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Moja kraina
Każdy z nas gdzieś mieszka, gdzieś żyje,
gdzieś założył rodzinę, ma swój dom i swoje miejsce na Ziemi. Tym miejscem dla nas
jest osiedle, w którym mieszkamy, z którym
związaliśmy swoje życie i do którego tęsknimy, gdy dłużej jesteśmy poza jego obszarem
i chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do
swojego domu, do gniazda, z którego tylko
na chwilę wylecieliśmy.
Dawniej tym gniazdem był dwór szlachecki lub chłopska chata. Dziś (w mieście takim
dużym jak Wrocław) jest nim dom rodzinny,
w którym mieszkamy, i określone topograﬁcznie osiedle, do którego przynależymy
jako jego mieszkańcy – np. do PAWŁOWIC,
OPOROWA czy GAJOWIC. To nasze małe
lokalne krainy czy też siedliska, z którymi je-

steśmy związani emocjonalnie i psychicznie,
a nie tylko administracyjnie. Tu mamy sąsiadów, bliższych i dalszych, bardziej lub mniej
lubianych, z którymi się przyjaźnimy i utrzymujemy kontakty towarzyskie lub odwrotnie – są nam obojętni i nie wiążą nas z nimi
żadne relacje (chyba że wymuszone różnymi
problemami). Najczęściej też osiedle to wspólnota kościelna, paraﬁalna, a więc łączące nas
związki religijne związane ze wspólnie wyznawaną wiarą. Interesuje nas to, jak wygląda
nasze osiedle, nasze ulice, domy, ogrody i to,
co związane jest z usługami i handlem (sklepy,
markety, kioski) oraz administracją (urzędy,
poczta), komunikacją (autobusy, tramwaje)
i to wszystko, co nazywamy infrastrukturą.
Czyli to, co możemy nazwać naszą WSPÓLNOTĄ LOKALNĄ czy OSIEDLOWĄ. A jeśli NASZĄ, bo nam BLISKĄ, którą lubimy
i zależy nam na niej, gdyż związaliśmy się

Zakopane
W dniach 25-30 stycznia w Zakopanem
odbyły się rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w których wzięło udział
28 osób z naszej diecezji. Temat tegorocznych rekolekcji to: „Ze św. Pawłem wierzyć,
kochać, mieć nadzieję”.
Temat wydawałoby się banalny, jednak co
dziś znaczy kochać, wierzyć, mieć nadzieję? Co
dziś te cnoty mówią młodym?
Ks. Arkadiusz Krziżok, który prowadził rekolekcje, próbował nam naświetlić te trzy słowa.
Każdego dnia, podczas eucharystii, pochylaliśmy się nad każdym z nich i wsłuchawszy się w
treść listów św. Pawła, próbowaliśmy odczytać
na nowo ich przesłanie.
Pierwszego dnia celem naszej wędrówki była
Msza św. u Królowej Tatr – MB Jaworzyńskiej,
do której dotarliśmy szlakiem przez Rusinową
Polanę, gdzie przy pięknym słońcu podziwialiśmy cudowne widoki. Ks. Arkadiusz w homilii
tego dnia pochylił się nad tajemnicą eucharystii,
która ma być centrum dnia chrześcijanina. To
stąd człowiek powinien czerpać siły, aby nieść
drugiemu treść słów: WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ.
Każdego dnia wyruszaliśmy na górskie szlaki
z nowym przesłaniem i próbą odzwierciedlenia
każdego słowa w swoim życiu. A więc wraz z
„wiarą” wyruszyliśmy nad Morskie Oko; akurat
dziś była nam potrzebna, gdyż wielu młodych
powątpiewało w swoje siły, jednak Bóg błogosławił nam nie tylko piękną pogodą, ale dodawał nam sił, dzięki czemu po 2,5 godzinach
wędrówki znaleźliśmy się nad Morskim Okiem,
gdzie mogliśmy podziwiać piękno przyrody
i górskich szczytów. Po powrocie był czas na
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podziękowanie Bogu za miniony dzień podczas
adoracji, którą mieliśmy każdego dnia. Po adoracji wspólnie kolędowaliśmy, potem śpiewaliśmy karaoke, a dzień zakończyliśmy błogosławieństwem i… tańcem belgijskim, oczywiście
dla chętnych – a ich nie brakowało!
Podczas kolejnego dnia towarzyszyła nam
„miłość”. Wraz z nią wędrowaliśmy czarnym
szlakiem do Doliny Strążyskiej, od Pustelni
Brata Alberta przez przełęcz pod Sarnią Skałą. Padający gęsto śnieg zdecydowanie utrudniał nam marsz. Jednak nie poddawaliśmy się
niesprzyjającym warunkom atmosferycznym
– prawdę mówiąc, śnieg dodawał piękna otaczającemu nas światu. Pierwszym przystankiem
była Samotnia Brata Alberta, gdzie w kaplicy
modliliśmy się. Mimo zmęczenia nie odstępował nas dobry humor i zabawa. Miłość do drugiego człowieka dawała nam siły do tego, aby
mimo trudu nie narzekać.
W ostatnim dniu towarzyszyła nam cnota
„nadziei”, którą rozważaliśmy w drodze do Polany Chochołowskiej. W trakcie drogi mogliśmy podziwiać piękne widoki. Tego dnia śnieg
padał delikatnie. Szczyty górskie wyglądały zza
chmur – droga była prosta, więc wszystko mieliśmy jak na dłoni. Drzewa okryte białym puchem wyglądały bajecznie. Kiedy dotarliśmy

