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Andrzej Kuczaj

Gromada wilczków

W ubiegłym roku na łamach „Pawłowic”
zamieściliśmy ogłoszenie o organizowaniu
dla młodszej młodzieży szkolnej grupy o
charakterze harcerskim w ramach ruchu
„Skauci Europy”.

Celem działania ruchu jest stworzenie dla
tej młodzieży zajęć alternatywnych (to znaczy
zajęć w oderwaniu od komputera) służących
między innymi rozwijaniu umiejętności pracy
w grupie, pogłębianiu więzi koleżeńskich, ćwiczeniu sprawności fizycznej.
Obecnie grupa liczy 13 chłopców z Pawłowic, Ramiszowa i Zakrzowa - możemy stworzyć grupę maksymalnie dla 24 osób. Zapraszamy więc chłopców w wieku 9-11 lat do
„Skautów Europy”. Zapisy do Gromady Wilczków przyjmuje AKELA Michał Wiśniewski
HR, tel. 605-476-808. Terminarz, przeważnie

sobotnich, zbiórek na najbliższy czas jest na- chcą zmierzyć się z nowymi zadaniami, przy
stępujący – informacje o miejscach spotkań pomocy sprawdzonej metody mającej wiekową tradycję i źródła chrześcijańskie. Zapisy u
podamy telefonicznie.
DRUŻYNOWEGO Fryderyka Łakomego HO,
29.10.2016 – Pawłowice, godz. 9:00-11:00;
tel. 694-815-271.
5.11.2016 – Zakrzów – godz. 9:00-11:00;
W rodzicach upatruję partnerów, skłonnych
26.11.2016 – Pawłowice – godz. 9:00-11:00;
zachęcić
swoje dzieci do udziału w organizowa3.12.2016 – Zakrzów – godz. 9:00-11:00;
nych
zajęciach.
Kim jesteśmy? Jak działamy?
17.12.2016 – Pawłowice – godz. 9:00-11:00;
Szczegółową odpowiedź na te pytania znajdzie6.01.2017 (piątek) – orszak Trzech Króli.
cie na oficjalnej stronie naszego ruchu, którego
Dodatkowo informujemy, iż struktura zajęć pełna nazwa brzmi Stowarzyszenie Harcerstwa
zostaje rozszerzona dla młodzieży męskiej w Katolickiego „Zawisza” – federacja Skautingu
wieku 12-17 lat. Tworzymy drużynę harcer- Europejskiego, www.skauci-europy.pl. Masz
ską dla tych, którzy mają wielkie marzenia i pytania? Chętnie na nie odpowiem:
chcą zrobić coś szalonego, coś niezwykłego,
andrzej.kuczaj@skauci-europy.pl
coś dobrego. Zapraszamy wszystkich, którzy

Jerzy Szachnowski

Warszawa dla PAWŁOWIC
w Urzędzie Rady Ministrów

Na zaproszenie Pani Beaty Kempy miałem
przyjemność spotkać się z nią w Urzędzie Rady
Ministrów. Rozmawialiśmy między innymi na
temat lokalnych wydawnictw takich jak „Pawłowice”, które, jak powiedziała minister, mają
duże możliwości w dotarciu z ciekawymi nie
tylko lokalnymi tematami do lokalnych społeczności. Przeglądając nasze pismo zauważyła, że
dużo piszemy o wydarzeniach lokalnych jak i o
sprawach społeczno-politycznych. Podziękowała za wsparcie w kampanii wyborczej w 2015
roku, na urząd prezydenta RP jak i do Sejmu.
Będąc w Warszawie, zauważyłem folklorystyczno-jarmarczny motyw naprzeciwko budynku rady ministrów. Było to miejsce na którym
tzw. KOD, w osobie kilku osób, bronił zagrożonej (ich zdaniem) demokracji w Polsce. Pisząc
ten tekst, mogę tylko dodać, że grupa KOD już
się rozwiązała.
Pani minister przekazuje za pośrednictwem
„Pawłowic” najserdeczniejsze życzenia naszym
czytelnikom i mieszkańcom Pawłowic.

Zaduszki Jazzowe

Zapraszamy na tegoroczne Zaduszki Jazzowe. W tym roku koncert jazzowy z cyklu
„Zaduszki jazzowe” odbędzie sie również na
Pawłowicach 12 listopada, w sobotę, o godzinie
19.00, w kościele parafialnym przy ul. Starodębowa (róg Starodębowej i Malwowej).
Pierwsze jazzowe Zaduszki odbyły się w 1954
roku w Krakowie i od tego czasu stały się tradycją. Co roku, zaczynając od 2 listopada, odbywają
się mniejsze lub większe koncerty zaduszkowe ku
pamięci zmarłych muzyków. ciąg dalszy str. 6

Andrzej Kuczaj

Dotacja KAWKA o wartości 12.000 zł
Od 2014 roku mieszkańcy Wrocławia korzystają z programu bezzwrotnej dotacji na zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne,
czyli: gazowe, elektryczne, podłączenie do sieci
ciepłowniczej, odnawialne źródło energii (pompa ciepła).
Gmina Wrocław przekazała dotacje już dla
mieszkańców 1406 lokali mieszkalnych (stan na
02.09.2016). W obecnym roku kalendarzowym
praktycznie już nie ma możliwości skorzystania
z dotacji, natomiast w styczniu 2017 roku rusza
kolejna edycja.
Wykonując zawód inżyniera, w specjalności
ogrzewnictwo i instalacje sanitarne, pomogłem
już wielu osobom w pozyskaniu dotacji z różnych
dzielnic Wrocławia, m.in.: Kuźniki, Żerniki, Złotniki, Brochów, Biskupin, Sępolno, Nowy Dwór,
Plac Grunwaldzki. Zastanawiając się, czy mieszkańcy naszych Pawłowic wiedzą o tym programie,
postanowiłem przybliżyć czytelnikom ten temat.
Artykuł będzie odpowiedzią na konkretne pytania.
Skąd pochodzą pieniądze?
Celem programu jest poprawa jakości powietrza
we Wrocławiu poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych dostających się do atmosfery
przy spalaniu paliw węglowych. Będąc mieszkańcem Wrocławia, można się do tego przyczynić, likwidując swój piec węglowy. W „nagrodę” otrzymujemy zwrot 70% kosztów inwestycji, nie więcej
niż 12.000 zł. Fundusze pochodzą w większości z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski składa się w Wydziale
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy ul. Bogusławskiego 8.
Kto może otrzymać pomoc finansową?
Każdy mieszkaniec Wrocławia, który posiada
tytuł prawny do lokalu, w którym zainstalowane
jest działające ogrzewanie węglowe. W lokalu
ciepła woda może być podgrzewana w dowolny
sposób (bojler elektryczny, junkers gazowy).
Wyłączone z programu są te przypadki, gdy
równolegle w lokalu zamontowany jest piec węglowy czy piec gazowy lub elektryczny, spełniający funkcję centralnego ogrzewania.
Jakie są warunki?
Najważniejszym warunkiem jest trwała likwidacja paleniska węglowego lub kotłowni opalanej
węglem/koksem. Następnie należy zamontować
ogrzewanie np. gazowe, w oparciu o uprzednio
sporządzony przez uprawnionego projektanta projekt budowy lub przebudowy instalacji gazowej.
Często pracami towarzyszącymi są prace związane z modernizacją instalacji spalinowej i wentylacyjnej. Montaż ogrzewania gazowego powinien
być przeprowadzony pod nadzorem kierownika
budowy w specjalności instalacyjnej. Prace kończą się wykonaniem próby szczelności instalacji
gazowej, odbiorem kominiarskim oraz podpisaniem nowej umowy z gazownią.
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Ile pieniędzy można otrzymać?

