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Wulkan wybucha
Witam serdecznie w imieniu Zarządu Klubu
Sportowego „WULKAN”. Nasza praca przy
stadionie wre i postanowiliśmy przedstawić
plany związane z obiektem sportowym „Pawłowice”. Do chwili obecnej wyremontowaliśmy
budynek, gdzie znajdują się szatnie, zostały
zakupione nowe urządzenia do podgrzewania
wody, pomalowane ściany, suﬁty, okna dodatkowo zostanie ułożona glazura i terakota. Na
zewnątrz pomalowane zostały ściany. Cały teren obiektu został uporządkowany.
W chwili obecnej czekamy na zgodę Biura
Sportu i Rekreacji UM, abyśmy mogli dokonać
pełnej modernizacji obiektu.
Wytyczenie dwóch pełnowymiarowych
boisk do gry w piłkę nożną, zasianie na nich
nowej trawy, tak aby od lipca można było
rozgrywać mecze ligowe. Nasza praca będzie
polegać na:
1) naprawie i pomalowaniu ogrodzenia obiektu,
2) wybudowaniu małego boiska ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem,
3) wybudowaniu placu zabaw dla okolicznych
mieszkańców,
4) wybudowaniu nowej zadaszonej trybuny
dla widzów.
Ponadto na obiekcie „Pawłowice” od lipca
2007 roku rozpocznie działalność Szkółka Piłkarska, zostanie zorganizowany nabór chłopców i dziewcząt chcących grać w piłkę nożną,
szczególnie będziemy zainteresowani młodymi
mieszkańcami Pawłowic i dzielnicy Psie Pole.

Zarząd klubu jest bardzo zainteresowany
współpracą z Radą Osiedla Pawłowice, wspólnie wyraża chęć organizacji pikników rodzinnych dla mieszkańców Pawłowic. Chcemy
przekonać okoliczną młodzież do spędzania
wolnego czasu poprzez czynne uprawianie
sportu.
W obecnej chwili w klubie jest osiem drużyn
– dwie seniorów i sześć młodzieżowych (oko-

ło 200 zawodników). Priorytetem jest awans
pierwszego zespołu do IV ligi (zajmuje I miejsce w lidze okręgowej seniorów). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail:
grzegorz.wulkan@op.pl
z poważaniem
wiceprezes Kazimierz Kołodziej

Maszt na Pawłowicach
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. z późn. zmianami „w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, które jest podstawą prawną wznoszenia obiektów budowlanych,
określa w Dziale II, Rozdziale 1, par. 11, pkt 2
rodzaje uciążliwości, poza zasięgiem których powinny znajdować się budynki przeznaczone na
pobyt ludzi (m.in. domy mieszkalne). Na liście
ww. uciążliwości na pierwszym miejscu znajdują
się: „szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych”. Niewątpliwie
planowana inwestycja Polskiej Telefonii Cyfrowej może być uznana za obiekt wywołujący
takie uciążliwości lub uzasadnioną obawę niekorzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców sąsiednich posesji. Znaczna część działek
w okolicy jest niezabudowana, a na podstawie
analogii do zaistniałych sytuacji można wnosić,
że sąsiedztwo masztu telekomunikacji obniży
znacznie wartość tych działek jako potencjalnych
terenów pod inwestycje mieszkaniowe, a co za

tym idzie – obniży wartość gruntów i istniejących
domów. W tej sytuacji ma zastosowanie artykuł
5 pkt 1 ppkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
z późn. zmianami: Prawo Budowlane, nakazujący projektowanie obiektów budowlanych (do
których należą maszty telekomunikacyjne i stacje
kontenerowe) w sposób zapewniający „poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób
trzecich”. Uzasadnione interesy osób trzecich
należy tu interpretować jako ochronę własności
prywatnej oraz zdrowia mieszkańców. Strefa
oddziaływania obiektu budowlanego nie jest
ograniczona do działek sąsiednich. Należałoby
przeprowadzić sprawdzenie strefy oddziaływania
promieniowania, jak również wykazać, w jakiej
odległości od masztu wystąpi spadek atrakcyjności inwestycyjnej działek budowlanych.
Na wzywającej do protestu ulotce umieszczono fotomontaż przedstawiający zdjęcie
zabudowy ulicy Jeziorowej z widokiem masztu telekomunikacyjnego. Należy zażądać od

rys. z ulotki rozprowadzanej w Pawłowicach

inwestora sprawdzenia zakresu widoczności
wieży na terenie osiedla. Prawdopodobnie
ten bardzo wysoki obiekt będzie widoczny z
dużej odległości – zmieni całkowicie wygląd
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najstarszej części osiedla – założenia miasta-ogrodu, które jest objęte ochroną konserwatorską jako zabytek urbanistyki. Tak wysoki
obiekt zmieni sylwetę osiedla, w którym przestanie dominować zieleń drzew i niewielka
wieża kościółka.
Poza tym masztowi towarzyszyć będą dwa
kontenery – kolejne kontenery zaśmiecające
osiedle swą brzydotą. Do stacji transformatorowych, złączy kablowych i rozmaitych innych

pudeł stawianych przez dostawców infrastruktury technicznej w sposób degradujący estetycznie przestrzeń naszych ulic może dołączyć widoczna zewsząd, stwarzająca poczucie
zagrożenia wieża, otoczona kilkoma nieestetycznymi kontenerami. Nasze osiedle dotąd
broniło się skutecznie przed takimi inwestycjami. Mamy nadzieję, że i tym razem się uda.
Miejsce dla masztów telekomunikacyjnych
znajdzie się zapewne w otoczeniu przyszłej

obwodnicy Wrocławia lub w węźle komunikacyjnym, gdzie nie będzie tak rażące, jak we
wnętrzu osiedla małych domków, dodatkowo
osiedla mającego dużą wartość kulturową.
redakcja