z nią naszym życiem rodzinnym czy zawodowym, to POWINNIŚMY myśleć o niej w
kategoriach podobnych do myślenia o naszym
domu czy gospodarstwie. Bo jesteśmy GOSPODARZAMI na naszym osiedlu i odpowiadamy za jego rozwój, wygląd, funkcjonowanie
i wszystko to, co się z nim wiąże. Jesteśmy
lub powinniśmy być lokalnymi (osiedlowymi)
patriotami, którzy są dumni z zamieszkiwania
w swojej małej ojczyźnie. Tak to wygląda w
nieco może wyidealizowanym wymiarze, ale
przecież wszystko, co robimy czy czynimy,
powinno nas zbliżać do jakiegoś ideału. To nawet konieczność, abyśmy się czuli zrealizowani w naszym życiu.
Jesteśmy członkami większej lub mniejszej
społeczności. Odpowiadamy za to, jak owa
społeczność funkcjonuje. Najbliższe nam osiedle jest chyba najbardziej wyrazistą, namacalną i widoczną formą, gdy rozglądamy się dookoła i myślimy o tym, co nam się podoba lub
nie podoba, co chcielibyśmy zmienić, poprawić, udoskonalić. Oczywiście nie samodzielnie, jednostkowo, bo to raczej trudne i w zasadzie nie do zrealizowania, a wespół z tymi,
którzy mogą zostać gospodarzami naszego
osiedla, wybranymi w sposób demokratyczny
spośród naszej lokalnej społeczności. Będą oni
nas reprezentować. To wybory do Rady Osiedla, które powinny być dla nas ważniejsze niż
wybory do parlamentu czy samorządu, bo dotyczą nas bezpośrednio. Dlatego powinniśmy
je potraktować bardzo SERIO, aby wybrać do
Rady Osiedla tych ludzi (naszych sąsiadów,
znajomych), którym najbardziej ufamy i wierzymy. Pójście na wybory lokalne to nie tylko
nasz obowiązek, ale i powinność, którą powinniśmy wypełnić, aby móc czuć się współodpowiedzialnymi za to, co będzie się dziać na naszym osiedlu, tj. tu, gdzie żyjemy, mieszkamy
na co dzień. Ci, których wybierzemy, będą w
naszym imieniu podejmować decyzje dotyczące nas samych, naszych najbliższych, naszej
małej lokalnej wspólnoty. To im, wybranym
do Rady Osiedla, oddajemy w ręce władzę,
za sprawowanie której będziemy ich mogli
rozliczyć, wybierając (lub nie) na następną kadencję. Jednak ważniejsze jest to, że to za ich
pośrednictwem będziemy mogli ZMIENIAĆ
oblicze swojego OSIEDLA, realizować własne
marzenia o jego wyglądzie i funkcjonowaniu.
Dlatego tak ważne jest pójście do urn i wybranie Rady Osiedla, naszego OSIEDLA.
Krzysztof Bauer
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Artystyczna Niedziela
18 stycznia 2009 r., godz. 18.30. Cisza. Półmrok. Aż tu nagle!!! Trzepot skrzydeł. Tupot
nóg. I z głębi Kościoła do prezbiterium, w
lekkim pędzie „wtargnęła” grupa Aniołów, a
raczej „Anielic”.

