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Czy z Sejmu widać Psie Pole?
Rozmowa ze Sławomirem Piechotą, posłem
PN: Oglądając relacje telewizyjne z Sejmu,
na Sejm z Wrocławia
można odnieść wrażenie, że posłowie są daleko
od zwykłych codziennych spraw…
Paweł Napora: Przez 11 lat był Pan radnym
SP: Pewnie różni posłowie różnie pracują i różWrocławia, od dwóch lat jest Pan posłem. Czy nymi zajmują się sprawami. Mogę mówić jedynie
zasiadając w sejmowych ławach, zajmuje się o sobie i mojej pracy. Przede wszystkim mam
Pan jeszcze w jakiś sposób sprawami miesz- stałe dyżury, na które przychodzą mieszkańcy
kańców Psiego Pola?
Wrocławia, w tym także z Psiego Pola, ze swymi
Sławomir Piechota: Marny los posła, który za- problemami. Często interwencje dotyczą spraw
pomniałby, skąd pochodzi i po co znalazł się w mieszkaniowych i pracy. Zdarzają się sprawy leSejmie! Dla mnie naturalną drogą do Sejmu było czenia – przyjęcia do szpitala czy sﬁnansowania
owych 11 lat w Radzie Miejskiej Wrocławia. To leczenia z NFZ. Nierzadko też ktoś szuka pieniętam zajmowałem się coraz trudniejszymi sprawa- dzy – czy na własne potrzeby, bo ma ciężką sytumi mieszkańców naszego miasta, a w szczegól- ację materialną, czy też na działalność społeczną
ności miałem obowiązek reagować na problemy – np. osiedlową świetlicę, wyjazd z dzieciakami
zgłaszane z Psiego Pola – jako radny tu właśnie czy jakiś festyn.
wybierany. Wtedy też poznałem sprawy, bez znaPN: Czyli głównie interwencje w sprawach
jomości których nie sposób pracować w Sejmie. indywidualnych?
SP: Wiele jest takich spraw, ale nie one zajmują mi najwięcej czasu. Utrzymuję stałe kontakty
z organizacjami pozarządowymi – bez czego
nie byłbym przygotowany do prac nad ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Bo choćby wiedza o świetlicach prowadzonych
przez stowarzyszenia, paraﬁe czy rady osiedli
– jest bezcenna przy dyskusjach o przekazywaniu
pieniędzy z gminy czy z PFRON na tego rodzaju działalność. Podobnie wiele lat współpracy z
instytucjami i urzędami (szkoły, uczelnie, miejski ośrodek pomocy społecznej, urząd pracy czy

ZUS) – pomaga mi w pracach nad ustawami o
pomocy społecznej, o emeryturach czy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
PN: Według tygodnika „Polityka” od dwóch
lat należy Pan do najlepszych posłów. Czy to
oznacza nieustającą pracę i pośpiech, czy znajduje Pan czas na chwilę radości i odpoczynku?
SP: Największa radość jest wtedy, gdy uda się
komuś naprawdę pomóc. Ale też mam chwile
takiej czystej radości, kiedy czytam dzieciom w
szkole coś z moich ulubionych lektur w ramach
kampanii „Cały Wrocław czyta dzieciom” albo
uda się pomóc zorganizować przyjazd do Sejmu
kolejnej grupy wrocławskich dzieciaków.
PN: Czyli – widać z Sejmu Psie Pole…?!
SP: O – tak! Tym bardziej że od strony Warszawy to najbardziej wysunięta część naszego pięknego, magicznego miasta…!
Rozmawiał Paweł Napora

Las czy wysypisko?

Wybory 2007

W swoim krótkim artykule chciałbym przedstawić problem pewnego lasu na Pawłowicach.
Jest to las, obok którego planowany jest łącznik
do obwodnicy. Las nie jest duży, ale według
mnie jest przepiękny zarówno zimą, jak i latem, ale także o każdej innej porze roku.
Jest siedliskiem dla wielu zwierząt, począwszy od gryzoni, skończywszy na sarnach;
owadów i innych organizmów oraz ptaków. To
czyni go jeszcze piękniejszym i pełnym życia. Czyż to nie piękne??? Piękne, i to bardzo.
Ale…
Jak wiadomo – medal ma dwie strony. Z daleka
wszystko wygląda pięknie. Jednak zapraszam na
przechadzkę do wnętrza lasu. Co w nim znajdziemy? Pomyślicie – drzewa, krzewy, inne rośliny i
zwierzęta oraz ptaki. Otóż nie tylko…
Znajdziemy tam mnóstwo śmieci – wyrzuconych przez ludzi mieszkających na naszym
osiedlu – nie ma potrzeby wymieniania nazwisk, kto wyrzucał, ten wie, o kim mowa.
Spotkamy się także z wycinką zdrowych drzew
– co chyba nie powinno mieć miejsca? Rozumiem zbieranie połamanych gałęzi itp. Przez to
ubywa nam tego pięknego lasu…

Nadchodzi czas, w którym podejmujemy decyzje, na którą partię będziemy głosować. Decyzje trudne i dla niektórych bolesne, dlatego
że na scenie politycznej wybór jest niełatwy.
Ale nie będę tu pisał o wyborach i sugerował,
na którą partię czy kandydata mamy głosować.
Treścią moich przemyśleń i apeli do przyszłych
wyborców jest tolerancja, szacunek dla osób,
których odmienność poglądów powoduje, że
stajemy się często sobie obcy.
Dlaczego tak się dzieje, co decyduje o takim
zachowaniu?
Głównymi czynnikami zapewne jest nasz
charakter, wychowanie, sposób postrzegania
otaczającej nas rzeczywistości, emocje, nierzadko to nasz upór, który nie jest w stanie reagować nawet na bardzo przekonujące, wiarygodne i racjonalne poglądy innych.
Chociaż utwierdzanie się we własnych, czasami błędnych poglądach nie powinno być
przyczynkiem do nieuszanowania przez innych
ich odmienności. Każdy z nas jest samoistną
osobowością, która ma prawa i obowiązki,
prawem każdego z nas jest ciąg dalszy s. 6

Mój apel do ludzi, którzy są w Radzie Osiedla, jest następujący: Jeśli walczycie o to, by
przesunąć łącznik obwodnicy o wiele dalej, niż
jest to planowane; jeśli walczycie o skanalizowanie osiedla; jeśli walczycie o czystość na
osiedlu, to zainteresujcie się także problemem
okolicznych lasów. Bo jakkolwiek by było
– jest to problem, którym trzeba się zająć. Przydałaby się akcja typu „Sprzątanie lasu”.
Uchrońmy ten las, jak i inne tereny wokół
naszego osiedla…
Przemek