Zmartwychwstanie dzisiaj
Niedawno obchodziliśmy radosne święta
Zmartwychwstania Pańskiego. Rano poszliśmy na mszę rezurekcyjną, a później spotkaliśmy się z naszą rodziną i najbliższymi
na wielkanocnym śniadaniu. Warto więc się
zastanowić nad taką rzeczą jak zmartwychwstanie dzisiaj.
W naszym codziennym życiu często spotykamy się z różnymi trudnymi sytuacjami.
Przechodząc ulicami miasta, widzimy różnych
ludzi, niektórzy z nich bardzo narzekają na takie rzeczy, jak np. brak pieniędzy, bezrobocie,
bieda, choroba, niesprawiedliwość itp. Tacy ludzie są nieszczęśliwi i nie wiedzą, co ze sobą
zrobić. Żeby im było łatwiej żyć, piją alkohol,
palą papierosy, zażywają narkotyki itp. Te wymienione czynności pomagają im się wyluzować i zapomnieć o częstych przykrościach i
niepowodzeniach życiowych. Często spotykamy też osoby, które myślą głównie o tym, żeby
być zdrowymi i szczęśliwymi.
Zdarza się, że ci ludzie są niewierzący i nie
wiedzą, że mogą coś dobrego osiągnąć. Ale dla
takich osób też przychodzi zmartwychwstanie.
Zmartwychwstanie dzisiaj – rozpoczyna się
z chwilą przyjęcia Jezusa Chrystusa do swojego serca jako swojego Pana i Zbawiciela, kiedy
zadecydują, że nie chcą już narzekać na swoje
nieszczęścia i kłopoty, ale chcą iść za Panem
Bogiem i uwolnić się od grzechu. W takiej sytuacji najlepiej jest wypowiedzieć np. na klęcząco przy obrazku z wizerunkiem Chrystusa
proste słowa, np. ,,Panie Jezu, od dziś pragnę
przestać zażywać narkotyki i pić alkohol. Chcę
się zmienić i przyjąć Ciebie jako mojego Pana
i Zbawiciela – proszę Cię, abyś pomógł i wybaczył mi moje grzechy. Kocham Cię i od dziś
chcę należeć tylko do Ciebie i czytać Twoje
Słowa, które są prawdziwe. Wiem, że mnie kochasz i mi pomożesz się przemienić. Amen’’.
Jeśli chcemy naprawdę zmienić swoje życie
– po przyjęciu do swojego serca Jezusa jako
Pana i Zbawiciela – warto zrobić kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim powinniśmy
pójść do spowiedzi i wyznać w konfensjonale
swoje grzechy – warto przy tym posłużyć się
rachunkiem sumienia i pamiętać, że ksiądz w
konfensjonale zastępuje Chrystusa, a następnie
odmówić zadaną pokutę. Kolejnym krokiem
pomocnym do poznania Pana Boga są wszelkiego rodzaju wspólnoty modlitewne. W miejscach takich spotykamy ludzi, którzy już od
jakiegoś czasu wierzą w Boga i pomogą nam
przybliżyć się do Naszego Ojca. Takie spotkania przeważnie odbywają się raz w tygodniu i
trwają około 2-3 godzin. Czasami wspólnoty
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organizują rekolekcje. Również i z nich warto
skorzystać i nabrać nowych doświadczeń i wiedzy teologicznej. Z takimi ludźmi zawsze można szczerze rozmawiać, zadawać różne pytania
i uzyskać na nie odpowiedzi. We wspólnotach
wielbi się Boga poprzez śpiew (modlitwa
uwielbienia) i rozważanie Słowa Bożego.
Czasami organizowane są kursy ALFA lub
FILIP, których celem jest zjednoczenie osób
niewierzących. Na takich spotkaniach ksiądz
albo inna osoba przedstawiają zebranym
podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym,
modlitwie, wierze, kościele itp. Spotkania takie trwają około 3 miesięcy, w trakcie kursu
może być organizowany wyjazd na kilka dni
poza miasto. Zdarza się, że po zakończeniu
takiego kursu często ludzie niewierzący czują
się szczęśliwi i pragną się pojednać z Ojcem
Wszechmocnym i rozpocząć nowe życie.
Żeby rozpocząć nowe życie, trzeba też sobie
uzmysłowić, że cierpienie i wszystkie nędze
i nieszczęścia nie pochodzą od Boga, ale od
naszego przeciwnika – Szatana. Trzeba także
zdać sobie sprawę, że nikt z nas nie jest idealny,
(każdy popełnia błędy i ma wady), a idealny
jest tylko Bóg; a także uświadomienie sobie,
że nie ma dwóch identycznych ludzi, że życie
nie składa się z samych przyjaciół i sukcesów,
a Bóg nas bardzo kocha i cieszy się z każdego
naszego czynu. On nie opuści nas nigdy.
Gdy zaczniemy postępować w opisany
wyżej sposób, staniemy się innymi ludźmi
– zmartwychwstaniemy już tu, na ziemi (czyli
rozpoczniemy nowe, lepsze życie).
Przez długi okres mojego życia było mi bardzo smutno i źle. Wierzyłam Bogu, ale i tak
miałam do Niego pretensje, chciałam umrzeć,
bo nic mnie nie cieszyło. Chciałam mieć chłopaka, auto itp. Porównywałam się do innych,
próbowałam znaleźć sobie bratnią duszę, której
mogłabym wiele rzeczy powiedzieć. Jednak i
tak nie czułam się szczęśliwa i kochana – ciągle wielu osobom zazdrościłam i myślałam, że
jestem gorsza od innych.
W którymś momencie (może rok temu) postanowiłam się od tego uwolnić, przeprosiłam
Boga na spowiedzi i ponownie zaprosiłam Go
do swojego życia. Dziś jestem z tego powodu
bardzo szczęśliwa, wiem, że Bóg mnie bardzo
kocha, a ja pragnę Go kochać ze wszystkich sił
i pomagać Mu dźwigać krzyż, wiem, że czasami będę pod tym krzyżem upadać, ale zawsze
mogę się podnieść i zwyciężyć. Zrozumiałam,
że Bóg czekał na mnie cierpliwie i nie odwrócił
ode mnie swojej twarzy ani mnie nie potępił. A
więc zmartwychwstałam – czyli rozpoczęłam

„Zmartwychwstanie”, obraz 110x330 cm, technika:
akry, rok 2007, autor: Paweł Jaszczuk, miejsce: kościół
św. Marcina – Ostrów Tumski

swoje nowe ziemskie życie. Stałam się osobą
szczęśliwą i nie jest mi smutno, że nie mam
chłopaka albo że ktoś mnie nie lubi. Marzę o
tym, by do końca życia podążać za Tym, który
za mnie umarł i jest moim ,,Zmartwychwstaniem i Życiem’’. Z Jezusem nie zginę, lecz
będę żyła wiecznie, bo On mi to obiecał w swoim Słowie, którym jest Biblia.
Joasia Czech

A co na wiosnę?

byśmy chcieli sięgnąć dalej, do romantyzmu,
to znaleźć można w twórczości naszego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, piękny
wiersz pt. „Pierwiosnek”.
To rozmowa zakochanego z kwiatkiem, który mimo zimna i śniegu „wychodzi ze swoich
osłonek”. Czy nie jest jeszcze za wcześnie?
– pyta zakochany. I dostaje od pierwiosnka odpowiedź, że nie, bo przecież słońce jest coraz
wyżej, dnia przybywa, robi się cieplej, dlatego
trzeba swą główkę, czyli kwiat, wychylić ku
światu. Pierwiosnek zawstydza zakochanego
tym, że wie, kiedy „wschodzić” i kwitnąć, a
on ciągle kryje swoje uczucia i nie wie, kiedy
je ujawnić. Ta piękna liryczna rozmowa wiosennego kwiatka o pięknej i znaczącej nazwie
„pierwiosnek”, czyli zapowiadającego początek wiosny (jej pierwociny), z zakochanym nie
ma sobie równych w naszej poezji.
Wiosna to pora miłości, a wśród wiosennych
miesięcy przede wszystkim maj jej sprzyja i
chyba jest najbliższy zakochanym. Wracam do
przysłowia odnoszącego się do tego miesiąca:
w maju jak w jaju, czyli ciepło, przytulnie,
miło. Bo w maju (w odróżnieniu od marca czy
kwietnia) możemy mówić już tylko wiosennie.
Majowy deszczyk to ciepły deszcz. Wszystko się mai – jest świeża zieleń, kwitną kwiaty
(a kasztany dla maturzystów) – choć większość
powinna zakwitnąć w kwietniu, bo to miesiąc
kwitnienia. I tak oczywiście jest, bo prawie
wszystkie drzewa owocowe kwitną w kwietniu, ale są i takie, które czekają z tym do maja
(te szczególnie ciepłolubne). W maju kwitnie
jednak przede wszystkim miłość, maj sprzyja
zakochanym. Wspomniany już Tuwim pisze w
wierszu „Trawa”:
wiersz o miłości? Jak najbardziej, tylko że ﬁnezyjnie, w sposób nieco zakamuﬂowany o nich
Trawo, trawo do kolan!
obojgu, o których mówi się jednym imieniem.
Podnieś mi się do czoła,
Piękniej chyba już nie można o zakochanych...
Żeby myślom nie było
Wiosna oszałamia, wiosna zniewala, wiosna
Ani mnie, ani pola.
czaruje... można wiele czasowników do niej
dopisać. I wszystkie będą prawdziwe, przystaŻebym ja się uzielił,
jące do tej pory roku, najbardziej kochanej, najPrzekwiecił do rdzenia kości
bardziej oczekiwanej, najbardziej upragnionej,
I już się nie oddzielił
najbardziej czarującej.
Słowami od twej świeżości.
Piszę o wiośnie, bo widzę ją za oknem w
żółci kwitnących frorsycji, w zielenieniu się
Abym tobie i sobie
gałązek wierzby i brzozy, w nabrzmiałych pąJednym imieniem mówił:
kach bzu, w żonkilach, tulipanach, hiacyntach
Albo obojgu – trawa,
i narcyzach. W powiewie ciepłego wiatru, proAlbo obojgu – tuwim.
mieniach słońca. I jakże tu nie kochać wiosny!