SERWIS

ROWEROWY
NAPRAWA

PRZEGLĄDY

Maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych,
REGULACJE DORADZTWO
nie więcej jednak niż 12.000 zł. Przy montażu
ogrzewania gazowego w ramach tej kwoty zwra- TRANSPORT OD/DO KLIENTA
cane są m.in. koszty związane z: demontażem
ORGANIZOWANIE
paleniska węglowego, zakupem i montażem noWYPRAW
ROWEROWYCH
wego kotła gazowego, wymianą grzejników i caSINGLE TRACK
łej instalacji grzewczej, modernizacją instalacji
spalinowej dostosowanej do nowego kotła. PrakPOLSKA-CZECHY
tycznie jest to większość kosztów, jakie trzeba
ponieść. Dla przykładu przy całkowitej inwestycji
10.000 zł, otrzymujemy 7.000 zł; natomiast przy
Wrocław, Przylaszczkowa 72
inwestycji 20.000 zł - otrzymujemy 12.000 zł.
Każdy, kto podgrzewa ciepłą wodę użytkową dze, które otrzymał w ramach programu.
również za pomocą pieca węglowego i podłączy
Przy załatwianiu dotacji trzeba podpisać lub
instalację ciepłej wody do kotła gazowego, otrzy- uzyskać nawet do 36 różnych dokumentów. Obmuje za to dodatkowo 1.000 zł.
liczając tę ilość, uwzględniłem zarówno dokumenty dla Wydziału Architektury i Budownictwa,
dzięki którym zdobywamy pozwolenie na budowę
instalacji gazowej, jak również dokumenty z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa, zgłoszenia prac
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia, dokumenty montażu
nowego systemu grzewczego, kontakt z gazownią
w celu podpisania nowej umowy uwzględniającej
pobór gazu na cele grzewcze.
Na koniec chcę uczulić osoby, które zdecydują
się na udział w programie na kwestię najważniejszą. Otóż dotacji nie otrzymamy, jeśli rozpoczniemy prace w domu przed podpisaniem umowy z Gminą. Pamiętajmy o tym!
Na początek wystarczy juz informacji. W tekście przekazałem najważniejsze kwestie z perspektywy 3 lat pomagania ludziom w zdobywaniu
dotacji KAWKA. Artykuł powstał w oparciu o
moje doświadczenie, dane ze strony internetowej
Czy ogrzewanie gazowe nie jest za drogie?
www.infokawka.pl oraz regulamin przyznawania
To jest pytanie na osobny artykuł. Na zachętę dotacji, którym jest Uchwała nr LVIII/1486/14
podpowiem, że można zmniejszyć koszty ogrze- Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 r.
wania poprzez dodatkowe ocieplenie budynku.
Jako mieszkaniec Pawłowic chcę dzielić się
Oczywiście wiąże się to z kolejnymi kosztami, ale moją wiedzą na temat ogrzewania na łamach gazerównież... z kolejną dotacją. Na termo moderniza- ty „Pawłowice”. Czekam na Wasze pytania, wątcję domu otrzymujemy kolejne 12.000 zł pod wa- pliwości, komentarze. Planuję napisanie do Pawrunkiem, że zrobimy to równolegle z likwidacją łowic kolejnego tekstu, który będzie odpowiedzią
ogrzewania węglowego.
na Wasze pytania,
Na co dzień zajmuję się montażem ogrzewaJaki jest pierwszy krok?
nia w budownictwie mieszkaniowym. W czym
To zależy, czym zastąpimy ogrzewanie węglo- mogę Państwu pomóc? Oferuję wykonanie prowe. W artykule koncentruję się na ogrzewaniu jektu, wykonanie przyłącza gazowego oraz chętgazowym, ponieważ jest to najbardziej popularne nie pomogę we wszystkich pracach opisanych w
rozwiązanie wśród wrocławian korzystających z artykule. Dodatkowo uwalniam moich klientów z
dotacji. W tej sytuacji należy zacząć od wezwania ciężaru załatwiania formalności i biorę to na swoje
kominiarza, który sprawdza możliwości technicz- barki.
ne zamontowania pieca gazowego i wystawia opiZachęcam do kontaktu ze mną, w razie zanię kominiarską.
interesowania tematem zmiany ogrzewania
oraz otrzymaniem dotacji – jej kolejna tura ruGdzie tu jest haczyk?
sza w styczniu 2017 r. Najlepiej przygotowaGmina Wrocław, przy udzielaniu dotacji, za- nia zacząć już dziś (załatwianie formalności
strzega sobie możliwość przeprowadzenia kontro- przed złożeniem wniosku trwa ok. 2 miesięcy)
li w miejscu inwestycji w ciągu 5 lat po likwidacji zwłaszcza, że opisywany program KAWKA
pieca węglowego. W sytuacji, gdy ktoś zamontuje ma ograniczony zakres czasowy. Informacje:
z powrotem piec węglowy – musi oddać pienią- tel.: 784-633-968, andrzej.kuczaj@gmail.com

tel. 662-005-201

Michał Wałach, pch24.pl

10 lewackich kłamstw na temat aborcji
Machina propagandy prawdę ma za nic. Każde, nawet najbardziej absurdalne kłamstwo,
jest przez postępowców akceptowane i rozpowszechniane, byleby tylko siły rewolucji odniosły kolejny tryumf. Jako katolicy wiemy jednak,
że tylko prawda ma wyzwalającą moc. Wyliczmy więc i obalmy najbardziej rozpowszechnione kłamstwa na temat aborcji.
1. Płód nie jest człowiekiem
Zwolennicy aborcji przedstawiają tę tezę jako
obiektywną prawdę, tymczasem współczesna
nauka mówi coś zgoła odmiennego i stoi w zgodzie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego.
O człowieku mówimy od momentu połączenia
się męskich i żeńskich komórek rozrodczych.
Człowiekiem jest więc zygota, co potwierdza
chociażby prof. Andrzej Paszewski, genetyk z
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