rys. Mikołaj Szurlej

Trochę o tolerancji i szacunku
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Szczególnie dzisiaj, w październiku 2007
roku, kiedy przed nami nowe wybory parlamentarne. Gdy jesteśmy atakowani przez media sondażami, opiniami, debatami, spotami
telewizyjnymi, billboardami i czymś tam jeszcze, przed czym nie da się uciec. Nie można
bowiem żyć i funkcjonować w rzeczywistości,
odcinając się od tego, co dzieje się wokół nas,
i skazywać na ostracyzm, czyli izolację. Bo
nawet jeśli uda się nam na jakiś czas uciec od
oglądania telewizji czy czytania prasy – to i tak
zaatakują nas billboardy rozklejone w różnych
miejscach, także na tramwajach czy autobusach lub w nich (wewnątrz) albo dopadną nas
ci, którzy wetkną nam ulotkę, aby głosować
na tego lub innego kandydata na posła. Taka
jest barwa czy uroda każdej kampanii wyborczej w dowolnym kraju demokratycznym na
świecie. Atak wizualny, słowny i inny, aby
tylko zaabsorbować potencjalnego wyborcę i
przyciągnąć go do siebie za wszelką cenę, jest
celem najważniejszym każdego sztabu wyborczego. To, co się dzieje wokół nas w związku
z przyśpieszonymi wyborami parlamentarnymi (do Sejmu i do Senatu), jest niezależne od
nas, narzucane jest przeciętnemu obywatelowi
„na siłę”, czy chce tego, czy nie. Wpływu na
to, jakimi metodami i sposobami to się czyni,
nie mamy żadnego. Może dlatego wielu potencjalnych wyborców, ogłupionych szumem
medialnym wokół głosowania na tę czy inną
partię polityczną, zniechęca się i w efekcie
rezygnuje z głosowania. Stąd niska frekwencja wyborcza, pamiętajmy, nieprzekraczająca
50%, co w efekcie aktem demokratycznym nie
jest, bo demokracja zaczyna się w kwestii wyboru od dwóch (np. partii politycznych) i progu
50 + 1 (procent). Jeżeli mniejszość uprawnionych do głosowania wybiera parlament, a ten
wyłania rząd – to jest to niezbyt w porządku.
Demokracja także mówi, że nie można nikogo
przymuszać do wzięcia udziału w wyborach,
chociaż niektórzy twierdzą, że jest to obowiązek obywatelski (ja także do nich należę), który
powinno się wypełnić. Dla dobra kraju, w którym się żyje, dla własnej satysfakcji i czystego
sumienia. Milczący (w tym wypadku ci, którzy
nie głosują) nigdy nie mają racji, bo nie wyartykułowali tego, co mieli do powiedzenia, czyli
nie mieli żadnego wpływu na to, że taki czy
inny człowiek został posłem czy senatorem.
A według nas (niegłosujących) nie powinien,
bo widzieliśmy, że jest nieuczciwy lub słysze2

liśmy, że zależy mu tylko na własnych korzyściach. Także partia, która nigdy nie powinna
znaleźć się w Sejmie czy w Senacie ze swoimi
przedstawicielami, pojawia się tam i „rozrabia”
albo destabilizuje prace rządu czy funkcjonowanie samego parlamentu. Prosta rzecz: nie głosowałeś, nie masz prawa krytykować działalności
Sejmu i Senatu, czyli władzy ustawodawczej i
wybranej oraz zatwierdzonej przezeń władzy
wykonawczej, czyli rządu (Rady Ministrów).
To samo będzie teraz, kiedy 21 października nie
pójdziemy do urn wyborczych. Przecież wiemy, co się stało, bo wybory są przyśpieszone
i przerwana została praca rządu, któremu nie
udało się dokończyć praw reformujących (politycznie, społecznie, obyczajowo, ﬁnansowo)
wątpliwe dokonania tzw. III Rzeczypospolitej
(przez 10 lat rządzonej przez postkomunistów i
wspierających ich liberałów spod znaku obecnej Platformy Obywatelskiej). Bo to przecież
dziecię Kongresu Liberalno-Demokratycznego
(założonego przez D. Tuska i jego kolegów,
który rządził z premierem J. Bieleckim i swoją liberalną polityką doprowadził do upadłości
wielu przedsiębiorstw i ich bandyckiego sprywatyzowania przez ministra Lewandowskiego, obecnie europosła, stąd gwałtowny wzrost
bezrobocia). Kiedy Kongres przegrał wybory i
nie wszedł do Sejmu, „zlikwidował się”, czyli
ewakuował do Unii Demokratycznej, potem do
Unii Wolności, a kiedy ta się skompromitowała i
rozwiązała, Donald Tusk tworzy z jej rozbitków
Platformę Obywatelską, razem z Olechowskim i
Płażyńskim. Dziś z trójzałożycieli ostał się tylko
Donald Tusk, Płażyński związał się z PiS-em,
Olechowski sympatyzuje z LiD-em.
Kim jest ten wiecznie „niedoceniany” politykier, bo nie polityk. Zasługi dla „Solidarności”
niezbyt wielkie (choć się nimi chwali), potem
stan wojenny i działanie w konspiracji, jak tysiące innych, aby po 1989 roku wypłynąć ze
swoim Kongresem Liberalno-Demokratycznym i katapultować się do aktualnie rządzącej
partii. Jest historykiem z wykształcenia. I co
z tego. Nigdy nie uczył, nie był nauczycielem
historii, bawił się bowiem w partyjnictwo i żył
(żyje do dziś) z partyjnej pensji. Lider Platformy, obok Komorowskiego (też historyk,
który w rządzie AWS-u pełnił funkcję ministra
obrony narodowej), został wicemarszałkiem
Sejmu poprzedniej kadencji. I miał szansę zostać marszałkiem Sejmu, który został właśnie
rozwiązany, ale wolał zostać twardym liderem
opozycji, niż współrządzić z PiS-em. Przegrał
(jego partia) w wyborach parlamentarnych
i prezydenckich (osobiście) i przez dwa lata
trwania Sejmu V kadencji totalnie krytykował
wszelkie działania rządu, nie proponując w
zamian nic. Odnosiłem wrażenie, że działalność pana Tuska podobna była do MUCHY
PLUJKI, która (wraz ze swoimi koleżankami
i kolegami z partii) pluje na wszystko, co robi
rząd. Takiej agresji, ataków bez racji, słów
plugawych, nieprawdziwych, kłamliwych nie
było do tej pory używanych przez opozycjonistów. Trudno było słuchać babraniny pana
Komorowskiego, jazgotu pani Julii Pitery, a

Rozwiązanie zadania

Każdy z nas ma swoich „ulubieńców”
partyjnych i osoby z różnych partii. Pewnie
będziemy głosowali na nich i to jest rzeczą
normalną. Ja także mam swoje sympatie i
antypatie. O nich piszę w tym felietonie. Proszę pamiętać, że felieton jako gatunek literacki ma swoją cechę zasadniczą: SUBIEKTYWIZM. Dlatego to, co piszę, jest moje
własne, moje oceny, spostrzeżenia i uwagi.
Mogą się one podobać lub nie, budzić aprobatę lub sprzeciw. To normalne, bo budzenie
emocji (często skrajnych) to cecha dobrego
felietonu.