Zwyczajnie. Normalnie. Jak zawsze. Jak co
roku. Czekamy, aż zrobi się ciepło, i zrzucimy
zimowy przyodziewek, który zaczyna nam ciążyć i doskwierać. No i wreszcie jest wiosna,
przynajmniej ta kalendarzowa, marcowa. Ale
przecież, jak mówi przysłowie, w marcu jak w
garncu, czyli trochę zimna, trochę ciepła, trochę deszczu, trochę śniegu. I nie wiadomo, jak
się ubrać. Marzec to raczej przedwiośnie niż
prawdziwa wiosna. Dlatego lepiej ubierać się
jeszcze trochę zimowo, żeby się nie przeziębić. Grypa i wszelkiego rodzaju infekcje czy
przeziębienia lub podziębienia w marcu zbierają swoje żniwo. Z utęsknieniem czekamy na
więcej słońca, więcej ciepła, bo dnia wyraźnie
przybywa i chciałoby się dłużej przebywać na
dworze, spacerować i chłonąć świeże powietrze całymi haustami. Chyba kwiecień będzie
takim miesiącem bliższym wiośnie niż marzec,
myślimy. I możemy się przeliczyć, bo przecież
kwiecień plecień, dni przeplata, trochę zimy,
trochę lata. Przysłowia i powiedzenia rządzą
nami nie tylko na przełomie zimy i wiosny. Dotyczą nie tylko pór roku, miesięcy, dni naszego
patrona i innych imion, praktycznie wszystkiego. Jeśli ktoś zechce, może znaleźć na każdą
okazję odpowiednie przysłowie czy porzekadło. Są one skarbnicą naszego języka, jego bogactwem i źródłem różnych, czasem dziwnych
wyrażeń, zwrotów czy fraz, które określamy
mianem związków frazeologicznych albo krócej – frazeologizmów.
Wiosna cieszy oko, to zaczyna „pękać pąkowie”, jak pisze w jednym z wierszy o wiośnie
nasz znakomity poeta Julian Tuwim. „Zielono
nam w głowie i ﬁołki w niej kwitną”, sekunduje mu inny poeta, zresztą przyjaciel osobisty
Tuwima, także skamandryta, Kazimierz Wierzyński. Skamandryta to członek ugrupowania poetyckiego zwanego SKAMANDER, od
tytułu czasopisma literackiego, wokół którego
skupiali się i drukowali w nim swoje „twory
poetyckie”. Najważniejsze ugrupowanie poetyckie w II Rzeczypospolitej, czyli w okresie
20-lecia międzywojennego (1918-1939).
To, oprócz Juliana Tuwima i Kazimierza
Wierzyńskiego, tacy znakomici poeci, jak Antoni Słonimski, Jan Lechoń i Jarosław Iwaszkiewicz. Piszę o poezji, bo z wiosną ona się
właśnie najbardziej kojarzy, a nie z latem, zimą
I jakże tu nie mówić o Tuwimie jako o miczy nawet jesienią. Choć i o tych porach roku
piszą swoje wiersze poeci, ale rzadziej. Gdy- strzu słowa i mistrzu polszczyzny? A czy to

Już za kilka dni kolejny
2 kwietnia 2007 r. pod patronatem KSM
naszej Paraﬁi zainaugurowaliśmy APEL
dla uczczenia pamięci JANA PAWŁA
II, dokładnie w II rocznicę Jego śmierci, czyli „Jego powrotu do Domu Ojca”...
W ten sposób – poprzez MODLITWĘ
I PAMIĘĆ – pragniemy włączyć się, jako
Paraﬁa, w pielęgnowanie DUCHOWEGO DZIEDZICTWA tego naszego Wielkiego Rodaka „dla nas i dla przyszłych
pokoleń”!

Już za kilka dni będziemy przeżywać kolejny APEL – również o g. 21.00 – 2 maja,
tym razem bez mszy św., która w ramach tego
CZUWANIA będzie odprawiana tylko jeden
raz w roku: na kolejne rocznice śmierci Ojca
Świętego. Natomiast chcielibyśmy, aby główną ideą tego wieczornego spotkania wszystkich uczestników, nie tylko MŁODYCH,
ale także i STARSZYCH – był duch MODLITWY i ROZWAŻANIA nauczania JANA
PAWŁA II oraz WSPOMINANIE ŚWIADEC-

Krzysztof Bauer
TWA Jego życia i Jego wiary w realizacji tej historycznej misji wobec Kościoła i świata, którą
Bóg polecił Mu pełnić przez tych prawie 27 lat
PONTYFIKATU.
A ponieważ zdajemy sobie doskonale
sprawę z tego, że wielu spośród nas miało
szczęście żyć w tych czasach, o których pamięć przechodzi przecież nieuchronnie do
historii, dlatego powinniśmy się czuć ODPOWIEDZIALNI przed POKOLENIAMI
PRZYSZŁYMI za przechowanie pamięci i
dziedzictwa „tych właśnie czasów dla przyszłych pokoleń”... I to jest też idea, która ma
przyświecać powstaniu na terenie naszej
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paraﬁi, najlepiej na placu kościelnym, takiego obiektu-budynku, który mógłby stać się
takim jakby POMNIKIEM-SYMBOLEM
tych czasów i mógłby zarazem stanowić autentyczną przestrzeń do aktywizacji całego
naszego życia wspólnotowego i paraﬁalnego.
Chcielibyśmy, aby było to CENTRUM JANA
PAWŁA II jako przestrzeń, w której przechowuje się, studiuje się i doświadcza się bogactwa tego wszystkiego, czym żył i czego nauczał ten WIELKI PAPIEŻ.
Wydaje się, że nie jest to też jakaś idea „na
wyrost” w konkretnych realiach naszej paraﬁi,
która przecież nie posiada oprócz kościółka
żadnej większej przestrzeni dla uaktywnienia
swojego życia paraﬁalnego. Ponadto mieszkania księży pracujących w tej wciąż powiększającej się paraﬁi znajdują się poza terenem
kościelnym, trochę jednak na uboczu, co też
nie ułatwia kontaktów duszpasterskich z Paraﬁanami. Podejmując tę właśnie inicjatywę,