I zaraz, przy akompaniamencie gitary, rozległy się dźwięczne głosy harmonijnie złączone w
kolędzie „Hej, w dzień narodzenia Syna jedynego…”. Pojawił się problem: jak tu się dostać z
Pawłowic do Betlejem? Którędy? Oczywiście,
przez Zakrzów, Psie Pole i dalej na południe do
Ziemi Świętej. A czym? Wiadomo – najlepiej
„żelazną drogą”.
A więc cała grupa postanawia „wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o
bilet…”, bo przecież to nie jest w tej chwili najważniejsze. Rytmiczne, dynamiczne wykonanie
„Remedium” okazało się niezwykle efektowne.
Dodajmy jeszcze inne sekwencje, Pokłon
Trzech Króli oraz połączenie wątku religijnego
z czasów narodzenia Jezusa ze współczesnymi
trudnościami młodego małżeństwa oczekującego
dziecka i zakończenie przy żłobku kolędą „Bóg
się rodzi”.
Wykonanie w nowej, współczesnej formule tradycyjnego misterium przypadło do gustu
Paraﬁanom, którzy rzęsistymi oklaskami nagrodzili występującą młodzież, która przygotowała
program pod kierunkiem Krzysia Sopucha.
Wcześniej, o godz. 17.00, w czasie nabożeństwa
wystąpił Chór Akademii Medycznej z Wrocławia,
który przybył do naszej Paraﬁi na zaproszenie Ks.
Proboszcza. Młodzi chłopcy i dziewczęta zachwycili słuchaczy wykonaniem kolęd, a po występie
do schroniska i rozgrzaliśmy się gorącą czekoladą, zaczęło się wspólne kolędowanie. Było to
piękne świadectwo, niektórzy turyści będący w
schronisku dołączali się do śpiewania.
Codziennie, podczas wszystkich wypraw,
była możliwość skorzystania z sakramentu pojednania, a także rozmowy z duszpasterzem.
Piękne i pełne wzruszeń są te chwile – kiedy
dochodzi do spotkania z Panem Bogiem.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej
Eucharystii, aby czerpać siły na kolejne czekające nas wyzwania. Podczas tych kilku dni
odkryliśmy, jak wielkie znaczenie w naszym
życiu mają wiara, nadzieja i miłość, które ubogacają nasze wnętrze, ale także powodują piękno i skuteczność naszego działania.
Nie było dnia, nawet nie było chwili, żeby
ktoś narzekał, spóźniał się czy zachowywał się
niepoprawnie. Byłam zdumiona zachowaniem i
postawą tych młodych ludzi, którzy mimo zmę2

można było zaopatrzyć się w płyty z nagraniami
tych Bożonarodzeniowych pieśni.
Na samym początku tej „artystycznej niedzieli”, jak ją nazwał Ks. Proboszcz, wystąpiło Koło
Żywego Słowa z udziałem Scholi (Rozśpiewanych Serduszek Aniołków), której śpiew wzbogacił inscenizację jasełek, tym razem w formule
klasycznej. Motywem przewodnim była kolęda
„Mizerna, cicha stajenka licha…”, której początkowe wersy wykonały solo dwie scholistki,
a następnie cały chór, wprowadzając uczestników Mszy Św. Rodzinnej w liryczny nastrój.
Następnie Maryja, wybrana przez Pana Boga
na Matkę Chrystusa, odbywa rozmowę z Aniołem, potem spotyka się z Elżbietą, a następnie
wraz z Józefem poszukują schronienia („Nie
było miejsca w gospodzie…”, „Posłuchaj, słychać krok/ Para wędrowców do nas przychodzi/
Poprzez zimowy zmrok…”), które znajdują w
ubogiej szopie, której strzeże Aniołek.