z naszych dolnośląskich posłów głupot pana
Chlebowskiego i gadulstwa, ogólników bez
pokrycia pana Zdrojewskiego. Á propos tego
ostatniego, byłego prezydenta Wrocławia, który wsławił się przede wszystkim występami w
telewizji regionalnej i gadał, gadał (Złotousty),
a niewiele się w mieście działo. Wyraźną różnicę w klasie i w sposobie sprawowania władzy
między panem Zdrojewskim a obecnym prezydentem widać gołym okiem. Tam słowa, słowa bez pokrycia, a u prezydenta Dutkiewicza
konkret, konkret i pragmatyzm. Swoją drogą
pan poseł Zdrojewski jest socjologiem i pracownikiem naukowym. Dlaczego tam się nie
sprawdza i nie zdobywa stopni naukowych, a
zabawia się w politykę. Oczywiście chodzi o
pieniądze, bo jako prezydent miasta, a obecnie
poseł zarabia o 3-4 razy więcej. Nie wiem, kim
jest pan Chlebowski i nie wiem, co robił przed
byciem posłem. Wiem natomiast, słuchając go
w różnych dyskusjach, że mówi językiem swego lidera i idola D. Tuska, nie mając od siebie
nic do powiedzenia, do tego mówi językiem
niechlujnym, mało inteligenckim.
Kończąc, chciałbym wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co napisałem. Liczę na KONTYNUACJĘ i DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTYCH
REFORM przez PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Dlatego na tę partię będę głosował w
wyborach 21 października. Bo partia ta daje mi
poczucie bezpieczeństwa i życia w kraju, który
ROZWIJA się gospodarczo, ma SUKCESY na
wielu polach. Pan Tusk jest dla mnie niewiarygodny, żądny władzy, niepotraﬁący o przeciwniku powiedzieć NIC POZYTYWNEGO.
To, co mówił o różnych sprawach dotyczących
Polski, jest miałkie, nieszczere i nastawione na
populizm (wprowadzanie do debaty pojęcia
CUDU gospodarczego jest nie tylko śmieszne,
ale i świadczące o naiwności lidera Platformy).
Wierzę w zwycięstwo ludzi Prawa i Sprawiedliwości.
Krzysztof Bauer
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Od polityki nie da się uciec

Mój głos za prawdą
Stanęliśmy przed szansą. Walka o prawdę
winna się toczyć w atmosferze prawdy. Inaczej będzie przegrana. Dyskusja, rozpoczęta
na łamach „Dziennika” artykułem Macieja
Rybińskiego pt. „Koniec Polski Kiszczaka i
Michnika”, niewątpliwie poszerza publiczną
wiedzę o ludziach, środowiskach i mechanizmach, które przez ponad 17 lat blokowały
nam dostęp do prawdy. Jeśli próbuję się włączyć w tę debatę, to dlatego, że boję się, iż niedomówienia i półprawdy w niej zawarte mogą
dalej owocować fałszem...
Zacznę od osoby jednego z głównych dyskutantów, prof. Wiesława Chrzanowskiego. Pan
Minister, Marszałek Chrzanowski w ostatnim
zdaniu swej wypowiedzi pt. „Michnik wybrał
sojusz z postkomunistami” żali się, że nie zdołał przebić się do świadomości opinii publicznej z ideami dekomunizacji i lustracji.
6 czerwca 1992 roku dowiedziałem się od
śp. Wojciecha Ziembińskiego, że Marszałek
Sejmu Wiesław Chrzanowski wraz z Prezydentem Lechem Wałęsą znajdują się na tzw.
krótkiej – zastrzeżonej do wiadomości kilku
najważniejszych osób w państwie – liście
byłych tajnych współpracowników SB, przygotowanej przez ministra Antoniego Macierewicza.
Fakt ten następnego dnia opublikowaliśmy w
ulotce „Solidarności Walczącej” zatytułowanej
„Agenci rządzą Polską!”. Nie przypominam
sobie, żeby wtedy i potem, gdy ZChN współtworzył rząd Hanny Suchockiej, pan Marszałek
starał się gdziekolwiek przebijać z ideą lustracji.
Wtedy był razem z Adamem Michnikiem, Jackiem Kuroniem i Lechem Wałęsą.
Redaktor Rybiński całą siłę ognia koncentruje na „Gazecie Wyborczej” i Michniku. Na
to odpowiada mu Jan Lityński („Dziennik”,
11.01.2007), że on sam w czasach stanu wojennego grzał miękkie fotele, a Adam Michnik
pisał z więzienia list do Kiszczaka.
Janku, ja – jak dobrze wiesz – nie próżnowałem w łatach 80. i wcześniej, i także pisałem z Rakowieckiej list do gen. Jaruzelskiego,
lecz i ja uważam, że w zatajaniu prawdy o
komunizmie i o nas samych wina całego Twojego i Adama środowiska jest bezsporna! Ale
nie jedyna...
U podłoża tej winy leży „okrągły stół”.
Wszystkie zaangażowane weń siły i strony źle
zdały egzamin z odwagi i uczciwości. Stosunkowo wysoki poziom okrągłostołowej ugody,
wymuszony przez kontestujące go środowiska, w większości związane z „Solidarnością
Walczącą”, doprowadził, wbrew zamiarom
umawiających się stron, do społecznej lawiny,
która zniosła system. To nasza wspólna polska
zasługa.
Ale już winą okrągłostołowych elit była
prezydentura Jaruzelskiego, gruba kreska Mazowieckiego, wyprzedaż majątku narodowego, zubożenie całych grup społecznych w wyniku planu Balcerowicza oraz rozliczne afery
gospodarcze.
Piotr Zaremba w artykule „Antylustratorzy, pokażcie pozytywny program” („Dzien-

nik”, 12.01.2007) pisze o prawie środowiska
„Gazety Wyborczej” do świętowania takich
zwycięstw Polski, jak wstąpienie do NATO
i Unii Europejskiej. Możliwe, że publicysta
„Dziennika” nie pamięta, jak Premier Mazowiecki wczesną jesienią 1989 r., podczas oﬁcjalnej wizyty w USA mówił, że wojska sowieckie są w Polsce potrzebne, by bronić nas
przed Niemcami. A podległe mu służby naszej
Straży Granicznej oddawały w ręce STASI
wschodnioniemieckich obywateli, którzy w
poszukiwaniu wolności przepływali Odrę.
Tak było! Jeszcze długie miesiące po tym, jak
upadł mur berliński i rozwiązała się PZPR,
funkcjonariusze rządu T. Mazowieckiego przy
milczącej aprobacie ówczesnych beneﬁcjentów „okrągłego stołu” rozpracowywali organizacje niepodległościowe, w tym „Solidarność
Walczącą”, która wzywała do ustąpienia gen.
Jaruzelskiego i wycofania wojsk sowieckich z
Polski, do dekomunizacji, do osądzenia systemu i ujawnienia agentów.
Wtedy właśnie zaczęła się najpoważniejsza
gra teczkami. W tej haniebnej grze, polegającej na niszczeniu jednych teczek, wynoszeniu
innych i utajnianiu najcenniejszych, udział
brały wszystkie liczące się na ówczesnej scenie politycznej strony. Komuniści, wojskowe
i cywilne służby specjalne, rząd, „nasi” parlamentarzyści, „ludzie II Solidarności”, media,
hierarchowie Kościoła. Jedni czynnie, drudzy