Wielkanocne Misterium
Trzy niewiasty z wonnościami zbliżają się
Kolczyki były prezentem od babci z okazji
od środka kościoła do Grobu Chrystusa. W Komunii Świętej. Kolczyki złote, dmuchane.
pewnej chwili zatrzymują się.
Droga sercu pamiątka! Jeden zginął przed próbą generalną. Wszyscy szukają w salce, w tra„Któż nam odsunie kamień
wie, na chodniku.
od drzwi grobowca?
Nie ma! Wpadł jak kamień w wodę! Nic się nie
Cóż to? Ten olbrzymi
klei. Mała dziewczynka jest smutna. Myśli:
kamień został odsunięty”
„Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
„Może jeszcze się znajdzie”.
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale”.
„Jak się usposobić? – czy ja
A więc „otrzyjcie już łzy płaczący…”
mam mówić te słowa?”.
Radujmy się Zmartwychwstaniem Pańskim.
„I jeszcze ten mikrofon.
Gdzie jest, kto mi go poda?”.
(Zgubiony kolczyk)
Roztargnienie nie mija w czasie występów.
Kto zrozumie małego „artystę”, gdy stając
„Nie pilnowałem kolejności dialogów.
przed widzami, wygłasza repliki z inscenizaTeraz oglądam się bezradnie…” .
cji? Trema może zmieszać nawet najtwardsze
A przecież tyle ćwiczyliśmy.
szyki. Drobna przykrość może odebrać odwaTak pragnęliśmy, żeby wszystko
gę, zaangażowanie, radość z występów, może
wypadło jak najlepiej. Kto sprowadził
sprowadzić smutek, przygnębienie, apatię.
tego chochlika? Kto nam pomoże?

Ogłoszenia

rozrządu, ul. Malwowa 6, tel. (071) 345-56-71,
501-467-140

Poszukuję Pani do sprzątania w domu, raz AUTO – NAPRAWA
Zbigniew Grzybowski – naprawy blacharw tygodniu na Pawłowicach tel. 607 960 009
skie, ul. Azaliowa 30, tel. 603-622-341
Projektowanie i realizacja ogrodów, Architektura Krajobrazu KROKUS, poleca projek- USŁUGI MOTORYZACYJNE
towanie, realizację i upiększanie ogrodów oraz Mirosław Zaleski – blacharstwo, lakierdostarczanie i serwis narzędzi ogrodniczych, nictwo, holowanie, ul. Starodębowa 48,
Marlena i Piotr Strzyżewscy, tel. 509 964 566, tel. (071) 781-38-54, kom. 507-644-383
501 484 191, architektura.krokus@gmail.com

motoryzacyjne
Zakład Usług Motoryzacyjnych
Robert Kędzierski – lakiernictwo, blacharstwo, spawanie plastiku, ul. Złocieniowa 3,
tel. 502-415-850
AUTO – NAPRAWA
Paweł Lesław Trojan – naprawa zawieszeń, naprawy bieżące, wymiana pasków
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czyli budowę obiektu, który z jednej strony
zaspokajałby naturalne potrzeby tworzenia
jakby zaplecza życia paraﬁalnego, a z drugiej
strony umożliwiałby zamieszkanie księży tuż
przy kościele, faktycznie spełniałaby się jego
podwójna rola koncentracji tego życia wokół
samego kościoła.
Myślę, że jednak z taką ideą i z taką koncepcją w naszej paraﬁi musimy się wszyscy przez
dłuższy czas oswajać, aby mogła być ona w
jakiejś przewidywalnej perspektywie ambitnie zrealizowana. Dlatego budowaniu jakby
zaplecza duchowego dla tej właśnie idei, której ma przyświecać pragnienie upamiętnienia
życia tak Wielkiego Rodaka, mają również
służyć te nasze comiesięczne APELOWE
SPOTKANIA, na które się już teraz serdecznie ZAPRASZAMY.
ks. Michał Machał, proboszcz

Ale dość sentymentów!
„Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia
I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy.
Już dzień się chyli na zachodzie,
Wieczorny mrok spowija ziemię;
Pozostań z nami, wieczne Światło,
Na Twą obecność otwórz serca”.
Barbara Inglot
opiekun Koła Żywego Słowa
PS Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej
woli, szanownych sponsorów o pomoc ﬁnansową w zakupie mikrofonów bezprzewodowych
do Klubu Paraﬁalnego. Ewentualne datki pieniężne prosimy składać na ręce Kierownictwa
Klubu: p.p. Marii Mazur, Dawida Matusza,
Krzysztofa Sopucha. Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Dzieci, Rodzice

elektryczne, elektroniczne
USŁUGI ELEKTRYCZNE
Waldemar Lubczyński, ul.
tel. (071) 330-44-37

Krokusowa,

USŁUGI ELEKTRYCZNE
Czesław Kuźniewski – instalacje elektryczne
w budownictwie ogólnym i inne, ul. Starodębowa 26, tel. (071) 330-41-06, kom. 509-922-243

USŁUGI ELEKTRONICZNE
Henryk Szydełko – naprawy: monitorów, druELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
karek, zasilaczy komputerów, ul. Mirtowa 17,
Dariusz Zołoteńki – montaż alarmów, zamtel. (071) 330-41-23, kom. 601-775-328
ków centralnych, elektryka i elektronika
ogólna, naprawa rozruszników i alternatoNAPRAWA SPRZĘTU RTV
rów, ul. Starodębowa 65, tel. 501-611-902
Grzegorz Maślanka, ul. Bratkowa 15, tel. (071)
326-91-02, kom. 602-127-061
REGENERACJA GŁOWIC
Jarosław Sycenko – wymiana, spawanie aluNAPRAWA SPRZĘTU AGD (pralki, zmyminium, sprzedaż części do głowic samochowarki, lodówki), Wrocław, ul. Bratkowa 16,
dowych, tel. 502-566-406
Figaniak, tel. 604 203 728