nej przez los. Lewicowe aktywistki w odpowiedzi
na cierpienie proponują kolejne bolesne doświadczenie, kolejny gwałt na kobiecej duszy, psychice
i wrażliwości. Proponują kobiecie współudział w
zbrodni pozbawienia życia najbardziej niewinnej
istoty, jaką jest dziecko, choćby nawet poczęte
było w najmniej godnych warunkach.
5. Obrońcy życia
chcą zamykać w więzieniach za poronienie
To olbrzymie kłamstwo jest wynikiem nie tylko złej woli, ale i nieumiejętności czytania ze
zrozumieniem (a może nawet nie przeczytania
w ogóle projektu „Stop Aborcji”). Poronienie
będące wynikiem fatalnego wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby nie będzie i nie
może być karane. Nikt z obrońców życia nawet

cja nie jest jednak ratowaniem, a mordowaniem.
Celowe zamordowanie dziecka nie jest nigdy potrzebne, by ratować jego matkę. To nie tezy publicystyczne, a stanowisko lekarzy-sygnatariuszy
Deklaracji Dublińskiej. Naukowcy zauważają ponadto, że kraje zezwalające na aborcję odnotowują
radykalnie wyższy współczynnik śmierci matek,
niż kraje zakazujące rzezi (nawet jeśli ogólnie
mają niższy poziom opieki medycznej).
8. Aborcja to postęp, zakazują jej tylko
kraje trzeciego świata
Życie lepiej niż Polska chronią – przynajmniej teoretycznie – kraje Afryki czy Ameryki
Południowej, ale w tym gronie są nie tylko Peru,
Egipt, czy Madagaskar, ale również kraje rozwinięte pod względem gospodarczym. Zakaz
aborcji obowiązuje m.in. w Chile i na Malcie,
a aborcja ze względów eugenicznych, która doprowadza do rzezi chorych dzieci, jest nielegalna w bogatej Japonii, Argentynie, San Marino,

2. Mężczyźni nie mogą wypowiadać się
na temat aborcji
Upowszechniając takie tezy lewicowcy de
facto twierdzą, że „płeć brzydka” to obywatele
gorszego sortu. Panowie mogą debatować o podatkach, polityce zagranicznej i ustawie medialnej, ale o ciąży już nie. Dlaczego? Ciężko orzec.
Wszak około 50 proc. kobiet w stanie błogosławionym nosi pod swoim sercem mężczyznę, a
każde dziecko ma ojca – również mężczyznę.
3. Moje ciało, moja sprawa
Feministki twierdzą, że rozwijające się w łonie kobiety nowe życie jest częścią ciała kobiety. Nie zważają tym samym na fakt, że dziecko
ma odmienne od matki DNA, własny układ nerwowy czy kończyny. Dziecko to nie migdałki,
czy wyrostek robaczkowy, które faktycznie są o czymś takim nie pomyślał. Powtarzana jak
mantra teza ma zdyskredytowanie inicjatorów
„ciałem i sprawą” kobiety.
prawnego zakazania aborcyjnej rzezi i sprowa4. Zakaz aborcji zwiększy ilość gwałtów
dzenie racji pro-liferów do absurdu.
Możemy usłyszeć, że antyaborcyjna inicjaty6. Zakaz aborcji uderza w kobiety
wa to prezent dla gwałcicieli. Zgodnie z pokrętną
To aborcja uderza w kobiety. I to w te jeszcze
logiką feministek, kobiety zgwałcone będą obawiały się zgłaszać fakt przestępstwa, bo „będą nienarodzone! Najwięcej aborcji dokonuje się
zmuszone do urodzenia dziecka”, gdyby się oka- właśnie na dziewczynkach. Jaskrawym przyzało, że doszło do poczęcia. Tymczasem może kładem tego są Chiny, gdzie w wyniku komubyć dokładnie na odwrót – nowy projekt ustawy nistycznej polityki jednego dziecka rodzice praopracowanej przez Instytut Odro Iuris zapewnia gną mieć wyłącznie syna. Córka oznacza tam
kobietom, które w wyniku gwałtu zaszły w cią- aborcję. Z tego też powodu dziesiątki milionów
żę, kompleksową opiekę. Może się więc okazać, Chińczyków nigdy nie założą rodziny. Tak się
że procent kobiet zgłaszających to przestępstwo kończą lewicowe eksperymenty społeczne!
wzrośnie, a nie zmaleje. Argument, który femi7. Kobiety będą zmuszane do umierania
nistki umieściły na swoich sztandarach, dotyczy
Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawzjawiska zupełnie marginalnego. Zgodnie z oficjalnymi statystykami, w roku 2015 wykonano w czej „Stop Aborcji” ma na celu obronę życia.
Polsce jedną aborcję w przypadku ciąży poczętej Każdego. Także i matki. Wobec kobiet noszących
w wyniku tzw. czynu zabronionego. A przecież pod swym sercem nowe życie, w razie wyższej
definicja owego czynu nie obejmuje wyłącznie konieczności zostaną – w myśl zapisów projektu –
gwałtów, ale również kazirodztwa i współżycia podjęte wszelkie działania medyczne. Nawet obarnieletnich. Załgane feministki ukrywają fakt, że czone ryzykiem utraty dziecka. Mając do wyboru
aborcja jest traumatycznym przeżyciem dla kobie- ratowanie matki i dziecka, należy ratować matkę,
ty, w wypadku gwałtu potwornie już doświadczo- gdyż jej życie jest gwarantem życia dziecka. Abor-

Irlandii i w Lichtensteinie. Alpejskie księstwo
karze za zabicie dziecka poczętego.
9. Zakaz aborcji uniemożliwi
badania prenatalne
Badanie prenatalne, jak każda usługa świadczona w służbie zdrowia, ma przyczyniać się do
poprawy zdrowia i ratowania życia. W tym wypadku chodzi o wykrycie chorób dziecka jeszcze
w łonie matki i podjęcie leczenia jak najszybciej
to możliwe. Aborcyjna rzeź chorych dzieci, będąca konsekwencją moralnego upadku społeczeństwa i złego prawa, powinna zostać natychmiast
zakończona. Wtedy badanie prenatalne przestanie kojarzyć się ze zbrodnią (do której bywa ono
wykorzystywane), a zacznie być stosowane w
celu ratowania zdrowia i życia.
10. Aborcja wyzwala kobiety
z męskiej dominacji
Co za bzdura! Współczesne feministki chyba
nigdy nie słyszały o sufrażystkach. Aktywistki
walczące o prawa kobiet na przełomie XIX i XX
wieku (a więc w okresie, gdy rola kobiet była pośledniejsza) sprzeciwiały się aborcji, gdyż uznawały ją właśnie za przejaw dominacji mężczyzn.
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Piotr Maśluk

sta Msza Święta, w której czynnie uczestniczyło
wielu kapłanów i pielgrzymów.
Dziękując wszystkim i za wszystko, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej pielgrzymce do Świętej Jadwigi w Trzebnicy, która
odbędzie się już za rok.

