priorytetem jej rządu, zapowiedziała zmiany w
m.in. w szkolnictwie zawodowym. Szkolnictwo
zawodowe musi być dostosowane do potrzeb
rynku pracy – powiedziała Beata Szydło. W dalszej części swojego wystąpienia dodała: Szkolnictwo zawodowe trzeba odbudować. Zrobimy
to – zadeklarowała.
Szefowa rządu zapowiedziała także, że elementem prorodzinnej polityki państwa będzie
rozbudowa sieci przedszkoli. Naszym celem jest,
by były one bezpłatne – powiedziała Premier RP.
Kwestie związane z działalnością szkół
znalazły się także w części exposé poświęconej
polityce zdrowotnej. Będziemy realizować program gabinetów stomatologicznych i lekarskich
w szkołach – powiedziała Beata Szydło.
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Przede wszystkim jednak Premier zapowiedziała cofnięcie tzw. reformy 6-latkowej.
Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo
najlepiej znają swoje dzieci. Będą decydowali,
czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat
sześciu czy siedmiu – powiedziała szefowa rządu. Stopniowo wrócimy do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum – dodała.
Beata Szydło zwróciła się także do nauczycieli: Proszę się nie obawiać. Naszym nadrzędnym celem będzie wykorzystanie Państwa doświadczeń. Zmiany w oświacie będą ewolucyjne,
wprowadzane przy uzgodnieniach z nauczycielami. Chcemy, by zawód nauczyciela zyskał należne mu pozycję i godność – powiedziała.
Premier zapowiedziała, że jedną z pierwszych decyzji minister edukacji narodowej
Anny Zalewskiej będzie likwidacja tzw. godzin karcianych. Odbiurokratyzujemy polską
szkołę. Polska szkoła ma uczyć i wychowywać,
a nauczyciele muszą mieć godne warunki, aby

kształcić młode pokolenia Polaków – powiedziała w exposé szefowa rządu.
Odnosząc się do systemu testowego dodała: Życie to nie test. Wiedzę i postawy powinna
kształtować szkoła. Elementem tej postawy powinno być silne poczucie tożsamości narodowej
i patriotyzm.
Premier dodała, że drogą do sukcesu w wymiarze indywidualnym jak i narodowym są wysokie wymagania merytoryczne, wychowawcze
i mocne kształtowanie świadomości.
Beata Szydło zapowiedziała także zmiany
m.in. w kanonie lektur. Trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i klasycznego kanonu
lektur – powiedziała.
Za czasów mojej młodości Polacy byli jednym z lepiej wykształconych narodów. Zdobycie pracy za granicą nie stanowiło dla nich
wielkiego problemu. Polacy posiadali znakomite wykształcenie wyższe i zawodowe. Moim
zdaniem warto do tego powrócić (red).

Krzysztof Bauer

Kraj lat dziecinnych
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie,
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,
Te kraje rad bym myślami powitał:
Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Miłe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił.
Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny,
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny!
A. Mickiewicz,
„Pan Tadeusz”, Epilog 68-82
Pewnie wielu z nas pamięta ten cytat, nosi go
w sercu i pamięci. Bo świat i życie rzucało nas
niejednokrotnie w różne miejsca, a nawet do różnych krajów, gdzie czuliśmy się obco, tęskniliśmy
za krajem ojczystym i chcieliśmy do niego wrócić. I ja doświadczyłem tego losu, kiedy wracałem
do kraju mojego urodzenia, mojego dzieciństwa.
I chłonąłem go całym sobą, z sercem otwartym
na ludzi, których kochałem, na bliskie mi otoczenie i świat, który znałem i odczuwałem jako ten
najbliższy mi i jedyny. I wtedy przypomniałem
sobie słowa Mickiewicza, które przytaczam bez
skrótów, bo nie da się z nich czegoś wyrzucić czy
pominąć.
Dla Mickiewicza była to Litwa, okolice Nowogródka, gdzie się urodził i spędził dzieciństwo.
Kraj lasów, pagórków, jezior, który trwał w jego
pamięci, ukryty był pod powiekami. Wracał jak
fala przypływu, gdy mu było źle i tęsknił do tych
pagórków leśnych, do tych łąk zielonych szeroko
nad błękitnym Niemnem rozciągnionych. Właśnie
do „kraju lat dziecinnych” i młodości nad jezioro
Świteź, do Maryli, do druhów filomatów i filaretów, do Tomasz Zana i tych wszystkich, których
spotykamy w Soplicowie i okolicach, do Wojskich, Podkomorzych, ciotki Telimeny, Hrabiego,
Gerwazego, Stolnika Horeszki, którzy stanowili o
Litwie czasów, które przeżył i zapamiętał.
Także myślę o jego rywalu „w poezji”, o Juliuszu Słowackim, który sercem pozostał w rodzinnym Krzemieńcu, na Wołyniu, gdzie płynie
srebrna Ikwa, gdzie Góra Bony lśni nad miastem
w świetle księżyca. O stepach ukrainnych, których
piękno utrwalił w swoich wierszach, poematach,
powieściach poetyckich i dramatach. Szczególnie w swoim arcydziele, poemacie dygresyjnym
„Beniowski”, zwanym przez znawców literatury
„nie docenionym poemacie narodowym i zarazem
eposie Kresów”.
Boże, kto Ciebie nie czuł w Ukrainy
Błękitnych polach, gdzie tak smutno duszy,
Kiedy przeleci przez wszystkie równiny
Z hymnem wiatrzanym, gdy skrzydłami ruszy
Proch zakrwawionej przez Tatarów gliny,
W popiołach złote słońce zawieruszy,