MAGIEL ELEKTRYCZNY
BIBLIOTEKA MIEJSKA – Filia nr 61
ul. Przedwiośnie 47, tel. (071) 326-60-73, Stanisława Owoc, ul. Mirtowa 12, tel. (071)
czynna: poniedziałek, czwartek, piątek od 10 330-41-47
SKLEP SPOŻYWCZY
Jadwiga Hamkało – artykuły ogólnospożyw- do 18, wtorek od 10 do 16
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
cze, bilety MPK, ul. Przedwiośnie 54, tel.
Dariusz Kozłowski, ul. Starodębowa 24, tel. (071)
Komisariat Policji Wrocław Psie Pole
(071) 330-40-90, czynne od 7 do 18
ul. Kiełczowska 15, tel. (071) 340-28-20, 330-41-03
dzielnicowy: mł. aspirant Krzysztof Pyrczek,
HANDEL – USŁUGI „To i Owo”
Zbigniew Misztal – artykuły ogólnospożyw- sierżant Sebastian Piszko, tel. (071) 340-28-08 USŁUGI FRYZJERSKIE
Iwona Maśluk – salon fryzjerski damsko-męcze, piwo, warzywa, owoce, ul. Mieczykowa 7,
sko-dziecięcy, studio paznokci, pielęgnacja
Straż Miejska
tel. (071) 345-56-78, czynne od 7 do 19
ul. Gwarna 5/7, tel. (071) 347-16-35, strażnik dłoni, ul. Azaliowa 29, tel. (071) 330-42-20
miejski dla osiedla Pawłowice – mł. inspektor
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
PRZERÓBKI KRAWIECKIE
Agnieszka Wysocka – artykuły ogólnospo- Włodzimierz Pusz, tel. 0-668-818-741
Jolanta Twerd – pogotowie krawieckie, przeżywcze, piwo, bilety MPK, wywoływanie
róbki, ul. Krokusowa 32, tel. (071) 330-41-02,
zdjęć, ul. Azaliowa 15, tel. (071) 345-56-93 Rada Osiedla Pawłowice
ul. Przedwiośnie 31, http//www.pawlowice. kom. 600-721-806
czynne od 7 do 18
wroclaw.pl, pytania można kierować na adres:
USŁUGI TRANSPORTOWE
rada.osiedla@pawlowice.wroclaw.pl
SUPERMARKET „Dino”
Bronisław Dziedziński, ul. Mieczykowa 11,
Z. M. Biernacki – artykuły ogólnospożywcze,
tel. 501-257-276
art. monopolowe, chemia gospodarcza, ul. Państwowa Straż Pożarna
Malwowa 8, tel. (071) 330-43-64, czynne od Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5, al. Kasprowicza 68, tel. (071) 325-30-02, telefon USŁUGI PODNOŚNIKOWE
7 do 22
alarmowy: 998
Kazimierz Kwolek, ul. Złocieniowa 4
tel. (071) 330-40-55, kom. 607-415-106
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY „JUREK”
J. Szachnowski – artykuły ogólnospożyw- Urząd Pocztowy – Wrocław 23
RESTAURACJA „DĄBROWA”
cze, art. monopolowe, chemia gospodarcza, ul. Księżycowa 1, tel. (071) 347-19-23
ul. Pawłowicka 87/89, tel. (071) 330-43-98
bilety MPK, karty do telefonów kom., art.
papiernicze, ul. Mirtowa 20, tel. (071) 330-45- KLUB SENIORA
Miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa nr 39, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
-67, czynne od 5.45 do 21.00
ul. Przedwiośnie 47/49, spotkania odbywają Centrum Kształcenia Ustawicznego – sale
SKLEP PRUSZOWICE
się we wtorki w godz. od 17 do 19, gimnastyka wykładowe, noclegi, imprezy okolicznohttp://www.pruszowice.prv.pl, Pruszowice, rehabilitacyjna dla członków klubu i chętnych ściowe, ul. Pawłowicka 87/89, tel. (071)
ul. Słoneczna 13, tel. (071) 315-46-03, e-mail: spoza Klubu w czwartki: od 17 do 18, Klub 330-42-04
sklep.pruszowice@wp.pl
Seniora prowadzi p. Marianna Sojda, tel. (071)
330-40-52 (zapraszamy seniorów do udziału w USŁUGI WETERYNARYJNE – WYJAZDOWE
spotkaniach)
– szczepienia, odrobaczenia, leczenie, tel.
SKLEP Z CZĘŚCIAMI
505-691-139,
502-463-994
DO MASZYN ROLNICZYCH
części do maszyn rolniczych, ciągników, sa- CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWUBEZPIECZENIA
mochodów osobowych, smary, oleje, Pruszo- SKIEJ Oddział Pawłowice
wice, ul. Trzebnicka 8, tel. (071) 399-88-08, dyżury w każdą środę po trzeciej niedzieli Danuta Grabowska – ubezpieczenia komunimiesiąca w salce przy kościele paraﬁalnym w kacyjne i majątkowe, ul. Krokusowa 32A, tel.
kom. 502-688-603
godz. od 18.30 do 20, prezes oddziału p. Ma- (071) 330-42-54, po 20 tel. 507-061-095
rianna Sojda, tel. (071) 330-40-52
UBEZPIECZENIA
ośrodki, urzędy
Alicja Feliniak – ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, fundusze emerytalne,
apteki (najbliższe)
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 39 im. ks.
Pruszowice, ul. Trzebnicka 8, tel. (071) 399Jana Twardowskiego, ul. Przedwiośnie 47/49,
„LEŚNA”
-88-08, kom. 503-419-429
tel. (071) 330-43-27
mgr farmacji Jadwiga Jakielaszek – ul. ZatorKLASZTOR MNISZEK BENEDYKTY- ska 1, tel. (071) 345-49-95, czynna: pn.-pt. od ZAKŁAD USŁUG SZKLARSKICH
Sławomir Jaworski, ul. Pawłowicka 71, tel.
NEK OD NIEUSTAJĄCEJ ADORACJI 10 do 17, sobota od 9 do 13
503-736-964
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Wrocław, ul. Przedwiośnie 76/78, msze św. „ZIELONA”
poniedziałek-sobota 7.00, niedziela 7.30, tel. mgr farmacji Witold Darmoros – ul. Pary- PROJEKTOWANIE OGRODÓW „KROKUS”
(071) 330-41-04 (jeśli potrzebujesz modlitwy ska 1a, tel. (071) 345-45-22, czynna pn.-pt. Marlena, Piotr Strzyżewscy – architektura
za siebie albo najbliższych, zadzwoń lub napisz od 8 do 20, sobota od 9 do 18 (członkowie krajobrazu, projektowanie, upiększanie
Klubu Seniora mają zniżki na zakup leków), ogrodów, dostarczanie i serwis narzędzi
do nas)
e-mail: apteka_zielona@interia.pl
ogrodniczych, ul. Krokusowa, tel. 509-964-566, 501-484-191
PRZEDSZKOLE nr 73
pozostałe
Wrocław, ul. Pawłowicka 27,
KOREPETYCJE
tel. (071) 330-40-59
USŁUGI SZEWSKIE
język angielski, język włoski, przygotowanie
PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA Janusz Stawiarski, ul. Przylaszczkowa 58, do matury z języka polskiego, tel. 692-301-399
tel. (071) 330-43-18
PANA JEZUSA
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KULINARNA
Wrocław, ul. Barwinkowa 11, tel. (071) 330przygotowanie dań gorących, sałatek, de-44-56, (071) 324-21-21, msze św.: niedziela USŁUGI – INSTALACJE SANITARNE
8.00, 9.30 (dla dzieci), 11.00 (suma paraﬁalna), Krzysztof Jaworski – instalacje wod.- serów (komunie, chrzciny, wesela i inne im18.00; dni powszednie 18.00, dyżury duszpa- -kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne, prezy, możliwość wynajęcia pomieszczeń),
sterskie: wtorek, środa, sobota – ks. Proboszcz, ul. Daliowa 28, tel. (071) 330-43-07, kom. 609- ul. Okulickiego 2, tel. (071) 796-04-60, p. Mał-428-150
gorzata Bączyk
poniedziałek, czwartek, piątek – ks. Paweł