Ogień na Ziemię
W sobotę 15. października 2016r., o godzinie
6-ej rano, spod Katedry wyruszyła 37. Piesza
Pielgrzymka Wrocławska do Świętej Jadwigi
w Trzebnicy, której hasło brzmiało „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię” Łk. 12, 49-53.
Przewodnikiem, blisko dziesięciotysięcznej
grupy pielgrzymów, był ksiądz Stanisław Orzechowski. Wśród pielgrzymów, pochodzących z
Wrocławia i okolic, była około 30-osobowa grupa z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we
Wrocławiu na Pawłowicach. Najliczniej reprezentowała nas młodzież pod opieką wikarego
ks. Jacka Hołowacza.
Każdy z pielgrzymów niósł do Świętej Jadwigi
prośby, błagania i podziękowania. W czasie drogi towarzyszyła nam gorąca modlitwa, radosny
śpiew, głęboka zaduma, a także dialog z bratem
i siostrą idącymi obok. Wysłuchaliśmy bardzo
wartościowych konferencji głoszonych przez
kapłanów. Wielu z nas skorzystało z sakramentu pokuty dzięki posłudze kapłanów idących na
końcu każdej grupy. Taka spowiedź w czasie
drogi, w otoczeniu pięknej, jesiennej przyrody to
niesamowite przeżycie dla ducha i ciała.
Na całej trasie pielgrzymki gorąco pozdrawiali
nas mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

Wielka niespodzianka spotkała pielgrzymów na
ostatnim postoju w Wysokim Kościele, gdzie gospodynie przygotowały kanapki ze 110 bochenków chleba! Oczywiście najsmaczniejsze były te
ze swojskim smalcem i kiszonym ogórkiem.
Po dotarciu do Trzebnicy i krótkiej modlitwie
przed grobem Świętej Jadwigi pielgrzymi udali
się przed ołtarz polowy, gdzie odbyła się uroczy-

Maria Matusz

Dni młodzieży

Woda Pawłowic
Pan Jarosław Jakiel zwrócił się do MPWiK
z zapytaniem o powód likwidacji ujęcia wody
pitnej na Pawłowicach - skrzyżowanie ulic
Przedwiośnie i Szarotkowej. Ujęcie to stanowiące zabezpieczenie wody pitnej, było wykorzystane między innymi podczas powodzi w
1997 roku.
Tomasz Jankowski, Rzecznik Prasowy
MPWiK we Wrocławiu, nadesłał odpowiedź na
zapytanie.
Wysokiej jakości woda dostarczana mieszkańcom osiedla Pawłowice jest produkowana w Zakładach Produkcji Wody MPWiK znajdujących
się Na Grobli we Wrocławiu i w miejscowości
Mokry Dwór w gminie Siechnice. Od wielu lat,
dzięki systematycznie realizowanym inwesty4

cjom i przeprowadzanym modernizacjom, woda
z tych zakładów jest dostarczana mieszkańcom
Wrocławia w tym do osiedla Pawłowice, nawet
w przypadku takich sytuacji jak powódź. Przytoczę tutaj przykład z 2010 roku kiedy część
miasta znalazła się pod wodą. Mimo tej sytuacji
MPWiK bez zakłóceń dostarczało wodę z tych
dwóch zakładów do wszystkich mieszkańców
Wrocławia.
Stacja Uzdatniania Wody na osiedlu Pawłowice jest nieczynna od ponad 20 lat, ponieważ
osiedle zostało podłączone do miejskiej sieci
wodociągowej. W tym czasie obiekt był wykorzystywany tylko raz, podczas powodzi w 1997
roku. Spółka po dokładnej analizie dotyczącej
m.in wydajności obiektu, kosztach jego utrzymania, kwestii związanych z dostępem do wody
dla mieszkańców np. w czasie powodzi, podjęła
decyzję o jego likwidacji.

„Błogosławieni Miłosierni, albowiem Oni
Miłosierdzia dostąpią” – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Wrocław Pawłowice – część I – Przygotowania (czerwiec 2014
– 19. lipca 2016).
Podczas Mszy posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży 2013 w Rio de Janeiro
Ojciec Św. Franciszek ogłosił, że kolejne spotkanie młodych z całego świata odbędzie się w roku
2016 w Krakowie.
W sercach bardzo wielu Polaków zagościła
ogromna radość i poczucie, że jako Państwo,
miasta, wsie, parafie będziemy tworzyć historię
kolejnego spotkania młodzieży z całego świata.
Radość z możliwości organizowania tak pięknego spotkania była tym większa, że towarzyszyła jej świadomość, iż inicjatorem cyklicznych spotkań młodzieży jest ukochany Święty
Jan Paweł II - człowiek, który swoim życiem i
nauczaniem pokazywał młodym, jak żyć i jak radzić sobie w dorosłym życiu.
Za zgodą księdza proboszcza Michała Machała,
jako uczestniczka trzech wcześniejszych Światowych Dni Młodzieży, bez wahania podjęłam

decyzję o czynnym udziale naszej parafii w tym
pięknym i tak bardzo ważnym wydarzeniu. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków
2016 w naszej parafii rozpoczęły się w czerwcu
2014 roku. Na pierwsze spotkanie przyszły 3 młode osoby z naszej parafii, które odpowiedziały na
zaproszenie zorganizowania ŚDM 2016. Wtedy
tez pojawiło się pytanie: czy to ma sens?
Z miesiąca na miesiąc młodych osób zaczęło
przybywać, a idea Światowych Dni Młodzieży
zaczęła się szerzyć w naszej parafii.
W bezpośrednich przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii wzięła
udział 20-osobowa grupa młodzieży. Nasze działania rozpoczęły się od poszukiwań noclegów w
rodzinach dla pielgrzymów oraz wolontariuszy
parafialnych. Obawy, że nie uda nam się ugościć
pielgrzymów bardzo szybko minęły. 21 rodzin
naszej parafii otworzyło drzwi swoich domów i
serc, dzięki czemu mogliśmy gościć 50 osób z
Korei Południowej.
Przygotowując się do czynnego uczestnictwa
w ŚDM 2016 mieliśmy świadomość zagrożeń
związanych z tym wydarzeniem. Część naszych
wolontariuszy wzięła udział w specjalnych
szkoleniach na temat bezpieczeństwa i różnego
rodzaju zagrożeń związanych z tak dużą imprezą. Ważne jednak jest to, że im więcej mówiło
się w tamtym czasie o zagrożeniach, tym bardziej modliliśmy się, aby przyjazd Ojca Świętego oraz Młodych z całego świata do naszego
kraju był czasem spokojnym i bezpiecznym. W
tym miejscu muszę i bardzo chcę wspomnieć o
Chorych naszej Parafii, którzy od Adwentu 2015
ofiarowali swoje cierpienie i chorobę w intencji
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Młodzież z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
r. przygotowała dla naszych chorych pierniczki
z własnych wypieków oraz kartki z opłatkiem i
życzeniami. Oprócz życzeń, na kartkach znalazła
się także prośba o modlitwę. Z okazji Świąt Wielkanocy 2016 młodzież ponowiła prośbę przygotowując dla chorych symboliczne babeczki.