Zamgli, sczerwieni i w niebie zatrzyma
Jak czarną tarczą z krwawemi oczyma
Kiedy myślę o tych tysiącach naszych rodaków, którzy wyjechali z kraju, gdzie byli zakorzenieni od pokoleń, stanowili ”sól tej ziemi”, jej
pracowity lud, a teraz służą innym za gorszą zapłatę niż tubylcy – to robi mi się smutno. Mogliby
tutaj, u siebie, w swoim kraju, w swej ziemi, w
swojej ojczyźnie pracować, gdyby im dano, oferowano jakąkolwiek pracę, jakiś godziwy zarobek,
na pewno by nie wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Holandii, Niemiec, Szwecji czy Norwegii. Ale zostaliby tutaj, w Polsce, w swoich rodzinnych stronach, wśród najbliższych, kochanych
i wspomagających się wzajemnie. Bo przecież
sojuszników nie szuka się zbyt daleki, ale wokół
siebie, wśród najbliższych, a nie w dalekich stronach, na obczyźnie.
To najtrudniejszy dziś problem Polaków, zarówno natury politycznej, społecznej jak i moralnej. Bo wrócił problem z przełomu XIX i XX
wieku, kiedy z Galicji (zabór austriacki) wyjeżdżało się za pracą i lepszymi warunkami bytowymi (dotyczyło to i zaboru rosyjskiego, jak
również pruskiego). I dzisiejsze biesiadne śpiewanie „Góralu czy Ci nie żal” (słowa znakomitego
dramaturga Michała Bałuckiego z okresu Młodej
Polski) ma swoje źródła w emigracji zarobkowej.
Bo słyszymy dalej: „odjeżdżać od stron ojczystych, świerkowych lasów i hal i tych strumyków
srebrzystych”. Okres wcześniejszy – pozytywizm,
zaowocował licznymi utworami literackimi na ten
palący problem Polaków. To wielki poemat dygresyjny Marii Konopnickiej „Pan Balcer w Brazylii”, Henryka Sienkiewicza opowiadanie „Za chlebem”, a współcześnie to kontrowersyjny dramat
Sławomira Mrożka „Emigranci”.

Czas dzisiejszy to czas pędzący, szczególnie
dla tych, którzy mają go mało przed sobą i dlatego
próbują go cofnąć, czyli wracają wspomnieniami
do czasów dzieciństwa: pięknego , sielankowego, ciepłego i kochanego. Kiedy wszystko było
inne niż dzisiaj, ludzie lepsi, bardziej wyczuleni
na krzywdę innych , milsi i ładniejsi. Każdy z nas
nosi tamten czas miniony, czas dzieciństwa pod
powiekami. Znakomity francuski pisarz z początku XX wieku Marcel Proust napisał niezwykły
cykl powieściowy Pt. „ W poszukiwaniu straconego czasu” (6 tomów), który kończy tom „Czas
Odnaleziony”. To właśnie powrót do czasów dzieciństwa i młodości, który pisarz przedstawia nieomal w namacalny sposób, w szczegółach.
Rzeka czasu minionego została wskrzeszona,
przywołana z pamięci, odtworzona w detalach,
utrwalona w słowach. Wielu z nas umie, potrafi
znaleźć się w swojej krainie dzieciństwa, żyć w
niej pamięcią, biegać po łąkach i lasach, ścieżkach
i strumieniach, nad którymi przeżyliśmy najpiękniejsze chwile swego dzieciństwa. Pasmo pamięci kręci się jak taśma filmowa, którą puszczamy
niejako wstecz i odtwarzamy to, co utrwaliło się
w naszej pamięci. Starsi lub starzy ludzie (oczywiście nie wszyscy) potrafią pięknie opowiadać o
czasach minionych, o swoim dzieciństwie i młodości. Słuchajmy ich, utrwalajmy to, o czym mówią (tyle mamy dzisiaj elektronicznych urządzeń),
bo ich czas mija szybciej niż nam się wydaje. Dla
potomnych, jeśli są to wydarzenia związane z historią naszego kraju, bo czas nieubłagalnie mija i
ludzie przemijają.
By na koniec przytoczyć piękną i nieprzemijającą myśl, sentencję z wiersza księdza poety Jana
Twardowskiego: Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą.