Misterium odbyło się w naturalnej scenerii
Kościoła, jedynie tradycyjna stajenka przed
ołtarzem i kostiumy występujących osób przypominały o Tamtych Czasach. Maryja i Józef
śpiewają Dzieciątku kołysanki do snu:
„Jezus malusieńki leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki”
„Cyt, cyt, cyt zasypia małe Dzieciątko.
Oto już zasnęło niby Kurczątko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj”.
Na zakończenie dzieci radośnie zaśpiewały
czenia pokonywali swoje słabości, aby móc podziwiać piękno Tatr. Wynikiem tego zapewne
jest formacja, którą mają w swoich paraﬁach,
gdzie duszpasterze czuwają nad ich rozwojem
duchowym. Dziś, kiedy tak wiele jest zagrożeń
czyhających na młodych, jest wielu, którzy
pragną przeżyć swoją młodość pięknie. Zdają
sobie sprawę z tego, że jedynie Bóg rozświetla
każdą ciemną drogę i że tylko we wspólnocie
mogą czuć się bezpiecznie.
Takie rekolekcje udowadniają mi, że zawsze
warto być z młodymi, oﬁarować im czas, dać im
cząstkę siebie i możliwość zabawy, śmiechu, ale
także czasu na modlitwę i reﬂeksję – coś dla ducha, ale także i dla ciała. Uśmiech, radość towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Jestem mocno
zbudowana postawą tej młodzieży (połowa to
gimnazjaliści, a płowa to licealiści), która dała
niesamowite świadectwo wiary i miłości wobec
Boga i drugiego człowieka, ale i nadziei, że ro-

kolędę „Hej, w dzień narodzenia Syna jedynego…”, a Ks. Proboszcz nagrodził wszystkich
czekoladowymi słodkościami.
Ten sposób obchodów Bożego Narodzenia
zaczął się już przed Świętami, bowiem jasełka,
czyli bożonarodzeniowe przedstawienie misteryjne, przygotowały wtedy przedszkolaki (z
wielkim wdziękiem, jaki cechuje dzieci w tym
wieku), a po Nowym Roku, na Trzech Króli, tradycyjnie już w tym dniu, wystąpiła szkoła pod
kierunkiem Pani Katechetki – Marii Mazur.
11.01.09 po Sumie odbył się koncert Scholi,
która wystąpiła w nowych, jednolitych strojach.
Dzieci zaprezentowały bogaty repertuar kolęd, przygotowanych i wykonanych z wielkim
kunsztem pod kierunkiem p. Dawida Matusza.
Mnie najbardziej zachwyciła może mniej znana
kolęda, której pierwsza strofa brzmi:
„Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina, powiła nam Syna
Maryja!”
Prezentacja została nagrodzona gromkimi
brawami przez słuchających Paraﬁan. Wszystkie występy spotykały się zawsze z bardzo serdecznym przyjęciem i podziękowaniem ze strony Ks. Proboszcza dr. Michała Machała.
Kilka dni temu w telewizji wypowiedziano
takie zdanie: „Dzieci znają świat wirtualny, ale
nie znają tego realnego”. Może właśnie to czynne
przeżywanie Świąt, branie udziału w życiu Paraﬁi i Osiedla, osobiste zaangażowanie w tworzenie
kultury wyrosłej z chrześcijańskich, polskich korzeni przybliży nasze dzieci (w jakimś stopniu)
do tego realnego, rzeczywistego świata.
Barbara Inglot
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śnie pokolenie, które jest przepełnione pięknem i
wartościami, którymi pragną się dzielić.
Przypomina mi się tu pewna piękna myśl,
którą chciałabym zakończyć to wspomnienie:
Dla niektórych ludzi możemy być jedyną
Biblią, którą w życiu przeczytają. Warto więc
swoją wiarę nieustannie umacniać, nadzieję
rozkrzewiać i miłość rozpalać!
Dorota Stępień

Rozbudzanie mózgu
Żyjemy w świecie, który duży akcent położył
na rozwój, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności,
poszerzania swoich horyzontów intelektualnych. W parze z tym idzie wzrost kompetencji,
możliwość awansu zawodowego i towarzyskiego, wyższa samoocena, większa pewność siebie
i odwrotnie – w przypadku jej braku: niewiara
w siebie, skłonność do wycofania się, apatia,
czasem ignorancja, dumna ze swojej niewiedzy.
Już Cyceron (106-43 p.n.e.), rzymski retor, powiedział, że: „Kto rozumu nie używa, ten go traci.
Starcy zachowują sprawność umysłu, jeśli zachowują swoje zainteresowania” (został zamordowany na polecenie Marka Antoniusza za „Filipiki”
– utwory, w których krytykował). I wiedział, co
mówi – w jego przypadku słowa te były poparte
życiową empirią. Do końca swojego życia pisał,
wypowiadał się na ważne społecznie tematy.
Potraﬁł rozpoznać po nazwisku wszystkich obywateli ówczesnego Rzymu – ponad kilkadziesiąt
tysięcy mieszkańców miasta. Współzależność
tę między zdobywaniem wiedzy a sprawnością
umysłu potwierdza również współczesna medycyna, szczególnie dwie z jej gałęzi – psychiatria
i neurologia.
Nieprawdą jest, że u osób w podeszłym wieku
nie następuje regeneracja komórek nerwowych,
że człowiek w którymś momencie swojego życia
jest nieuchronnie skazany jedynie na zapominanie, demencję, co najwyżej na utrzymanie zdobytej wcześniej wiedzy. Badania potwierdzają,
że aktywność umysłowa nie tylko regeneruje,
lecz również wzmacnia oraz przyczynia się do