– nie próbując powstrzymać tego procederu,
inni – udając niewiedzę...
W swoim celnym skrócie faktograﬁcznym
pt. „Polska wojna teczkowa” („Dziennik”,
13-14.01.2007) dr Antoni Dudek nie odnotował nieformalnego, dwumiesięcznego pobytu
Michnika i jego towarzyszy – „pierwszych
lustratorów” – w archiwach bezpieki. Do dziś
nikt nie wie, co tam robili, co znaleźli, czyje
teczki przeglądali, czyje czyścili lub wynosili.
Czy to było w porządku?! Dlaczego zapadło
głuche milczenie o tamtej, zaiste dzikiej lustracji?
Gdy w 1993 roku czytałem w „Lewym
czerwcowym” rozmowę Jacka Kurskiego z
Jarosławem Kaczyńskim, nie mogłem pojąć, jak można było, wiedząc o konﬁdenckiej
przeszłości Lecha Wałęsy (co jasno wynika z
tekstu wywiadu), forsować go na prezydenta
wolnej Polski, bez jego przyznania się i przeproszenia rodaków. Redaktor Rybiński, z tak
słuszną pasją atakujący „Gazetę Wyborczą”,
nie zauważa, że głównym grabarzem lustracji na długie lata stał się najbardziej znany na
świecie Polak – Wałęsa. […]
Po nocy teczek, z 4 na 5 czerwca 1992 roku,
wydawało się, że przegraliśmy walkę z kłamstwem... Dla mnie i wielu podobnie myślących
najsmutniejsze było, że ustąpiliśmy niemalże
bez oporu. Mam istotne pretensje do głównych rozgrywających po naszej stronie, choć
nie neguję ich dobrej woli. W tym decydującym momencie Naród nie dowiedział się z ust
premiera Jana Olszewskiego ani od ministra
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Antoniego Macierewicza, że panowie Prezydent i Marszałek Sejmu wraz z kilkudziesięcioma posłami i senatorami oraz najwyższymi
urzędnikami Kancelarii Prezydenta są byłymi
współpracownikami SB.
A kiedy oni, ratując swoje stołki i zasłaniając oblicza, demokratycznie obalali rząd,
kiedy na lata pogrążali Polskę w obłudzie i
zakłamaniu, Premier i Ministrowie nie podjęli
rękawicy! Nawet nie wezwali mieszkańców
Warszawy i całej Polski do zamanifestowania
przed Sejmem sprzeciwu wobec takiej manipulacji.
Niestety, w tamtym pierwszym demokratycznym Sejmie III RP tylko jeden poseł,
Kazimierz Świtoń, zachował się po męsku.
Wykrzyczał publicznie o agenturalnej przeszłości „Bolka”. Jeszcze przez cały długi dzień
5 czerwca telewizja była pod prezesurą Zbigniewa Romaszewskiego i odwołany Premier
dostał od kierownictwa I programu ofertę wystąpienia przed społeczeństwem w najlepszym
czasie antenowym – nie pojmuję, dlaczego z
tego nie skorzystał.
Gdy po kilku dniach od tej ponurej nocy
– my, ludzie „Solidarności Walczącej” – zaczęliśmy w Warszawie, Wrocławiu i innych
miastach zwoływać demonstracje pod hasłami „Agenci rządzą Polską” i „Wałęsa musi
odejść”, główne osobistości po naszej stronie:
Jan Olszewski, Antoni Macierewicz, Jan Parys, Jarosław Kaczyński, Romuald Szeremietiew, Zbigniew Romaszewski, niestety, nie
przyłączyły się i nie poparły naszych protestów. Na użytek mediów, które murem stanęły
po stronie fałszu, ukuto soﬁzmat: „To nie lista
agentów, to materiały archiwalne”.
Nic dziwnego, że po paru miesiącach nasze
cykliczne uliczne manifestacje upadły. Jak ludzie mieli z przekonaniem protestować przeciw „materiałom archiwalnym”?! Gdy później, po ponad pół roku, przyszło otrzeźwienie
i zaczęto powszechniej nazywać rzeczy po
imieniu, było już za późno na skuteczne przeciwdziałanie.
Dopiero obecnie, po 14 latach, po dramatycznej sprawie abp. S. Wielgusa przepoławiającej polski Kościół, staje się coraz jaśniejsze,
że te tzw. materiały archiwalne to materiały
moralne – niezbędne, żebyśmy, jako zbiorowość, wiedzieli więcej o upadłym systemie i
o sobie samych.
Nic dziwnego, że ze wszystkich krajów byłego obozu sowieckiego najtrudniejsza jest lustracja w Polsce. U nas, i tylko u nas, przetrwał
niezależny Kościół katolicki. Przetrwał dzięki
mądrości i odwadze wielu książąt Kościoła,
takich jak Prymas Stefan Wyszyński, kardynałowie Bolesław Kominek, Karol Wojtyła, jak
abp Ignacy Tokarczuk, dzięki oﬁarności tysięcy księży, zakonników i zakonnic. Przetrwał
dzięki osłonie okazywanej mu przez cały nieomal Naród – wielu partyjnych nie wyłączając. U nas, i tylko u nas, w ograniczonym, ale
jednak poważnym zakresie przetrwała przetrzebiona przez wojnę i komunę, ale nie do
końca złamana warstwa inteligencji. Tylko u
nas byli chłopi, rzemieślnicy, robotnicy wielkoprzemysłowi świadomi swego znaczenia i
zbiorowej siły. Tylko u nas w latach siedem4

dziesiątych pojawiła się znacząca opozycja. I
wreszcie u nas wybuchła „Solidarność” – fenomen na skalę światową. Wszystkie te niezależne struktury z oczywistych względów były
agenturalnie penetrowane przez reżim. Współpraca ze służbami specjalnymi komunistycznego państwa skaziła dusze często wybitnych
umysłów. Łamała charaktery – dlatego mamy
z tym w Polsce taki problem.
Mam olbrzymią pretensję i żal do środowiska Michnika i niego samego o niewykorzystanie szans, jakie dla Polski stworzyło wybicie się na niepodległość, o zatratę solidarności,
o zakłamanie... Jednakże, gdy red. Rybiński
zestawia Michnika z gen. Kiszczakiem, albo
Ryszard Legutko przypisuje mu bizantyjskie
lizusostwo wobec swoich – krew się we mnie
burzy. Polska Kiszczaka to Polska pod moskiewskim butem. Polska Michnika i „Gazety
Wyborczej” – sama, głosami Polaków, stanowi o sobie, o swojej dumie i mizerii. Tej zasadniczej różnicy nie zmienia fakt bratania się
panów Michnika z Kiszczakiem i Urbanem,
Wałęsy z Jaruzelskim.
Słowa ks. prymasa Józefa Glempa, wypowiedziane w warszawskiej katedrze podczas
niedoszłego ingresu arcybiskupa Wielgusa, o
IPN-owskich świstkach, które niszczą ludzi,
świadczą o nieprzyjmowaniu do wiadomości
prostego faktu, że komunistyczne służby specjalne nie miały powodu i celu, by same dla
siebie fałszować własne archiwa. O ile wiemy,
ani w NRD, ani w Czechosłowacji, ani u nas
nie wykryto żadnego fałszowania dokumentów tajnych policji. A czy prawda – owszem,
niekompletna i fragmentaryczna – może niszczyć ludzi? To jakieś straszne nieporozumienie.
Owszem, człowiek słaby i grzeszny – a w
jakiejś mierze wszyscy tacy jesteśmy – tylko
wtedy ma szansę się odnaleźć, gdy stanie w
prawdzie. Te „IPN-owskie świstki” – proszę
Księdza Prymasa – nie tylko przekazują złe
wieści, co wyraźnie podkreśla ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski. Mówi on, ile dobrego wyczytał tam o Kościele i jego pasterzach. Ja sam,
mając status badacza materiałów dotyczących
„Solidarności Walczącej”, z niewielu zachowanych teczek o naszej organizacji wnioskuję,
razem z czytającymi te papiery kolegami, że
w kierownictwie podziemnej „SW” nie było
agentów. I ta nasza jeszcze niezupełna wiedza
jest dla nas źródłem wielkiej radości! Pewno,
nie byliśmy poddani ekstremalnej presji: torturom, zabijaniu najbliższych. Ale na swoją
skromną miarę zachowaliśmy się przyzwoicie
– wobec siebie, wobec Polski, wobec Chrystusa. O tym przekonują nas tak lekceważone
przez ks. Prymasa „świstki”. Dlatego proszę o
więcej szacunku dla dokumentów i ludzi IPN,
którzy ich strzegą i wedle swojej dobrej woli i
fachowości badają i oceniają.
Sprawa jest jednak głębsza. Gdy przed ponad pół rokiem czytałem na łamach „Gazety
Wyborczej” obronę ks. Michała Czajkowskiego, głoszoną przez bliskiego mi dominikanina
Ludwika Wiśniewskiego, myślałem, że to jakiś zły sen. Ojciec Ludwik tłumaczył, że faktem ujawnienia współpracy z SB naruszamy
godność współpracującego, krzywdzimy go