łzy. Nie były to łzy litości, tylko łzy wzruszenia.
Oni zdali sobie wtedy sprawę, jak ważną role
odgrywają w naszym Kościele osoby chore i jak
wielki Dar mogą nam ofiarować – MODLITWĘ.
W czasie przygotowań, a dokładnie 9 kwietnia
2016 roku gościliśmy w naszej Parafii Symbole
Światowych Dni Młodzieży, Krzyż oraz Ikonę
Matki Bożej Salus Populi Romani – Dary Ojca
Św. Jana Pawła II dla Młodzieży z całego świata.

Jak wspomniałam na początku, uczestniczyłam w trzech Światowych Dniach Młodzieży
(Rzym, Toronto, Kolonia). Podczas tamtych
spotkań marzyłam, że kiedyś znowu będę mogła
pomodlić się przy Krzyżu i Ikonie Matki Bożej
– symbolach ŚDM, które Św. Jan Paweł II ofiarował młodzieży, które peregrynują po całym świecie oraz uczestniczą we wszystkich spotkaniach
Ojca Świętego z młodzieżą. Nigdy nawet nie
przypuszczałam, że doświadczę tego w mojej rodzinnej parafii. I tak 9 kwietnia 2016 roku o godz.
17.00 pod mały kościół na osiedlu Pawłowice we
Wrocławiu podjechał bus, w którym znajdowały
się Symbole Światowych Dni Młodzieży. Uroczystą Mszę św. z udziałem Chóru parafialnego

„Laudate Dominum” poprzedziło godzinne czuwanie prowadzone przez Scholę Młodzieżową
naszej parafii, podczas którego konferencję poprowadził Alumn Krzysztof Sopuch. Możliwość
goszczenia Symboli ŚDM w naszej parafii było
ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem naszej
parafii, tym bardziej dziękujemy wszystkim,
dzięki którym było to możliwe. Były to piękne i
niezapomniane chwile skupienia, adoracji i modlitwy.
Równolegle do przygotowań Duchowych
oraz przygotowań do przyjęcia pielgrzymów i
do wyjazdu do Krakowa prowadziliśmy działania, dzięki którym mogliśmy zgromadzić niezbędne środki finansowe. Połączyliśmy talenty
poszczególnych osób, dzięki czemu młodzież
zorganizowała kiermasz Bożonarodzeniowy oraz
dwie inscenizacje (Bożonarodzeniową i Wielkanocną), sprzedaż babeczek wielkanocnych oraz
koncert poezji śpiewanej. Zgromadzone środki z
akcji zorganizowanych przez młodzież w całości
obniżyły koszty uczestnictwa w wydarzeniach
centralnych w Krakowie. Za zrozumienie oraz
okazane wsparcie Wszystkim pragnę w imieniu
Młodzieży serdecznie podziękować.
W czerwcu 2014 r. rozpoczęły się w naszej
parafii przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Spotkanie to składało się z
dwóch części: Dni w Diecezjach oraz wydarzeń
centralnych w Krakowie. Nasza parafia brała
czynny udział w obu tych wydarzeniach.
To na razie na tyle. Ciąg dalszy w następnym
numerze „Pawłowic”.

Odzew ze strony chorych przeszedł wszelkie
nasze oczekiwania, czego mieliśmy dowód w
czasie parafialnego Dnia Chorych w czerwcu
2016 r. Młodzi wraz z księdzem proboszczem
zaprosili chorych do kościoła parafialnego na
wspólną Mszę św. oraz Agapę, którą sami przygotowali. To był wspaniały czas, w którym Nasza
Młodzież opiekowała się schorowanymi, starymi
osobami nie licząc na nic więcej niż MODLITWA. W oczach wielu tych młodych widziałam
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Niekaralność? Wręcz przeciwnie!
Prezentujemy tekst, który ukazał się 2016-0920. Projekt ustawy został odrzucony, ale problem nadal istnieje i warto zapoznać się z tekstem ze strony POLONIA CHRISTIANA.
Każdy przeciwnik aborcji i obrońca życia wie,
że człowiek nienarodzony jest wart tyle samo, co
ten narodzony. Że dziecka w łonie matki nie wolno zabijać, tak jak nie zabijamy przechodniów na
ulicy, niezależnie od tego, kim byli ich ojcowie lub
czy są zdrowi. Problemy wśród pro-liferów pojawiają się, gdy przychodzi pochylić się nad konkretami. Część polskich obrońców życia uważa, że
nie wolno karać kobiety, która kazała zamordować
własne dziecko. Tacy ludzie, chociaż ich retoryka
pełna jest odwołań do nauczania Kościoła, stają

Wbrew powszechnej propagandzie lewackich
przedstawicieli przemysłu aborcyjnego oraz
różnej maści pożytecznych naiwniaków, propozycja odpowiedzialności karnej za dopuszczenie
się przez kobietę aborcji, nie jest żadnym radykalizmem. Zapisy zawarte w przygotowanym
przez Instytut Ordo Iuris projekcie ustawy są
bowiem zaledwie wyznaczeniem dobrego kierunku, swoistym zwrotem debaty publicznej we
właściwą stronę. Wcale jednak nie spełniają w
stu procentach postulatu zrównania praw nienarodzonych dzieci z prawami każdego narodzonego obywatela.
Zdaje się, że twórcy inicjatywy obywatelskiej, zapewne przewidując rzucanie im pod