powstania nowych synaps i komórek nerwowych.
Na skutek tego procesu pamięć krótkotrwała
przekształca się w długotrwałą.
Obecnie coraz więcej osób bierze udział w różnego rodzaju kursach poświęconych rozwijaniu
zdolności intelektualnych. Nie zawsze mamy realną możliwość uczestniczenia w nich. By nie pozostawić kogoś z uczuciem niedosytu, iż jedynie
naświetliłam problem, lecz nie pokazałam sposobu jego rozwiązania, chciałabym w tym miejscu
zaproponować kilka metod, umożliwiających stymulację mózgu, poprawę pamięci.
Są nimi:
– zmiana przyzwyczajeń, np. mycie zębów
lewą zamiast prawą ręką, ubieranie się lub
wzięcie prysznica z zamkniętymi oczami.
Postępowanie takie sprawia, że powstają
nowe połączenia między komórkami nerwowymi;
– nauka, szczególnie systematyczna, języków
obcych;
– uczenie się na pamięć dłuższych tekstów, np.
wierszy, fragmentów prozy, sentencji;
– ćwiczenie umiejętności zapamiętywania
większego ciągu liczb, zaczynając choćby
od swojego lub bliskich nam osób numeru
telefonu, PESEL-u, NIP-u itp.;
– granie w gry strategiczne, takie jak np. monopol, warcaby, szachy;
– czytanie książek połączone z wyobrażaniem
sobie opisywanych tam wydarzeń;
– robienie notatek przestrzennych – ich treść
przedstawiona jest wówczas w formie ilustracji;

– higieniczny tryb życia, na który składa się
m.in. niskokaloryczna dieta bogata w warzywa i owoce – szczególnie te zawierające:
magnez, witaminy z grupy A, B i B12;
– odpowiednia ilość snu (minimum 7-8 godzin
dla człowieka dorosłego);
– aktywność ﬁzyczna, gdyż poprawia krążenie,
a tym samym dotlenia mózg;
– środki farmakologiczne powstałe na bazie
naturalnych, takich jak np. żeń-szeń, maca
andyjska.
Mówiąc o czynnikach, które przyczyniają się
do poprawy pamięci, warto również wymienić
te, które utrudniają ten proces. Możemy do nich
zaliczyć: rutynę, powtarzalność pewnych zachowań, gestów, małe zróżnicowanie np. w sposobie
spędzania czasu wolnego. Myślę, że śmiało mogę
powiedzieć, że obecnie żyjemy w cywilizacji pilota / myszki do komputera. W konsekwencji tego
jesteśmy bardziej wyalienowani, zamknięci w sobie, ubożsi, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i
stan naszej wiedzy. Podczas oglądania telewizji
nie próbujemy tak jak w trakcie czytania książki
wyobrażać sobie tych wydarzeń, gdyż mówiąc
kolokwialnie, mamy je podane na talerzu, co obniża naszą aktywność umysłową.
Zaczęłam od Cycerona i myślę, że równie dobrze będzie skończyć, cytując innego ze starożytnych pisarzy – Ajschylosa (jeden z najwybitniejszych – obok Sofoklesa i Eurypidesa – autorów
tragedii). Według niego: „Pamięć to wiedza, a
wiedza to pamięć”. Natomiast od siebie dodałabym, że pamięć to również tożsamość.
Katarzyna Pelczarska