gorzej, niż byśmy go zabijali. Jakże to, proszę
Ojca, chrześcijanin, spadkobierca wielkiego,
europejskiego dziedzictwa może przeciwstawiać prawdę godności?!
Niestety, tę samą karkołomną – iście szatańską – kontrowersję wyczytałem niedawno
w wywiadzie, jaki „Naszemu Dziennikowi”
(30.12.2006) udzielił prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Na pytanie o
prawdą historyczną o osobach, które kreowały ówczesną rzeczywistość, Prezes odpowiada: ...najwyższą wartością jest godność, a nie
prawda. Prawdziwymi informacjami można
też zniszczyć człowieka znacznie skuteczniej
niż bronią palną. Tak twierdzi najwyższy polski Sędzia. [...] Czy nie za szybko, Panie Redaktorze Rybiński, odtrąbił pan koniec „Polski
Michnika”? Przecież te wypowiedzi Prymasa
Glempa, Ojca Ludwika i Prezesa Stępnia podważają samą istotę lustracji – więcej: podważają wagę i znaczenie prawdy! Czyżby kłamstwo
miało zwyciężać, przylepiwszy się do godności? To obłęd!
Dopiero teraz pojedynczy ubecy i agenci,
nieprzymuszeni, z własnej inicjatywy zaczynają publicznie ujawniać swą przeszłość i
prosić o wybaczenie (Rzeszów). Podobno byli
tacy zaufani, najtajniejsi agenci – tak cenni i
ważni, że nie rejestrowano ich w żadnych archiwach PRL czy nawet Moskwy. Nie wiem,
czy tak było, ale w tej wielkiej i ciągle jeszcze
nierozstrzygniętej batalii o lustrację, o prawdę
marzy mi się, że doczekamy chwili, gdy taki
nigdzie nierejestrowany, supertajny agent stanie przed kamerami telewizji i szczerze wyzna swą winę i powie, kto go werbował, jakie
i komu przekazywał informacje, pokaja się
i poprosi nas Polaków o przebaczenie. I mu
wybaczymy. I taki będzie początek Rzeczypospolitej Solidarnej, o którą my, członkowie
„Solidarności Walczącej”, przysięgaliśmy w
podziemiu walczyć.
Wrocław, 15.01.2007
Kornel Morawiecki

Krótka historia Pawłowic
Najstarsze ślady osadnictwa odkryte przez
archeologów na terenie dzisiejszych Pawłowic
pochodzą z IV-VI wieku naszej ery. Bogactwo
tych wykopalisk prezentuje ekspozycja we wrocławskim Muzeum Archeologicznym. W okresie
wczesnego średniowiecza istniał tam gród obronny, o czym świadczą widoczne do dzisiaj ślady
grodziska pierwotnego, odkryte na południowy
zachód od zabudowań folwarcznych dawnego
pałacu Kornów. Późniejsza, średniowieczna wieś
rozpościerała się prawdopodobnie wzdłuż obecnych ulic: Daliowej, Starodębowej i Pawłowickiej.
W 1260 r. Henryk III, wrocławski książę z linii Piastów, wraz ze swym bratem Władysławem
zamienili z opactwem św. Wincentego w Ołbinie
majątek określony w sporządzonym po łacinie
dokumencie jako Paulovici za Popowice nad
Odrą. Pierwotna, polsko brzmiąca, nazwa wsi
ulegała ewolucji. Pawłowice wspominane są w
średniowiecznych dokumentach także jako Paulow (1350) oraz Paulowicz, od 1380 r. ﬁgurowały
jako Pawelwitz.
Do początku XVI w. wieś związana była z
opactwem św. Wincentego. Dokumenty kościelne potwierdzają przewagę autochtonicznych
polskojęzycznych mieszkańców wsi jeszcze w
drugiej połowie XVII w. Pod koniec XVII stulecia mieszkańcy Pawłowic byli w większości
katolikami, związanymi z paraﬁą św. Jakuba i
św. Krzysztofa na obecnym Psim Polu. W 1785 r.
wieś liczyła 150 mieszkańców, obejmowała folwark i sołectwo.
Po sekularyzacji dóbr Kościoła katolickiego w
Prusach w 1810 r. Pawłowice przeszły na własność królewskiego komisarza sądowego Mensa
i jego spadkobierców – równocześnie panów na
Zakrzowie (Bischwitz) i Psim Polu. Sama wioska
Pawelwitz liczyła wtedy 237 mieszkańców (34
domostwa). Około połowy stanowili protestanci,
113 bylo katolikami. Dokumenty wspominają, że
usługi dla ludności świadczyło 6 rzemieślników
różnej branży. Część folwarczna majątku należała do Karla Woltersa. Gospodarstwo nastawione
było na hodowlę bydła mlecznego, oprócz tego
posiadało młyn parowy i piekarnię. Całość majątku ziemskiego obejmowała 300 ha.
Następnym właścicielem majątku został hrabia Hugo von Haugwitz. Po jego śmierci dobra
ziemskie uległy rozpadowi. W drugiej połowie XIX w. Pawłowice przejął w posiadanie
wrocławski starszy miejski, znany wydawca
dr Heinrich von Korn, na powrót zjednoczył
ziemie w większą posiadłość z Zakrzowem
i Psim Polem, w latach 90. przekazał córce
Marii i zięciowi Constantinowi von Schweinichen.
W 1920 r. Maria przekazała ordynację nad
majątkiem najstarszemu synowi Ernestowi
Schweinichen.
W 1891 r. rodzina Kornów wzniosła pałac i
przekomponowała istniejący od ok. połowy XIX
wieku park, pracami kierował architekt August
Orth. Na poczatku XX w. Maria dobudowała do
pałacu nowe skrzydło. Dewizą rodową Kornów
była łacińska sentencja CANDIDE ET CAUTE (zacnie i przezornie) – inskrypcja tej treści
widnieje nad portalem pałacu. Można też tam