w jednym szeregu z lewactwem twierdzącym, że
życie nienarodzone, to życie gorszego sortu.
Obrońcy życia (a raczej ich specyficzna grupa) chcący bezkarności kobiet dopuszczających
się aborcji głoszą, że obywatelski projekt ustawy, który wkrótce będzie rozpatrywany przez
Sejm, jest „zbyt radykalny”. Czy aby na pewno?
Każdy zakaz, któremu nie towarzyszy realna
konsekwencja jego złamania, nie jest zakazem
poważnym. Znane są państwa europejskie, w
których nie zalegalizowano marihuany – pozostaje ona substancją nielegalną, choć władza
państwowa zrezygnowała z tak zwanej penalizacji, czyli słynnej ostatnio nad Wisłą „karalności”. Co to w praktyce oznacza? Niczym
nieskrępowany dostęp do używki! Takie samo
rozwiązanie proponują osoby niezgadzające się
z postulowaną w obywatelskim projekcie Stop
Aborcji „karalnością kobiet”. Słowem: zbrodnia, ale bez kary.
A przecież dziecko, żywa istota i ochrona jego
życia, to zagadnienie nieporównanie poważniejsze niż legalizacja używki. Narkoman może się
wyleczyć, a zabitemu dziecku życia nie wróci
już nic. Dlatego karalność dzieciobójstwa wydaje się oczywistością – kto bowiem myśli logicznie, musi popierać prawno-karną odpowiedzialność za czyny.

nogi licznych kłód, ograniczyli swoje postulaty
do skrajnego minimum. Proponowana odpowiedzialność za dzieciobójstwo jest w projekcie
Ordo Iuris jedynie straszakiem, by feministki w
sposób manifestacyjny i na złość obrońcom życia nie mordowały na pokaz swoich poczętych
dzieci – do czego, jak się zdaje, są zdolne.
Jednak osoby na poważnie uznające ludzkie
życie, także to jeszcze nienarodzone, za wartość, muszą propozycje zapisane w projekcie
ustawy potraktować jako półśrodek, za rozwiązanie tymczasowe, konieczne jedynie z racji sytuacji społecznej i politycznej w naszym kraju.
Przywiązywać się do niego nie należy.
Pełny szacunek do nienarodzonych i przyznawanie im godności ludzkiej wymaga, by
aborcjoniści ponosili taką odpowiedzialność jak
mordercy. A przecież w polskim prawie za morderstwo grozi od 8 lat pozbawienia wolności do
dożywocia. I to właśnie taka kara powinna spotykać dzieciobójców. To prosta konsekwencja
antyaborcyjnej logiki i nauczania Kościoła. Co
więcej, w myśl obowiązującego w Polsce prawa, wcale nie potrzeba tworzyć zapisów o karaniu za aborcję. Wystarczy raz na zawsze stwierdzić, że pozbawienie życia człowieka, nieważne
czy ma lat 70, 17, 7 czy dopiero ma się urodzić,
to morderstwo i jako takie podlega karze.
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Na dłuższą metę nie może istnieć rozróżnienie
na ludzkie życie chronione w pełni i częściowo.
Wszak ludzkość (w tym nawet liberalny świat
zachodni) odrzuciła segregację jako metodę życia społeczeństw.
Gdybyśmy mieli nad Wisłą prawo karzące
za zabicie Polaka dożywociem, a za zabójstwo
czarnoskórego obywatela jakiegoś afrykańskiego kraju czterema latami pozbawienia wolności,
feministki i wszelkiej maści środowiska postępowe krzyczałyby o rasizmie. Jednak sam pomysł analogicznej zasady co do życia poczętego
i nienarodzonego atakują jako „radykalny i surowy”, gdy tymczasem jest on de facto jedynie
bardzo potrzebnym, ale półśrodkiem.
Pomyślmy – co stałoby się, gdyby zaproponować, by za zabójstwo Żyda karać łagodniej niż
za zabójstwo Polaka. Ideologie dzielące nas na
ludzi i podludzi zostały odrzucone przez świat
zachodni. Dlaczego więc lewica, wspólnie z niektórymi obrońcami życia, ani myśli karać zleceniodawcę (którym w większości przypadków
jest przecież matka udająca się na zabieg) za jakiekolwiek zabójstwo dziecka nienarodzonego?
Czy według ich zamysłów dziecko poczęte jest
warte mniej, niż Żyd dla Niemca-nazisty?
Odpowiedzialność za zbrodnie musi obowiązywać. Chociaż kara w projekcie obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej Stop Aborcji jest
symboliczna, wyznacza jak najbardziej właściwy trend. W PRL-u dzieciobójstwo było legalne, a dostęp do niego niemal nieograniczony.
Dzisiaj polskie prawo chroni życie, z wyjątkiem
kilku sytuacji, ale społeczeństwo coraz częściej
opowiada się za całkowitym zakazem aborcji.
Widać więc zmiany na lepsze. Popierajmy więc
projekt przygotowany przez Instytut Ordo Iuris
z całą stanowczością, wywierajmy presję na polityków, by zmienili prawo, a potem walczmy o
zaostrzenie kar.
Małą łyżeczką, ale stale. Idźmy w dobrą stronę.

Zaduszki Jazzowe
ciąg dalszy ze strony 1.

Ideę tych szczególnych koncertów przeniosło na grunt wrocławski Polskie Stowarzyszenie Jazzowe w 1976 roku. Od tego czasu odbywały się one w różnych miejscach naszego
miasta, m. in. w Jazz Klubie RURA, Imparcie,
w Kościele Dominikanów...
Podczas koncerctu na Pawłowicach zagrają gwiazdy polskiego jazzu. Oprócz Piotra
Barona na saksofonie będą Łukasz Żyta –
perkusja, Maciej Adamczak – kontrabas.
Piotr Baron ur. 5. stycznia 1961 we Wrocławiu,
absolwent Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu. Zadebiutował jako
nastolatek w 1977 r. Już w 1978 został wyróżniony jako solista na festiwalu Jazz nad Odrą, a
w 1980 na tym samym festiwalu otrzymał drugą
nagrodę. Cztery lata później w 1984 wygrał solistyczne Grand Prix na San Sebastian Jazz Festival
„Jazz Aldia” w Hiszpanii.
W ciągu ponad trzydziestoletniej działalności
muzycznej Piotr Baron współpracował z najwybitniejszymi artystami z Polski, Europy i USA.