Turniej Tenisa Stołowego
W dniu 1 lutego br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 we Wrocławiu Pawłowicach
odbył się osiedlowy turniej tenisa stołowego.
Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach:
– dziewczęta i kobiety startowało 5 osób,
– chłopcy szkoła podstawowa i gimnazjum startowało 8 osób,
– chłopcy i mężczyźni od liceum wzwyż startowało 30 osób.
Łącznie wystartowały 43 osoby.
W poszczególnych kategoriach trzy pierwsze
miejsca zajęli:
1. W kategorii dziewczęta i kobiety.
I miejsce – Frydlewicz Magdalena
II miejsce – Frydlewicz Aleksandra
III miejsce – Śnieżek Aleksandra
2. W kategorii chłopcy szkoła podstawowa i
gimnazjum.
I miejsce – Wantrych Jakub
II miejsce – Wnęk Dawid
III miejsce – Sworowski Damian
3. W kategorii chłopcy i mężczyźni od liceum
wzwyż.
I miejsce – Grobelak Mariusz
II miejsce – Gożdziaszek Andrzej
III miejsce – Kilarski Paweł
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary.

Dyplom dla najmłodszego zawodnika zdobył Daniel Kilarski lat 9, a dla
najstarszego Marian Kwolek. Turniej
przebiegał w sportowej atmosferze
bez wypadków i kontuzji, a poziom
niektórych pojedynków był wysoki.
Chcemy podziękować wszystkim
osobom, które przyczyniły się do rozegrania tego turnieju, a w szczególności:
– Ewie Kowalskiej-Sierpowskiej dyrektor SP nr 39 w Pawłowicach, za
udostępnienie nieodpłatnie sali gimnastycznej
oraz p. Ani Jakubik za chętne pełnienie roli gospodarza sali,
– Januszowi Wilczyńskiemu za poparcie idei turnieju,
– sponsorom, dzięki którym turniej mógł się
odbyć, a w szczególności p. Wojciechowi
Nielipińskiemu, Januszowi Wnękowi, Janowi
Śnieżkowi, Piotrowi Swornowskiemu, Wojciechowi Dudzińskiemu, Andrzejowi i Barbarze
Gożdziaszek, Józefowi Wantrychowi i Jackowi
Orzechowskiemu. Panu Ryszardowi Marczenko za umożliwienie nagłośnienia sali. Paniom
z klubu seniora za przygotowanie gorących
napoi i ciast.

Jedynym smutnym momentem w turnieju było
jego zakończenie, kiedy na prośbę organizatorów
skierowaną do młodzieży, aby pomogli przy rozwiezieniu stołów, poskładaniu krzeseł, posprzątaniu nie pozostał nikt. A przecież to głównie dla
nich zorganizowano turniej.
Miejmy nadzieję, że przy organizacji następnych imprez młodzież chętniej będzie się angażowała w prace społeczne. Jeżeli będzie sprzyjający
klimat to w miesiącach kwiecień-maj planujemy
zorganizować następny turniej, tym razem w badmingtona (kometka).
Zdzisław Wnęk
Marian Kwolek
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Szanty we Wrocławiu
Jerzy Porębski, Andrzej Korycki&Dominika
Już po raz dwudziesty odbędzie się w naszym
Żukowska, Ryszard Muzaj, Marek Szurawski,
mieście festiwal szantowo-folkowy „Szanty we
Mirosław Kowalewski, EKT-Gdynia, Waldek
Wrocławiu”. Kolejne, jubileuszowe spotkanie z
Mieczkowski, Roman Roczeń, Henryk Czekapiosenką żeglarską i ludową obﬁtować będzie w
ła „Szkot”
atrakcje i imprezy okołoszantowe, które odbędą
Bilety: 30 zł – przedsprzedaż, 35 zł – w dniu
się w dniach 26 lutego – 3 marca 2009 r.
koncertu
Oto szczegółowy plan imprez odbywających
się w ramach festiwalu (dostępny również na • 28.02.09, godz. 20.00, Wytwórnia Filmów
Fabularnych, ul. Wystawowa 1
stronie http://www.szanty.com.pl/home.php):
Koncert nocny, Mechanicy Shanty, Zejman &
Garkumpel, Banana Boat, Za Horyzontem, Ry• 26.02.09 Klubowa inauguracja festiwalu – jeczące Dwudziestki, Gdańska Formacja Szantoden bilet – dwa kluby
wa, Pchnąć W Tę Łódź Jeża, Smugglers, The
• 26.02.09, godz. 19.00
Bumpers
Klub Łykend, Podwale 37/38
Bilety: 35 zł – przedsprzedaż, 40 zł – w dniu
Znienacka Project & Friends, Znienacka Prokoncertu
ject, Mizia&Mizia Band, Na Razie, Za Hory• 28.02.09, godz. 24.00 Klub Łykend
zontem, Pod Masztem, Betty Blue
Orkiestra Samanta, Sąsiedzi, Gdańska Forma• 26.02.09, godz. 20.30
cja Szantowa, Pchnąć W Tę Łódź Jeża
Klub Liverpool, ul. Świdnicka 37
Wstęp wolny
Orkiestra Samanta
• 1.03.09, godz. 11.00, Wytwórnia Filmów
Les Dieses
Fabularnych, ul. Wystawowa 1
Bilety: 10 zł – przedsprzedaż, 15 zł – w dniu
Szanty dla dzieci – „Oceany ciekawostek”
koncertu (bilet upoważnia do wstępu na koncerty w obu klubach)
• 27.02.09 godz. 19.00, Wytwórnia Filmów
Fabularnych, ul. Wystawowa 1
10-lecie Orkiestry Samanta, EKT-Gdynia, Mietek Folk, Orkiestra Samanta, Les Dieses, Prawdziwe Perły, Znienacka Project i Mizia&Mizia,
Waldek Mieczkowski, Yank Shippers, Mordewind, Ellorien – zespół tańca irlandzkiego
Bilety: 30 zł – przedsprzedaż, 35 zł – w dniu
koncertu
• 27.02.09, godz. 24.00 Klub Łykend:
Yank Shippers, Mordewind, Banana Boat,
Prawdziwe Perły
Zejman & Garkumpel
Wstęp wolny
Mirosław „Koval” Kowalewski z zespołem
• 28.02.09, godz. 11.00 Klub Łykend – przesłuZejman & Garkumpel
chania konkursowe
Bilety: 25 zł – przedsprzedaż, 30 zł – w dniu
Wstęp wolny
koncertu, 15 zł – przedsprzedaż, 20 zł – w dniu