wypatrzyć herby rodowe von Kornów i rodziny
von Schweininchien, także von Eichborn, z której pochodziła żona Heinricha von Korna, matka
Marii Helena. Całość budowli utrzymana jest w
duchu neorenesansu francuskiego, jest jednym
z nielicznych i na pewno ostatnim przykładem
zastosowania tej stylistyki w architekturze dziewiętnastowiecznego Wrocławia.
W 1885 r., przy okazji budowy linii kolejowej
do Trzebnicy, powstał w Pawłowicach przystanek
kolejowy, tworzyła go niewielka zabudowa – jeden peron i tor, obok murowany dom dróżnika, z
czasem dobudowano ładownię. Linię otworzono
1 listopada 1886 r. Połączyła ona Pawłowice z
Psim Polem, Zakrzowem i Brochocienem Trzebnickim.
W latach 20. ludność ewangelicka wioski,
dominująca wówczas liczebnie nad katolikami,
postawiła u zbiegu dzisiejszych ul. Malwowej i
Starodębowej własny kościół. Katolicy korzystali nadal z paraﬁi na Psim Polu.
Wrocław, który pod koniec XIX w. był jednym
z najbardziej zaludnionych niemieckich miast, potrzebował nowych przestrzeni pod zabudowę. Problem pogłębił się po I wojnie światowej, kiedy to
napłynęli do miasta przesiedleńcy z terenów włączonych do odradzającego się państwa polskiego.
Jedną z praktycznych odpowiedzi na problemy
miała być koncepcja rozbudowy miasta w postaci tworzenia przyległych do centrum miast-ogrodów. Koncepcja owa zrodziła się w początkach
XX w. w Anglii, autorem pomysłu był architekt
Ebenezer Howard. Dała ona początek większemu ruchowi budowlanemu, który przyniósł liczne realizacje w Niemczech. We Wrocławiu ideę
wspierał Max Berg, miejski radca budowlany w
latach 1908-1925, znany powszechniej głównie
jako twórca Hali Stulecia. Założenia polegały
na tworzeniu satelickich do miasta ośrodków
– dzielnic, oddzielonych od centrum pasem zieleni, posiadających dobrze rozwiniętą infrastrukturę, własne centra, skomunikowanych z miastem,
szczególnie za pomocą dobrze rozwiniętej sieci
kolejowej.
Jedną z realizacji pomysłu w okolicy Wrocławia miała stać się zabudowa Pawłowic. Prace z
inspiracji Gartenstadt Pawelwitz Siedlungsgesellschaft rozpoczęto w 1927 r. według projektu F.W.
Reinscha. Projekty pod zabudowę obejmowały
grunty dawnego sołectwa, czyli dzisiejszych ulic
Starodębowej, Przedwiośnie i Malwowej, osiedle
miało pomieścić 800 rodzin.

Realizacji nie doprowadzono do końca, zabudowano tylko część południową planowanego osiedla. W trakcie budowy zmianie uległa
także pierwotna koncepcja osiedla, na miejsce
planowanego rynku postawiono kościół Najświętszego Serca Jezusa. Przewidywano także
pierzejową zabudowę głównych ulic, kościoły
ewangelickie i katolickie wraz z domami paraﬁalnymi, których nie wybudowano. W 1930 r.
postawiono zaś szkołę oraz gospodę. Rozbudowano stację kolejową oraz park. W tym samym
czasie powstał stadion i kąpielisko urządzone na
dawnej gliniance.
W 1937 r. nazwa miejscowości przemianowana została przez hitlerowskie władze na Wendelborn. Podczas działań wojennych północna
część miasta, w tym także Pawłowice, zajęta
została dosyć szybko przez Armię Czerwoną
i ucierpiała w minimalnym stopniu. Jednakże niszczący dla tkanki miejscowości był sam
fakt zmian ludnościowych – Niemcy uciekali,
żołnierze radzieccy zaś niszczyli pozostawione
mienie, traktowane jako własność wroga. Przybywająca po wojnie polska ludność też miała
różny stosunek do opuszczonych zabudowań.
W 1945 r. bardzo ucierpiał kościół ewngelicki
przy ul. Starodębowej. Zajęli się nim pierwsi
osadnicy, którzy znaleźli swoje miejsce w Pawłowicach. Zabezpieczyli kościół przed dalszym
zniszczeniem. Pod koniec 1945 r. zaczął do
niego dojeżdżać ksiądz z Psiego Pola. Oﬁcjalne przejęcie przez katolików pawłowickiego
kościoła poewangelickiego nastąpiło 4 czerwca
1947 r. W nawiązaniu do wcześniej działającego
katolickiego kościoła w Pawłowicach otrzymał
wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. W
1961 r. obiekt kościelny doczekał się gruntownego remontu oraz dobudowania dzwonnicy.
Po wojnie zabudowana w dużym stopniu willami miejscowość miała charakter osiedla przedmiejskiego. W latach 50. urządzono w Pawłowicach ponownie stadion. W roku 1970 nastąpiło
włączenie osiedla do Wrocławia. W latach 70.
dosyć poważnie powiększyła się liczba ludności, co stało się przyczyną m.in. rozbudowy
kościoła (1983-1986), który prawie dwójnasób
zwiększył powierzchnię wewnętrzną.
Zespół pałacowy rodziny Kornów przeszedł
po wojnie na własność Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie Akademii Rolniczej (obecnie
Uniwersytetu Przyrodniczego), otworzono w
nim Zakład Doświadczalny. W 1996 r. pałac
wraz z folwarkiem został wpisany do rejestru
zabytków.
W chwili obecnej Pawłowice, podobnie jak
wiele innych peryferyjnych osiedli mieszkaniowych Wrocławia, rozbudowują się intensywnie,
utrzymując swój willowy charakter.
Przy pisaniu tekstu wykorzystano m.in.:
Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2006
Atlas Architektury Wrocławia, t. I, II, Wrocław 1997-1998
Z. Antkowiak, Kościoły Wrocławia, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu 1991
W. Kononowicz, Kierunki rozwoju urbanistycznego
w okresie międzywojennym, Wrocław 1997
strony internetowe dotyczące Pawłowic
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Osiedlowa akcja „Kanalizacja” (cd.)

W poprzednim numerze gazety „Pawło- do Urzędku Miejskiego i MPWiK. Właśnie
głoszenie własnych poglądów (nieszerzących
nienawiści i nieszkodzących innym), które je- wice” zostało wydrukowane pismo od miesz- otrzymano odpowiedzi, które zamieszczamy
żeli nie są zgodne z naszymi, nie powinny być kańców w sprawie kanalizacji, budowy sie- poniżej.
przyczyną naszych waśni czy wręcz wrogości. ci instalacji na naszym osiedlu skierowane
Brak tolerancji kierowany niezdrowymi
emocjami przejawia się często dyskryminacją
osób myślących inaczej niż my. Dlatego zwracam się do osób, którzy niebawem skorzystają
z wyborczego prawa, o więcej wyrozumiałości
i szacunku w stosunku do osób głosujących na
inne partie niż my. A tak na zakończenie prośba
WIM.IP.WW/70231/1887/07
o zrealizowanie swojego prawa wyborczego,
oddanie głosu na własnych kandydatów zgodnie z własnymi poglądami i sumieniem. Niech
Dotyczy: Budowy infrastruktury technicznej na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu
polityka nie dzieli nas, a łączy we wspólnym
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.08.2007 r. uprzejmie informuję, że MPWiK w
kształtowaniu lepszej rzeczywistości. Świat
ramach projektu Funduszu Spójności – „Poprawa gospodarki wodo-ściekowej we Wrocłapiękny byłby bez polityki i polityków, ale jewiu – etap IV” przewiduje dla osiedla Pawłowice rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
steśmy na niego skazani na dobre i na złe.
modernizację sieci wodociągowej, budowę pompowni ścieków oraz budowę i ulepszenie
nawierzchni
dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie sieci.
Jerzy Szachnowski
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i terminów realizacji można uzyskać w MPWiK,
osobą do kontaktów jest Pan Jarosław Koleśnik, nr tel. 071/340-97-52.