Oto niektóre z nazwisk - PL i EU: Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Henryk Majewski,
Henryk Miśkiewicz, Jarosław Śmietana, [...];
USA: Ray Charles, Art Farmer, Freddy Cole, Al
Porcino, Billy Harper, David Murray, Kevin Mahogany, Victor Lewis, Roy McCurdy, John Hicks,
Jon Mayer, Eddie Henderson, Marvin „Smitty”
Smith, Carter Jefferson, Bobby Watson, Kei Akagi,
Larry Koonse, Joe LaBarbera, Charlie Shoemake,
Mark Soskin, Kevin Hays, Billy Hart, [...].
W 1998 Piotr Baron koncertował i nagrywał
jako koncertmistrz (pierwszy saksofon altowy)
z European Broadcasting Union International
Big Band w Sztokholmie.
Poza aktywnością jazzową, Piotr Baron
współpracuje okazjonalnie z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, prowadzonymi przez
Jana Walczyńskiego, Bohdana Jarmołowicza w
repertuarze jazzowym, popowym, klasycznym
i współczesnym, np. w seriach „Monada” Cezarego Duchnowskiego, poemacie symfonicznym „Sceny z Macondo” Jacka Niedzieli-Meiry
lub suicie koncertującej „Looking for Balance”
Krzysztofa Herdzina.
Piotr Baron brał udział w nagraniu ponad 100
płyt. Na niektórych z jego autorskich dokonań
można ujrzeć nazwiska legend jazzu: Art Far-

mer, Eddie Henderson, Wadada Leo Smith, John
Hicks, Victor Lewis i Marvin Smitty Smith. Był
także współzałożycielem Traveling Birds Quintet
(pozostali to Piotr Wojtasik, Darek Oleszkiewicz,
Kuba Stankiewicz i Cezary Konrad). Ta kultowa
formacja nagrała dwie płyty: „Traveling Birds Quintet” (1994) i „Return To the Nest” (1995).
Nagrał dziewięć płyt autorskich, między innymi: „Take One” (1995), „Tango” (1996), „Blue
Rain” (1997), „Bogurodzica” (2000).
Od 20 lat w pierwszej trójce ankiety „Jazz Top”
magazynu Jazz Forum jako jeden z czołowych tenorzystów i sopranistów, wysoko notowany jako
alcista i barytonista (zwycięzca kategorii w 2015
r.) wymieniany również jako klarnecista i flecista.
Nominowany do „Fryderyka” jako „muzyk
roku” w 2000, 2004 ,2008. Także jego płyty: „Bogurodzica”, „Sanctus, Sanctus, Sanctus” i “Kaddish” były nominowane do „Fryderyka” w kategorii „płyta roku”. [...]
Na jubileusz trzydziestolecia działalności artystycznej Piotr Baron został odznaczony brązowym
medalem „Zasłużony kulturze - Gloria Artis”, medalem „Zasłużony dla Wrocławia” i „Złotą Odznaką” PSJ.
Obecnie Piotr Baron koncertuje intensywnie
w Polsce i Europie ze swoim kwintetem, a także

Jacek Kredenc, www.swiatmatematyki.pl

Opowieść o matematycznym smoku
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami
był sobie gród, wybudowany u podnóża wielkiej
góry. Mieszkańcy tego grodu wiedliby życie
szczęśliwe i dostatnie, gdyby nie ta nieszczęsna
góra. Posiadała ona jaskinię, którą zamieszkiwał
potężny smok. Smok na szczęście był stworzeniem raczej łagodnym, ale doprowadzony do
wściekłości potrafił zionąć ogniem, który był
w stanie spalić całą osadę. Jak każdy bajkowy
smok, tak i ten miał swoje upodobania i słabości. Słabością smoka, było zjadanie wielkich
ilości cukru w kostkach. Terroryzował on więc
mieszkańców grodu, żądając od nich ciągłych
dostaw tego właśnie smakołyku i strasząc, że
jeśli mieszkańcy nie zaspokoją jego żądań, to
swoimi wyziewami z paszczy spali cały gród.
Obywatele naszego grodu i tak uważali się za
wielkich szczęściarzy – przecież byłoby o wiele

gorzej, gdyby nasz gad upodobał sobie coś innego, na przykład… księżniczkę.
Bardzo ciekawy był sposób, w jaki smok pożerał kostki cukru. Ze względu na starą legendę
o dzieleniu zdobyczy, każdą dostawę cukru w
kostkach dzielił na porcje, po 9 kostek w porcji i tak poporcjowany cukier zjadał. Jeżeli ilość
kostek w dostawie nie dawała się podzielić na
równe dziewięciokostkowe porcje, to te kostki
cukru, które nie tworzyły pełnej porcji zostawiał
na później i doliczał do następnej dostawy. Dla
przykładu: smok natychmiast zjadał cały dostarczony mu cukier, gdy dostawał: 9; 18; 54; 234;
… kostek cukru. Gdyby dostał tylko 5 kostek
cukru, zostawiłby je, czekając na następną dostawę. Gdyby dostał 35 kostek cukru, zjadłby
natychmiast tylko 27 kostek – trzy porcje po
dziewięć kostek, a pozostałe 8 kostek pozosta-