koncertu (dzieci do lat 14)
• 1.03.09, godz. 15.00, Wytwórnia Filmów Fabularnych, ul. Wystawowa 1
Koncert szanty klasycznej
4 Refy, Banana Boat, Qftry, Sąsiedzi, Stare
Dzwony, Ryczące Dwudziestki
Bilety: 30 zł – przedsprzedaż, 35 zł – w dniu
koncertu
• 1.03.09, godz. 19.30, Wytwórnia Filmów
Fabularnych, ul. Wystawowa 1
Koncert ﬁnałowy
THE DUBLINERS – legenda muzyki folk,
„ojcowie chrzestni” irlandzkiej piosenki folkowej na jedynym koncercie w Polsce! oraz
CARRANTUOHILL z towarzyszeniem grupy
tanecznej w muzyczno-tanecznym show TOUCH OF IRELAND
Bilety: 150/120/90/60 zł – miejsca numerowane, cena zależna od sektora.
Na stronie www.wrockfest.pl można nabyć
bilety oraz karnety (na wszystkie koncerty) w
cenie 110 zł.
Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci – w
Jurek Porębski
niedzielne przedpołudnie odbędzie się specjalnie
• 28.02.09, godz. 15.00, Wytwórnia Filmów Fa- dla nich koncert grupy Zejman & Garkumpel,
ze znakomitym Kovalem w roli prowadzącego
bularnych, ul. Wystawowa 1
– każdy młody pirat oraz przyszły żeglarz chętnie
Okrągły Jubileusz Jurka Porębskiego
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pośpiewa i pobawi się w prawdziwie morskiej atmosferze. Koncerty grupy Zejman & Garkumpel
to nie tylko możliwość wysłuchania szant napisanych specjalnie dla dzieci, ale również zasmakowania w doskonałej zabawie i nauce, wspólnego
dla dzieci i dorosłych, śpiewania i tańczenia. Wieloletnie doświadczenie Mirka Kowalewskiego i
zespołu, którzy sprawiają, że wszyscy porwani są
do zabawy na pełnych obrotach, jednak długość
imprezy (ok. jednej godziny) nie pozwala na zmęczenie najmłodszych szantymenów. Jeśli komuś
udałoby się zdobyć ich płytę „Szanteczki”, wydaną w 2001 roku, to z pewnością można go nazwać
szczęściarzem...
Młodzież i dorosłych zachęcamy do przybycia
na sobotni koncert jubileuszowy Jurka Porębskiego, który w tym roku kończy 70 lat. Ten niezwykły człowiek – doktor oceanograﬁi biologicznej,
rybak i muzyk – należy do ﬁlarów polskiej piosenki żeglarskiej. Pochodzi ze Śląska, studia kończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Miłośnik jazzu – grał go na trąbce i pianinie. Jako
pracownik Morskiego Instytutu Rybackiego w
Świnoujściu brał udział w kilkudziesięciu wielomiesięcznych rejsach oceanicznych, pływając na
statkach rybackich i biorąc udział w wyprawach
naukowych. Podczas długich rejsów, w chwilach
wolnych od pracy zaczął grać na gitarze – i tak
rozpoczęła się jego przygoda z szantami – sam
pisze i komponuje ballady, opowiadające o życiu, pracy i przygodach na morzu. Chyba każdy
choć raz słyszał jego piosenkę „Gdzie ta keja?”.
We Wrocławiu możemy go spotkać przynajmniej
raz do roku, na festiwalu, ale również na kameralnych recitalach w niewielkich klubach, gdzie tym
przyjemniej słuchać morskich opowieści Jurka.
Warto dodać, że nie tylko występuje – również
sam organizuje festiwale szantowe w Giżycku i
Świnoujściu, a także uczy śpiewania w Zespole
Szkół Morskich w Świnoujściu, wciąż pracując w
Instytucie i pływając w rejsy.