handel

5

Masowy eksperyment na ludziach
Z powodu zamiaru budowy na naszym
osiedlu wieży antenowej bazowej stacji telefonii komórkowej odbyło się zebranie
mieszkańców, którzy zdecydowanie powiedzieli NIE. Od jednego z mieszkańców
otrzymaliśmy również opracowanie na ten
temat, którego część przedstawiamy. Całość
jest dostępna na stronie internetowej http://
swiatmatematyki.pl/tk.pdf
WPROWADZENIE
W telefonii komórkowej, podobnie jak w
całej radiokomunikacji, nośnikiem informacji jest promieniowanie elektromagnetyczne
(e-m), wytwarzane przez urządzenia nadawcze
stacji bazowej i aparatu telefonicznego. Aby
„znaleźć” abonentów, stacja bazowa zapromieniowuje cały teren objęty jej zasięgiem. Analogicznie aparat telefoniczny „znajduje” stację.
W przeciwieństwie do telefonii przewodowej,
w której sygnały zamykają się w przewodzie,
w telefonii komórkowej przewodem tym jest
cała przestrzeń, w której znajdują się ludzie.
Wszystkie sygnały od stacji bazowej i aparatów telefonicznych w zasięgu danej stacji docierają do każdego miejsca pobytu człowieka.
Właśnie dzięki temu w tych miejscach możliwa jest łączność i przekaz informacji (obrazów,
dźwięków). Ale technika ta ma swoje negatywne następstwa.
Wiadomo, że promieniowanie mikrofalowe
„komórek” przenika przez wszystkie przeszkody, wnika również do ciała ludzkiego i wywołuje w nim zmiany w strukturach i funkcjach
bioukładów. Zmiany te są tym większe, im
wyższy jest poziom promieniowania i dłuższy
czas ekspozycji. Im bliżej źródła promieniowania, tym większy jego poziom, a czas ekspozycji rośnie bezustannie. Wzrastają więc zmiany
w organizmie i rośnie ryzyko zdrowotne.
Przeciętny poziom promieniowania mikrofalowego na terenie Polski jest co najmniej setki
tysięcy razy wyższy od poziomu tła naturalnego, w którym rozwijało się życie i z którym życie jest skorelowane. W pobliżu źródeł poziomy promieniowań są większe miliony, a nawet
miliardy razy od tła w zakresie mikrofalowym.
Ale oprócz drastycznej różnicy poziomów między „naturą” a „techniką” destrukcyjny wpływ
na organizmy mają obce naturze modulacje
(np. cyfrowa).
Znamienne jest stwierdzenie wybitnego polskiego specjalisty prof. Henryka Mikołajczyka
(„Opinia w sprawie oceny narażenia na pola
elektromagnetyczne od urządzeń Radiowego
Centrum Nadawczego w Konstancinie, dotycząca ludności zamieszkałej w sąsiedztwie
tego Centrum”, Instytut Medycyny Pracy, ul.
Teresy 8, Łódź, PSb/ 4853/89):
„Na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia w zakresie badań nad działaniem
pól e-m na organizmy żywe, w tym i na człowieka, niżej podpisany reprezentuje opinię, że każde pole e-m niezależnie od natężenia wywiera
działanie biologiczne. Najlepiej byłoby wtedy,
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gdyby w środowisku człowieka działały tylko
naturalne pola e-m i nie było w ogóle pól e-m
ze źródeł sztucznych”.
Istnieje tysiące doniesień o szkodliwym działaniu pól e-m na organizm człowieka, są liczne
protesty ludzi zagrożonych i poszkodowanych,
domagających się ochrony zdrowia przed tymi
polami. Jednak ogół społeczeństwa, znajdujący się pod wpływem reklam i dezinformacji ze
strony lobby gospodarczego, nie reaguje na to
zagrożenie. Państwo jest zainteresowane dochodem ﬁnansowym, a właściciele instalacji
komórkowych należą do potęgi gospodarczej
świata (roczny światowy dochód z telefonii
komórkowej wynosi ok. 1,2 biliona dol.). W
Polsce do powyższych argumentów dochodzi
degrengolada aparatu urzędniczego i ekspertów z nominacji urzędów administracyjnych,
naruszających uprawnienia ludności.
Trzeba dodać, że wiodącą rolę w zwiększaniu elektroskażeń odgrywa instytucja Ministra
Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego. Działają one wbrew swoim konstytucyjnym
powinnościom. Minister Środowiska jest autorem przepisów prawnych i twórcą norm na dopuszczalne poziomy pól e-m. W 1998 r. normę
zwiększono 4-krotnie w stosunku do poziomu
z 1980 r. Obecny poziom normy dla mikrofal
jest sto miliardów razy wyższy od poziomu tła
naturalnego. Chociaż przepisy prawa nie kojarzą wartości dopuszczalnej z brakiem szkodliwych oddziaływań, to jednak we wszystkich
procedurach przyjmuje się normę jako probierz
ochrony środowiska i zdrowia ludzi, co jest fałszem mającym groźne następstwa.
Poziom normy jest przyjęty arbitralnie według wymagań ekonomicznych, a nie zdrowotnych. Jest on tak dobrany, że realnie istniejące
pola e-m w terenie dostępnym dla łudzi nie
przekroczą normy, co potwierdza się w praktyce. W wielu przypadkach, gdy ludzie podejrzewali związek swych schorzeń z działaniem stacji, wykonywano pomiary kontrolne pól e-m.
Przekroczenia norm nie było i tylko na tej podstawie odpowiedzialne instytucje wykluczały
przyczynowy związek schorzeń z działaniem
pola e-m. Norma daje przyzwolenie na emisje
pól e-m do środowiska i chroni inwestorów, a
nie zdrowie ludzi.
Dogmat o bezpieczeństwie zdrowotnym normy ma uspokoić społeczeństwo, ale jednocześnie tłumi inicjatywy badawcze państwowych
placówek naukowych, bo gdyby te placówki
wykazały, że pola poniżej, normatywne działają szkodliwie na zdrowie (co jest zgodne z rzeczywistością), musiałoby dojść do masowych
odszkodowań (bo schorzenia są masowe) i do
pokazania społeczeństwu prawdziwego obrazu
tej technologii.
W porównaniu z chemicznymi skażeniami
środowiska elektroskażenia nie są wykrywalne
organoleptycznie, są nawet trudne do wyobrażenia. Nie można odczuć, czy ich poziom jest sto
tysięcy, czy sto milionów razy większy od poziomu natury. Tylko w przypadkach ekstremalnych
mamy nagrzewanie ciała i porażenie śmiertelne.