Z wyrazami szacunku,

rys. Mikołaj Szurlej

Otrzymują:
1. adresat
2. MPWiK Sp. z o.o., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
3. Rada Osiedla Pawłowice, ul. Przedwiośnie 31, 51-211 Wrocław
4. a/a

L.dz. 21022/3804/RT/KJ/2007
Dotyczy: Budowy kanalizacji w osiedlu Pawłowice
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 16.09.2007 w sprawie budowy kanalizacji w osiedlu
Pawłowice uprzejmie informujemy, że rozbudowę kanalizacji sanitarnej w północnych osiedlach Wrocławia, w tym w Pawłowicach, planujemy zgodnie z następującym harmonogramem:
• 2008-2010 – wykonanie dokumentacji technicznej oraz wybór wykonawcy robót
• 2010-2013 – budowa kanalizacji
Jednocześnie informujemy, że inwestycja w osiedlu Pawłowice będzie realizowana przy
udziale środków unijnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we
Wrocławiu – etap IV” i obejmie również modernizację dróg i wykonanie kanalizacji deszczowej.
Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia dla ww. projektu zostały złożone w ramach nowego
okresu programowania dla Funduszu Spójności na lata 2007-2013 i zaakceptowane przez
Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt
został umieszczony w dniu 3.01.2007 przez Radę Ministrów na „Indykatywnej liście dużych
projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Zmiana powyższego harmonogramu realizacji zadania z uwagi na złożoność procedur,
znaczny zakres zadania inwestycyjnego oraz konieczność uwzględnienia w harmonogramie
koordynacji realizacji pozostałych 11 zadań inwestycyjnych z projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – ETAP IV” nie może być brana pod uwagę. Ewentualna
zmiana może spowodować istotne trudności w uzyskaniu, wykorzystaniu i rozliczeniu środków ﬁnansowych z Funduszu Spójności UE.
O realizacji poszczególnych etapów naszych działań w tej sprawie będziemy Państwa informować.
Z poważaniem

Do wiadomości
1. Adresat
2. RT a/a
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Kultura
Ponownie zapraszamy mieszkańców Pawłowic i
okolic do korzystania z wielu ośrodków kultury
Wrocławia, miasta pełnego miejsc, które sprawią, że odpoczniemy po ciężkim dniu pracy czy
rozwiniemy nasze zainteresowania. Spotkania
z przyjaciółmi po wspólnie przeżytej sztuce z
pewnością zgłębią w nas człowieczeństwo, dramatycznie zmienione we współczesnym świecie. Zapraszamy do odwiedzin wrocławskich
miejsc kultury.

REPERTUAR – LISTOPAD
FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Muzyczna podróż do Londynu
Zbigniew Pilch – dyrygent i prowadzący, Katarzyna Zdybel – fagot, Orkiestra Filharmonii
im. W. Lutosławskiego
7 listopada – 11:00

Materiały budowlane
ul. Odolanowska 2
51-219 Wrocław

tel. (071)
(071)
(071)
(071)

330
330
345
345

43
43
53
51

62
46
49
39

mprobet@mprobet.com.pl

doradztwo techniczne, wyceny
projektów, sprzedaż materiałów
budowlanych

więźba dachowa, tarcica
budowlana, cegła, cement,
wapno, kostka brukowa, kleje,
fugi, płyty gipsowe, farby, lakiery, pędzle, wałki malarskie,
panele, drzwi, okna, ceramika
sanitarna, rury kształtki

www.mprobet.com.pl

KONCERT SYMFONICZNY
Pieśni z Getta
Vladimir Kiradjiev – dyrygent i prowadzący, Benie Kahan – śpiew, Maciej Młodawski – wiolonczela, Orkiestra Filharmonii im.
W. Lutosławskiego
8 listopada – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Zbigniew Pilch – dyrygent i prowadzący, Katarzyna Zdybel – fagot, Orkiestra Filharmonii
im. W. Lutosławskiego
9 listopada – 19:00
IV FESTIWAL JAZZTOPAD
Anna Jaroszewska-Mróz – dyrygent, Adam
Makowicz – fortepian, Wrocławska Orkiestra
Kameralna „Leopoldinum”
16 listopada – 19:00
KONCERT KAMERALNY
Adam Makowiecki – fortepian, Krzysztof Jabłoński – fortepian
17 listopada – 18:00
FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Mistrzowie bajek w muzyce
Jan Walczyński – dyrygent i aranżer, Krzysztof
Grębski – narrator, Orkiestra Filharmonii im.
W. Lutosławskiego
21 listopada – 9:00, 11:00
IV FESTIWAL JAZZTOPAD
Wojtek Mrozek – klarnet, Piotr Wrobel – fortepian, Zbigniew Wrobel – kontrabas, Karol Szymanowski – wibrafon, Krzysztof Przybyłowicz
– perkusja, Kwartet „Prima Vista”
23 listopada – 19:00
FILHARMONIA FAMILIJNA
Mistrzowie bajek w muzyce
Jan Walczyński – dyrygent i aranżer, Krzysztof
Grębski – narrator, Orkiestra Filharmonii im.
W. Lutosławskiego
25 listopada – 11:00
KONCERT KAMERALNY
Ernst Kovacic – dyrygent, Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
25 listopada – 18:00
IV FESTIWAL JAZZTOPAD
Program TBA

Krzysztof Popek International Quintet
26 listopada – 19:00
KONCERT SYMFONICZNY
Jacek Kasprzyk – dyrygent, Ilya Gringolts
– skrzypce, Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
30 listopada – 19:00
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67 – Duża Scena
OPERETKA
16, 17 listopada – 19:00
18 listopada – 17:00
EURAZJA
3, 9, 10 listopada – 19:00
4 listopada – 17:00
PRZYGODY MRÓWKI BOGO JOGO
7, 13, 14 listopada – 10:30
ŚMIERDŹ W GÓRACH
23, 24 listopada – 19:00
MAŁA KSIĘŻNICZKA
28, 29 listopada – 10:30