gościnnie z wiodącymi grupami jazzowymi (Jacek Niedziela-Meira, Krzysztof Herdzin, Wierba&Schmidt Quintet, Zbigniew Czwojda Big Wroclove Band, Natalia Niemen).
wiłby na później. Nadworny matematyk powiedział, że smok natychmiast zjadał cały cukier,
gdy ilość dostarczonych kostek była liczbą podzielną przez 9.
Mieszkańców grodu zadziwiało, jak sprawnie
i szybko smok radził sobie z sortowaniem kostek cukru. Nawet dostawę liczącą kilka tysięcy
kostek cukru, smok bezbłędnie, w kilka sekund
dzielił na kostki, które natychmiast pożerał pozostawiając resztę na później.
Zaciekawieni tym fenomenem mieszkańcy
postanowili dokonać kilku ciekawych eksperymentów. Początkowo dostarczali mu cukier w
kostkach w ilościach będących potęgami liczby
10. Gdy dostarczyli mu jedną kostkę, smok, ze
wściekłością odkładał ją na później. Gdy dostał
10 kostek cukru – odkładał jedną kostkę a resztę, czyli 9 kostek cukru zjadał. Gdy dostał 100
kostek cukru – znowu odkładał jedną kostkę, a
resztę, to jest 99 kostek (co stanowi 11 porcji po
9 kostek), zjadał. Gdy dostał 1000 kostek cukru
– odkładał 1 kostkę, a resztę, czyli 999 kostek
(co stanowi 111 porcji po 9 kostek) pożerał.
Podobnie postępował gdy otrzymał: 10000;
100000; 1000000 itp. ilości kostek cukru. Za
każdym razem odkładał jedną kostkę, a resztę
zjadał. Nasuwa się następujące spostrzeżenie.
Gdy od liczby postaci: 10n,
(gdzie n jest liczbą naturalną) odejmiemy 1,
to otrzymamy liczbę podzielną przez 9.
Następnie dostarczano smokowi cukier w ilościach, które dają się zapisać przy użyciu jednej
cyfry różnej od zera i samych zer. Gdy dostarczono smokowi 50 kostek cukru, on dzielił je
na pięć kupek, po 10 kostek, następnie z każdej
kupki odkładał jedną kostkę (w sumie 5 kostek),
a resztę zjadał. Gdy dostarczono mu 700 kostek
cukru, on dzielił je na 7 kupek, po 100 kostek w
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każdej kupce. Z każdej kupki odkładał 1 kostkę
cukru (łącznie 7 kostek cukru), a resztę zjadał.
Po pewnym czasie, smok, który okazał się
bardzo inteligentnym gadem, przestał dzielić
dostarczony cukier na kupki, tylko od razu
odkładał zbędną ilość cukru. Gdy dostał 8000
kostek cukru – odkładał 8 kostek, a resztę zjadał. Gdy dostał 3000000 kostek cukru – odkładał 3 kostki, a resztę zjadał. Matematyk
powiedział, że smok dokonał następującego
spostrzeżenia:
Gdy liczba jest postaci: m . 10n - m,
gdzie m jest liczbą jednocyfrową różną od 0,
a n dowolną liczbą naturalną,
to liczba ta jest podzielna przez 9.
Na pewno w tym momencie zapytacie, jak
poradzi sobie smok, gdy dostanie, powiedzmy,
5723 kostki cukru?
Na początek podzieli ten cukier na cztery kupki. W pierwszej kupce będzie 5000 kostek cukru; w drugiej kupce – 700 kostek cukru; w trzeciej – 20 kostek cukru i w ostatniej czwartej – 3
kostki cukru, bo 5723 = 5000 + 700 + 20 +3.
Następnie z pierwszej kupki (tej, w której jest 5000 kostek cukru) zabierze 5 kostek
cukru i odłoży na bok; z drugiej kupki (tej, w
której jest 700 kostek) zabierze 7 kostek cukru
i odłoży na bok; z kupki, w której jest 20 kostek, zabierze 2 kostki i odłoży na bok; na koniec zabierze wszystkie 3 kostki cukru z kupki
ostatniej i odłoży na bok. Pozostały na kupkach
cukier zje. Zauważy jednak, że zostało jeszcze
5+7+2+3=17 kostek cukru. Te 17 kostek cukru wystarczy, by stworzyć z nich jeszcze jedną
dziewięciokostkową porcję i ją zjeść. Na później zostanie mu więc tylko 8 kostek cukru. Zauważmy jeszcze, że 5; 7; 2 i 3 to kolejne cyfry
liczby 5723.
Bohater naszej bajki – smok, bardzo się niecierpliwił, licząc za każdym razem, ile dostał
kostek cukru. Dlatego też, po pewnym czasie,
wymusił na mieszkańcach, by na workach, w
których dostarczano mu kostki cukru, znajdowały się etykietki, na których była zapisana informacja o ilości kostek cukru w worku.
Pewnego razu mieszkańcy smoczego grodu
dostarczyli mu worek cukru, na którym była
informacja, że jest tam 13644 kostek cukru.
Wcale ich nie zdziwiło, że smok nie wysypywał cukru z worka, tylko wyjął z niego 1 kostkę
cukru, następnie wyjął jeszcze 3 kostki cukru,
później jeszcze 6 kostek cukru i jeszcze 4 kostki
cukru i na koniec jeszcze 4 kostki cukru. Resztę
cukru przesypał bezpośrednio z worka do swojej
paszczy. Następnie przeliczył kostki cukru, które wyjął z worka. Było ich 1+3+6+4+4=18.
Ponieważ 18 kostek cukru, to dwie porcje po 9
kostek, więc i ten cukier zjadł. Ponieważ, tym
razem, smok nie zrobił sobie żadnych zapasów,
oznacza to, że liczba 13644 jest podzielna przez
9, a 1; 3; 6; 4 i 4, to kolejne cyfry liczby13644.
Nasze ostatnie spostrzeżenie matematyk ująłby
następująco:

Jeżeli suma cyfr pewnej liczby jest podzielna
przez 9, to i ta liczba jest podzielna przez 9.
Cukrożerny smok posiadał też synka, małe
smoczątko. Jak wiadomo, maluchy są zazwyczaj bardzo spostrzegawcze, a swoją pomysłowością zadziwiają nawet dorosłych. Podobnym
maluchem było właśnie smoczątko. Tak jak jego
rodzic, zażerło się ono kostkami cukru. Podobnie, też jak rodzic – zjadało cukier porcjami. Jedyną różnicą było to, że ze względu na młody
wiek, jego porcje liczyły po trzy kostki cukru.
Nasz maluch szybko zauważył, że z jednej
porcji rodzica, można zrobić trzy porcje dla
niego. Wniosek był prosty, jeżeli pewną ilość
kostek cukru może zjeść rodzic, to taką porcję
może zjeść i jego dziecko. Matematyk ujął to
tak:
Jeżeli pewna liczba jest podzielna przez 9,
to jest też podzielna przez 3.
Z tego też powodu małe smoczątko nie traciło
czasu na wymyślanie swojego algorytmu sortowania kostek cukru, tylko powtarzało czynności rodzica. Dla przykładu, gdy pewnego razu
dostało worek, w którym było 5385 kostek cukru, wyjeło z niego: najpierw 5 kostek, później
3 kostki, później jeszcze 8 kostek i jeszcze 5
kostek, a resztę zawartości worka natychmiast
skonsumowało. Następnie policzyło wyjęte z

worka kostki cukru, było ich 5 + 3 + 8 + 5 = 21.
Wiadomo, że 21 kostek cukru da się podzielić
na 7 porcji po 3 kostki cukru, więc i te wyjęte
wcześniej z worka kostki cukru zjadło.
Wystarczy spostrzec, że 5; 3; 8 i 5, to kolejne
cyfry liczby 5385, by sformułować następujący
wniosek:
Gdy suma cyfr pewnej liczby
jest liczbą podzielną przez 3,
to i ta liczba jest podzielna przez 3.
W tym momencie zakończymy naszą bajkę,
tym bardziej, że w pozostałych po tym grodzie
starych kronikach nie znaleziono żadnej wzmianki, co stało się ze smokami. Być może umarły
ze starości, a może znalazł się jakiś szewczyk
Dratewka, który uwolnił mieszkańców od smoka. Możliwe, że rozchorowały się na cukrzycę!
Możliwe też, że stały się one atrakcją turystyczną
i ściągały do grodu rzesze przyjezdnych z całego
świata. Być może mieszkańcy grodu przy górze
docenili wkład tych smoków w naukę i postawili
im pomnik. A może sami wymyślicie jakieś ciekawe zakończenie naszej bajki.
Rozważcie też, przy okazji, odpowiedź na
pytanie: Co myślicie o metodzie przekazywania
wiedzy w postaci bajek? A może wolicie tradycyjne metody uczenia? Prosimy o dzielenie
się swoimi przemyśleniami na facebook.com/
SwiatMatematyki.
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