Redakcja

Przed sklepem Jubilera
25.10.2015 r., na Pawłowicach, odbył się
wspaniały pokaz grupy z Parafii Miłosierdzia
Bożego w Brzesku.
Zespół składał się z chóru GAUDIUM
oraz zespołu teatralnego „Grupa 25+”. Występy zostały przez naszych Parafian, i nie
tylko, przyjęte z wielką owacją. Można było
zauważyć ogrom pracy włożonej w to przedsięwzięcie. Aplauz publiczności dla wykonawców był całkowicie zasłużony.
Zapomnieliśmy powiedzieć, czego dotyczył ten pokaz!. Był to wspaniały utwór Karola
Wojtyły, znanego wszystkim jako Papież Jan
Paweł II. Tytuł przedstawienia to „Przed sklepem Jubilera” czyli „Medytacja o sakramencie
małżeństwa przechodząca chwilami w dramat”.
Był on wydany w 1960. Bohaterami są trzy
związane ze sobą pary, a jego tematem miłość i
małżeństwo. Jest to dramat poetycki, w którym
zostały powiązane losy trzech par kochających
się – aktualnie lub w przeszłości – ludzi: Teresy i
Andrzeja, rodziców Krzysztofa, Anny i Stefana,
rodziców Moniki oraz początki wspólnego losu
młodych. Autor przedstawił powikłane i drama-

tyczne biografie głównych postaci za pośrednictwem dialogów pełnych refleksji i rozważań.
Jest to sztuka kameralna, w której ludzkie życie
ukazano w skali mikrospołecznej.
Teresę i Andrzeja łączyło głębokie i mocne
uczucie, które można nazwać miłością przezwyciężającą namiętność. Historia Anny i Stefana
to dzieje kryzysu małżeńskiego. Wypowiedzi
postaci dramatu ukazują , jak początkowa fascynacja mija, zastępują ją uczucia obojętności.
I jak w ten sposób pękają więzy łączące dwoje
ludzi. Odmienne losy obu par są podsumowane w losach ich dzieci. Historie te łączy postać
jubilera, przed którego sklepem spotykają się
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poszczególni bohaterowie dramatu. Staje się on
jakby symbolem nierozerwalnego sakramentu
małżeństwa.
Utwór składa się z trzech aktów: I. Sygnały
(Teresa, Andrzej), II Oblubieniec (Anna, Stefan),
III. Dzieci (Monika, Krzysztof). Premiera spektaklu odbyła się 12 kwietnia 2015 r w Sali Teatralnej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

Na Pawłowicach sztukę przedstawiła „Grupa 25+”. Poszczególne role odegrali: TERESA-Majka Put, TERESA (młoda) – Lucyna
Romańska, ANDRZEJ – Robert Biel, ANNA-Aneta Kuta, STEFAN (Oblubieniec) – Krzysztof Mariankowski, MONIKA – Marysia Wyczesany KRZYSZTOF – Grzegorz Giereś,
JUBILER – Władysław Mikołajek ADAM-Wojciech Rosa, PANNY MĄDRE – Beata Ciuruś, Małgosia Tocka, Daria Mleczko PANNY
GŁUPIE – Monika Figiel, Sylwia Zapiór oraz
Marlena deVries-Colord, Maria Łupińska, Katia
Kiecka, Aneta Nowak-Jędryka Grzegorz Zelek,
Krzysztof Przeklasa.
W spektaklu wzięli udział: Teresa Waligóra
– Sufler/Inspicjent, GRUPA25+ oraz Anna Serwin – scenografia, Dariusz Toroń – zdjęcia.
Muzyka spaktaklu na podstawie kompozycji
Piotra Rubika do tekstów Zbigniewa Książka:
„Miłość to wierność wyborowi”, „Nie wstydź
się mówić, że kochasz”, „Psalm kochania”,
„Świat się nie kończy”. Wykonanie – Chór parafialny GAUDIUM pod kierownictwem Iwony
Mikołajek i Andrzeja Gicali; Krzysztof Musiał
– Akompaniament, Gabriel Pamuła i Artur Waligóra – Światło i dźwięk. Pomysł przedstawienia
na podstawie sztuki Karola Wojtyły ks. Woj-

ciech Werner. Reżyseria i koordynacja przedstawienia: Ewa Łupińska-Toroń.
Można rzec, że brzeszczanie oczarowali
wrocławian oraz na odwrót - wrocławianie urzekli brzeszczan niezwykłą gościnnością, sympatyczną, serdeczną atmosferą i... smacznym, niedzielnym obiadem.

TECHNIKA GRZEWCZA
I SANITARNA
WOLANIN

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Św. Jan Paweł II
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ekspertyza, wycena na miejscu.”
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