Pola e-m pochodzące od wszystkich źródeł
technicznych, w tym na masową skalę od telefonii komórkowej, degradują geoﬁzyczne
warunki życia, co niewątpliwie jest przyczyną
lub wspomaganiem narastających zjawisk chorobowych.
Beneﬁcjenci radiokomunikacji zawłaszczyli „eter” – środowisko e-m, wypełniające całą
przestrzeń życia człowieka i przestrzeń jego
ciała. Modyﬁkują to środowisko według wymagań ekonomicznych, tworząc limity tej modyﬁkacji, a społeczeństwu się wmawia, że jest
to ochrona przed polami e-m.
W niniejszym opracowaniu obnażamy niektóre mechanizmy wprowadzania do użytku
chorobotwórczej technologii. Naszym celem
jest dążenie do prawdy oraz ochrona przyrody
i człowieka.
Zniewolone obiekty
masowego eksperymentu
„Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności
przez stacje telefonii komórkowej, zwłaszcza te zainstalowane w pobliżu domów
mieszkalnych, szkół i szpitali. Środowisko
życia ludności jest permanentnie skażone.
Jest to stan nie do zaakceptowania, budzący
poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest
sprzeczny z Prawami Człowieka. Ludzie ci
nie mają dostępu do rzetelnej informacji i
nie mają możliwości obrony. Są oni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu”.
(tłum. M.K).
Powyższy cytat pochodzi z publikacji Parlamentu Europejskiego (PE) z marca 2001 r.
pt. „Fizjologiczne i środowiskowe skutki niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego”, którą poprzedziła inna publikacja
z lutego 2001 r. pt. „Pole elektromagnetyczne
a zdrowie”. Obydwa dokumenty są w Internecie: europarl.eu.int, numery druków: PE nr
297.563 i PE nr 297.574, w językach starych
państw UE.
opracował Marian Kłoszewski
Dalszą część można pobrać ze strony internetowej http://swiatmatematyki.pl/tk.pdf w postaci
pliku PDF oraz http://swiatmatematyki.pl/tk.doc
w postaci Microsoft Word.

rys. Mikołaj Szurlej

II etap, łączący cyframę z zagadką
Jeżeli prawidłowo rozwiązałeś łamigłówkę logiczną z pierwszego
etapu, to aby dowiedzieć się, jak miał na imię bohater naszej
zagadki, wystarczy w widocznym obok diagramie literowym zakreślić te litery, które znajdują się w kratkach odpowiadających
tym kratkom z łamigłówki logicznej, gdzie znajdują się „1” (imię)
i „2” (nazwisko). Właściwie oznaczone litery, czytane rzędami
od góry do dołu, utworzą imię i nazwisko bohatera zagadki.

Zgadnij, kim jestem?
Urodził się 5 września 1920 r. we Wrocławiu, na terenie ówczesnych Niemiec. Był przeciwnikiem nazizmu i nie krył swoich
przekonań. Został zadenuncjowany, uwięziony i po pokazowym
procesie skazany na śmierć z powodu „podważania władzy”. Został rozstrzelany 29 czerwca 1944 r. w Berlinie. Jego ostatnimi
słowami było: „Wszystko na większą chwałę Boga”. Spoczywa
razem z Karolem Leisnerem i Gerhardem Stormem w krypcie
katedry w Canten (Nadrenia Północna - Westfalia, Niemcy). Podaj jego imię i nazwisko. Pomoże Ci w tym rozwiązanie widocznej poniżej dwuczęściowej łamigłówki logicznej.
Cyframa – łamigłówka logiczna, I etap
Wewnątrz diagramu, w rzędzie poziomym i kolumnie pionowej,
znajduje się jedna pusta kratka oraz każda spośród czterech
cyfr: 1, 2, 3 i 4 (cyfry nie mogą się powtarzać). Cyfra przy strzałce na zewnątrz diagramu podpowiada najbliższą cyfrę znajdującą się w rzędzie poziomym lub kolumnie pionowej wskazanej
przez daną strzałkę. Cyfra znajduje się w najbliższej kratce albo
w następnej, jeżeli pierwsza będzie pusta.

Imię

Nazwisko

Zadanie przygotował „Świat Matematyki” – jedyne w Polsce
czasopismo wydawane specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej.
Zapraszamy na naszą stronę http://www.swiatmatematyki.pl

Marcin i pająk
Krasnal, który mieszkał za piecem u wujka
Bogdana, miał krótką, jasną bródkę w kolorze
słomy. Dlatego wszyscy nazywali go Słomiaczkiem. Zaprzyjaźnił się bardzo z Marcinem i
często razem wędrowali po leśnych dróżkach
i łąkach.
Pewnego dnia postanowili przejść się po
polach. Myśleli, że odwiedzą mysią rodzinę,
ale Pani Mysz właśnie robiła pranie, więc nie
chcieli jej przeszkadzać. Poszli dalej na ugory,
czyli taką ziemię, której nikt nie uprawia.

– Słomiaczku – zapytał Marcin – dlaczego te
pola leżą odłogiem?
– Rolnik, który je uprawiał, zamieszkał w
mieście, więc nie ma kto się teraz nimi zajmować. Przy okazji ziemia odpoczywa.
– Jak to? – nie rozumiał Marcin.
– To proste – wyjaśnił Słomiaczek – kiedy na
polach rosną zboża i warzywa, ziemia pracuje,
karmi te rośliny. Gdy wszystko zostanie zebrane, a rolnik nie zasadzi nic nowego, ziemia odpoczywa. Rosną na niej tylko te rośliny, które
same się zasiały, w większości trawa.
– Ach, to stąd biorą się łąki? – domyślił się
Marcin.

– Między innymi – rzekł Słomiaczek – choć
często ludzie sieją trawę rosnącą na łące. Taka
trawa nadaje się świetnie na siano, którym
zimą karmione są koniki i krówki. A na ugorach zwykle rosną maki i chabry, kępy zboża
– samosiejki, no i mieszkają tam różne zwierzęta.
– Wiem, na przykład mysia rodzina – powiedział Marcin.
– Właśnie – potwierdził Słomiaczek – na łąkach i ugorach mieszkają gryzonie, jak myszy i
chomiki, oraz różne owady i pająki.
– Och – skrzywił się chłopiec – nie przepadam za pająkami. Są raczej niezbyt miłe.
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– Marcinie – rzekł poważnie Słomiaczek –
pająki nie są może piękne, ale bardzo pożyteczne. A bywają czasem sympatyczne. Na ugorze
rozciągającym się za polami wujka Bogdana
mieszka mój znajomy Pająk. Chodź, zapoznam
cię z nim.
Szli przez jakiś czas, gdy Marcin zauważył
w kępie dzikich bratków jakąś dziwną rzecz.
Wyglądała jak biała, cieniutka sieć, którą zgubił wiatr. Na jednym jej końcu widniał tunel w
kształcie lejka, utkany z tej samej tkaniny.
– Jesteśmy na miejscu – powiedział Słomiaczek i zawołał:
– Hej, hej, dzień dobry panie Pająku!
Po chwili z tunelu wysunął się Pająk.
– Ach, witam, witam – ucieszył się, gdy ujrzał Słomiaczka – widzę, że przyprowadziłeś
gościa!
– Tak, to chłopiec, o którym ci opowiadałem.
Przyjechał na wakacje do wujka Bogdana, tego
co ma pole tuż obok.
– Bardzo mi miło pana poznać, jestem Marcin – przywitał się grzecznie chłopiec.
– A ja mam na imię Lejkowiec – przedstawił
się Pająk – to z powodu kształtu korytarzy, które tkam z sieci.
Marcin i Słomiaczek spędzili miłe popołudnie na pogawędce z Lejkowcem. Rozmawiali
o tkaniu pajęczyn, służących do mieszkania i
do łapania owadów.
– Chronię się w korytarzu, tam też czekam na
zdobycz – mówił Pająk – która wpada w moją
sieć. Kiedy jakaś mucha dotknie pajęczyny,