Sudoku – relacje
Każdy, kto ma choćby niewielkie doświadczenie w rozwiązywaniu sudoku, wie, że im więcej jest podanych cyfr na
planszy, tym na ogół łatwiej się dane sudoku rozwiązuje.
Obok widoczne jest sudoku, gdzie nie ma podanej ani jednej
cyfry, a mimo to łamigłówka ta ma dokładnie jedno rozwiązanie. A to dzięki temu, że na granicach niektórych pół umieszczone są znaki nierówności, jak również równości określające
zależność pomiędzy liczbami, które należy wpisać w te pola.
Pozostałe reguły są takie jak w klasycznym sudoku, to znaczy w puste kratki należy wpisać cyfry od 1 do 9 tak, aby
w każdym wierszu (to znaczy w rzędzie poziomym), w każdej
kolumnie (to znaczy w rzędzie pionowym) oraz w każdym
kwadracie 3 x 3 zaznaczonym grubą linią znalazło się dziewięć różnych cyfr.
Rozwiązanie na str. 2
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Pociąg
– Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy – śpiewały wagoniki.
Kolorowy pociąg jechał doliną między
wzgórzami. Pędził, nie zważając na nic. Wciąż
do przodu, przed siebie. Mijał małe domki na
wsi, duże domy w mieście, żółte pola, zielone
lasy, mosty. Tyle ciekawych rzeczy. Ale wagoniki nie miały czasu tego oglądać. Spieszyły
się. Przed nimi był cel, do którego trzeba było
jak najszybciej dotrzeć.
– Mu-si-my się spie-szyć – sapała Lokomotywa.
– A po-co? A po-co? – naśladował ją wagonik, który jechał na końcu.
Dobrze, że inne go nie słyszały. Wszystkie
były przekonane, że muszą dojechać jak najszybciej.
– U-uuu! – zatrąbiła Lokomotywa. – U-waa-gaa! Czerwone światło na semaforze.
– Puff. Stoimy.
I cały pociąg zatrzymał się w szczerym polu.
Przed nim widać było tylko ostre czerwone
światło semafora.
– Dlaczego? Dlaczego? – pytały wagoniki.
– Spóźnimy się – niepokoił się pierwszy z
nich.
– No cóż? – sapnęła Lokomotywa. – Nic na
to nie poradzimy. Musimy poczekać.
Nie, wagoniki zdecydowanie nie lubiły czekać. Wierciły się na torach. Skrzypiały kołami.
Szeptały zaniepokojone:
– Nie możemy czekać. Musimy jak najszybciej dojechać do celu. Nie mamy czasu.
– Skoro nas zatrzymali, to znaczy, że mamy
czas – powiedział ostatni z wagoników. – W
końcu kiedyś nas przepuszczą i dojedziemy
tam, gdzie mamy dojechać.
– Kiedyś? – oburzył się ten z przodu pociągu. – Ja muszę być pierwszy! A cały pociąg
musi dojechać jak najszybciej!
– U-uuu – odezwała się Lokomotywa. – Coś
słyszę.
– My też! My też! – zawtórowały wagoniki.
Po chwili obok nich przemknął wspaniały,
błyszczący pociąg ekspresowy. Wagonikom
zrobiło się nieswojo. Poczuły się takie... małe
i nic nieznaczące. Ale potem czerwone światło
zgasło i pociąg ruszył. W miarę, jak nabierał
tempa, wagoniki weselały. Lokomotywa już
tak nie pędziła, więc miały czas, aby przyjrzeć
się domom, lasom, polom. Nie zauważyły co
prawda sarny, która na chwilę wyszła z lasu,
ale to byłaby już przesada. Przecież musiały
jechać na tyle szybko, aby na czas dotrzeć do
celu.
– U-uu! U-uu! – trąbiła Lokomotywa, mijając kolejną stację.
– Jestem pierwszy, jestem pierwszy – przechwalał się wagonik, który był na samym przodzie.

– To niesprawiedliwe – naburmuszył się
ostatni z wagoników. – Ja też chcę być pierwszy.
– A nie-e – z niemiłym uśmieszkiem powiedział ten z przodu. – Tylko ja mogę być pierwszy. Jestem najlepszy – dodał jeszcze.
Rzeczywiście, przez całą drogę to on jako
pierwszy przybywał na kolejne stacje. Ale czy
był najlepszy? Wyglądał tak samo jak inne wagoniki. Jeździł z tą samą prędkością. Tak samo
turkotały na szynach jego koła.
– U-uuu – zatrąbiła Lokomotywa. – Zbliżamy się do kolejnej stacji.
– Będę pierwszy! Będę pierwszy! – krzyczał
początkowy wagonik.
– Puff, puff – wysapała lokomotywa, wjeżdżając na peron. – Jesteśmy – zapiszczała, a
potem głośno zapowiedziała:
– Uwaga! Uwaga! Wagonik numer 1 – pierwsze miejsce! Wagonik numer 2 – drugie! Wagonik numer 3 – trzecie? U-uuu.
– I znowu to samo – pomyślał ostatni. – Znowu jestem na szarym końcu.
Na stacji rozległy się hałasy:
– Zgrzyt. Stuk. Stuk.
Młotki, śrubokręty i inne narzędzia uwijały
się przy pociągu.
– Co się dzieje? Co się dzieje? – szeptały
między sobą wagoniki.
– Uspokójcie się – powiedział Pierwszy.
– Muszą nas przygotować do dalszej drogi.
– Do mnie, do mnie – zawołał jeszcze. – Tutaj, tutaj. Sprawdźcie tutaj. Coś mi skrzypi za
lewym kołem.
Narzędzia pospiesznie zbliżyły do niego.
Pierwszy był bardzo zadowolony:
– Tak. Tak. I jeszcze tutaj. I tutaj – instruował. – Muszę być najlepszy!
– Iiii – zapiszczało.
– Szruuu – zaszurało.
I puściło!
Lokomotywa odjechała, a wagoniki zostały
same.
– Co się stało? Co się stało? – zaniepokoiły
się. – Czemu nie ma Lokomotywy? Jak my dalej pojedziemy?

– To nic – uspokajał Pierwszy, pusząc się na
peronie. – Teraz ja będę prowadził.
– Nie możesz – zahuczał ten z tyłu. – Nie
masz silnika.
– Wielkie mi co – krzyknął Pierwszy. – Może
mi zainstalują.
Ale nic takiego się nie stało. Narzędzia zrobiły swoje i opuściły przód pociągu. Pierwszy
wagonik został sam. Młotki i śrubokręty, a
także pozostałe narzędzia przemieściły się na
koniec. Po chwili z tamtej strony pojawiła się
też Lokomotywa.
– Puff. Puff.
A potem było słychać wielki:
– Stuk!
I jeszcze:
– Zgrzyt!
Wagoniki, jeden przez drugiego, pytały:
– Co się dzieje? Co się dzieje?
Pierwszy próbował dojrzeć, co się stało na
końcu. Tak się wychylił, że o mało co, a wypadłby z torów. A potem narzędzia zniknęły.
Nastała cisza. I tylko małe:
– Puff – oznajmiło, że pociąg rusza.
– U-u – nieśmiało zatrąbiła Lokomotywa.
– Ruszamy!
Pierwszy wagonik poczuł jak coś szarpnęło
go do tyłu i niespodziewanie pociągnęło.
– Nie w tę stronę! – krzyknął. – Nie w tę
stronę jedziemy!
– O-o! O-o! – zdołały tylko powiedzieć wagoniki.
– Teraz ja jestem pierwszy – ucieszył się ten
ostatni, który niespodziewanie znalazł się z przodu pociągu. – Nic na to nie poradzisz – zawołał do
Pierwszego. – Zmienił się kierunek jazdy.
– Ale nie martw się – krzyknął jeszcze.
– Przecież i tak wszyscy razem dojedziemy do
celu.
Pociąg jechał dalej, a wagoniki zgodnie śpiewały:
– Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka.
Konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy.
– U-uuu – podsumowała Lokomotywa.
Katarzyna Budyś

rysunek 4-letniej Gabrysi
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