Grzesiu i wiatr
Był sobie chłopiec, który każdego wieczoru porządnie szorował zęby i grzecznie szedł
spać.
Pewnego razu, gdy za oknem świecił już
księżyc, Grzesiu otworzył oczy i stwierdził,
że wcale nie jest śpiący. Usiadł i rozejrzał się
po swoim pokoju, a potem podszedł do okna
i spojrzał na ciemne drzewa szumiące na wietrze. Pomyślał, że mógłby pójść na nocny spacer. Szybko ubrał się w dres i włożył czapkę.
Zabrał latarkę i słodką bułeczkę (na wypadek
gdyby zgłodniał) i wyszedł na dwór.
Ledwie Grześ znalazł się przed domem,
Wiatr zakręcił się wokół niego i zerwał mu z
głowy czapeczkę!
– Hej, Wietrze, oddawaj! – krzyknął chłopiec, ale psotnik nie słyszał, bo odfrunął w
stronę parku.
Grzesiu ruszył wzdłuż ulicy. Mijał oświetlone wystawy sklepów i nielicznych przechodniów wracających do domu. Nagle usłyszał:
– Dobry wieczór Grzesiu. Co tu robisz o tak
późnej porze?
Chłopiec rozejrzał się uważnie, ale zobaczył
tylko szarego, prążkowanego Kocura, siedzącego na schodkach.
– Czy potraﬁsz mówić? – spytał zdumiony.
– Oczywiście. Jestem Kocurem, z którym
można porozmawiać. Odpowiedz więc na moje
pytanie.

przykleja się do niej i nie może już odfrunąć.
Wtedy wychodzę i… no cóż, zwykle kończy
się to po prostu sutym obiadkiem.
– Podobną pajęczynę widziałem na strychu
u wujka Bogdana – przypomniał sobie Marcin
– czy ją też zrobił Lejkowiec?
– Nie. My rozciągamy sieci na kwiatach,
trawach. A w domach pajęczyny o lejkowatym
kształcie robią Kątniki, to nasi kuzyni.
– A płaskie i okrągłe sieci? – zapytał chłopiec.
– To dzieła Krzyżaków, pająków z białymi
krzyżami na plecach, albo Tygrzyków.
– Wielka jest pajęcza rodzina – stwierdził
Słomiaczek.
– To prawda – uśmiechnął się Lejkowiec – a
są jeszcze pająki wodne, na przykład Topiki.
Porozmawiali jeszcze trochę, wypili po ﬁliżance świeżo zebranej rosy, którą poczęstował
ich Pająk, i wreszcie przyszedł czas powrotu.
Marcin i Słomiaczek obiecali, że wpadną jeszcze kiedyś na pogawędkę, i poszli. Po drodze
rozmawiali o Lejkowcu:
– Nie sądziłem, że pająki są takie potrzebne
– mówił chłopiec.
– Tak, gdyby nie one, nie dalibyśmy sobie
rady z muchami i innymi gryzącymi owadami,
które roznoszą zarazki – odrzekł Słomiaczek
– dlatego nie wolno zabijać pająków! Ani niszczyć ich pajęczyn.
– A co robić, gdy taki pająk wejdzie do domu
i zobaczy go mama, i bardzo się przestraszy?
– zastanawiał się Marcin.

– Wystarczy zmieść go na szufelkę i wynieść
na dwór – doradził Słomiaczek – w żadnym
wypadku nie należy go zabijać!
Krasnal i Marcin jak zwykle pożegnali się
przy piecu.
– Dziękuję ci Słomiaczku za dzisiejszą wyprawę. Nauczyłem się na niej bardzo wiele.
A Słomiaczek uśmiechnął się tylko, bo przecież po to są Krasnale, żeby pomagać ludziom
i zwierzętom.
Agnieszka Gil

– Wyszedłem na wieczorny spacer i Wiatr
porwał mi czapkę. Poleciał do parku, idę tam,
aby go poszukać.
– W parku jest teraz ciemno – ostrzegł Kocur
– a może i trochę straszno…
– Mam latarkę – odparł Grześ – ale przydałoby mi się towarzystwo. Masz ochotę pójść ze
mną? – Kocur zgodził się i dalej szli razem.
Park nocą był zupełnie inny niż za dnia.
Drzewa rzucały groźne cienie, a placu zabaw i
stawu prawie nie było widać. Grzesiu i Kocur
obeszli wszystkie alejki i świecili latarką dookoła, ale Wiatru nie znaleźli.
– Gdzie on może być? – rozmyślał na głos
Grześ.
– Kto? – rozległo się pytanie. Chłopiec poświecił latarką na najbliższe drzewo i zobaczył
zaspaną Wiewiórkę.
– Wiatr – odpowiedział – ten psotnik, który
zabiera dzieciom czapki!
– Ach, nie wiecie? – zdziwiła się Wiewiórka
– Wiatr nocuje na wyspie pośrodku stawu.
– Ale jak tam dojść – zmartwił się Kocur
– kiedy nie ma mostu ani nawet kładki?
– Spróbujcie porozmawiać z Łabędziami
– mruknęła Wiewiórka i umknęła do dziupli,
bo była bardzo śpiąca.
Poszli więc nad staw i zastanawiali się, jak
woła się do Łabędzi, gdy jeden z nich właśnie
przypłynął, zwabiony światełkiem latarki.
Opowiedzieli pięknemu ptakowi o kłopocie
Grzesia i spytali, czy mógłby przenieść ich na
wyspę na swoim grzbiecie.

– Owszem – odparł Łabędź – musiałbym
jednak najpierw coś zjeść, bo nie uniosę takich
dwóch pasażerów. Czy nie macie przypadkiem
kawałka bułki?
Świetnie się złożyło, bo chłopiec miał akurat
bułeczkę w kieszeni, i Łabędź, posiliwszy się,
popłynął na wyspę z nim i Kocurem.
Wyspa okazała się być pełna czapek, chustek, baloników, latawców i innych rzeczy, które Wiatr zabierał ludziom. Grzesiu spostrzegł
nawet prześcieradło, które ostatnio znikło z
balkonu sąsiadce.
– Ale z niego gagatek! – mruknął Kocur.
Chłopczyk z trudem odnalazł swoją czapkę i
szybko założył ją na głowę, chociaż na razie
nie wiało – Wiatr spał ułożywszy się wygodnie
na krzaku. Obudzili go i Grześ spytał groźnie:
– A cóż to za zachowanie? Kto to widział,
żeby Wiatr był takim urwisem. Lepiej weź się
za pracę, zamiast łobuzować!
– Przepraszam, ale nie mogę tylko fruwać i
fruwać – powiedział Wiatr – to nudne.
– Dmuchaj w żagle i kręć skrzydłami wiatraków. Odpędzaj chmury, gdy za długo pada
deszcz, powiewaj delikatnie, gdy jest za gorąco. Unoś wysoko latawce i papierowe samolociki, ale nie zabieraj ich nikomu! Bądź przyjacielem dzieci, to będą cię lubić – poradził mu
Grzesiu.
Wiatr podziękował mu za dobrą radę i obiecał poprawić się i oddać wszystkie porwane
rzeczy. I od tej pory zostali przyjaciółmi.

rys. Mikołaj Szurlej

Agnieszka Gil
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