The Dubliners

Jako największa atrakcja tegorocznych „Szant
we Wrocławiu” planowany jest – jedyny w Polsce! – koncert grupy The Dubliners. 1 marca, na
zakończenie dwudziestego festiwalu, poprzedzeni
muzyczno-tanecznym show w wykonaniu Carrantuohill i Touch of Ireland, wystąpią najsłynniejsi
na świecie „ojcowie chrzestni” irlandzkiej muzyki
ludowej. Grupa działa od 1962 roku, zaczynając
od regularnych koncertów w Dublinie, po sławienie muzyki celtyckiej, wygrywanej na charakterystycznych instrumentach (m.in. skrzypce, banjo
i ﬂażolet irlandzki) na całym świecie.
W oparciu o www.szanty.com.pl
i www.szantymaniak.pl

Agnieszka Gil
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Trochę o przeszłości Pawłowic i Wrocławia
Dla wszystkich wrocławian przynależność
Pawłowic, naturalnie nie tylko administracyjna, do stolicy Dolnego Śląska, jest rzeczą
oczywistą. Tak samo jak Oporowa, Karłowic, Księża Małego czy Muchoboru Małego.
To osiedla, które dziś funkcjonują w aglomeracji wielkiego Wrocławia i stanowią o
jego obliczu tak samo jak Sępolno, Zacisze,
Biskupin czy Leśnica albo Maślice.
Wszystkie te osiedla były jednak kiedyś
samodzielnymi jednostkami terytorialnymi i
administracyjnymi, położonymi poza Wrocławiem, na jego obrzeżach. Dopiero rozwój i rozrost miasta „wchłonął” je w obręb wrocławskiej
aglomeracji miejskiej, przy czym najwięcej się
w tej dziedzinie stało w ubiegłym wieku. Z tym
też wiekiem, z latami dwudziestymi wiąże się
powstanie Pawłowic jako miasta-ogrodu. Takie
bowiem propagowane były w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie Zachodniej,
szczególnie zaś w Anglii, Francji i Niemczech.
Miasto-ogród miało zapewnić jego mieszkańcom warunki życia w symbiozie z otaczającą
przyrodą, pozostając w bezpośredniej bliskości
dużego miasta. Można powiedzieć, że próbowano połączyć dobre strony miasta i wsi, jak
również nową formę osiedleńczą na rozbudowę
wielkich miast. Takie budowane (zakładane) na
obrzeżach miasta osiedla miały charakteryzować się raczej luźną i niską zabudową, dużą
ilością terenów zielonych, tzn. parków, lasów
i ogrodów. Miały tam powstawać domy, które
łączyłyby funkcję mieszkalną z wypoczynkową, przy czym udział usług miał być niewielki,
a przemysłu – raczej śladowy.
Takim miastem-ogrodem miały być PAWŁOWICE. Inicjatorem była powstała w 1926 roku
spółdzielnia osiedlowa Gartenstadt Pawelwitz
Siedlungsgesellschaft, a projekt planu miasta-ogrodu opracował w 1927 roku architekt
FRIEDRICH WILHELM REINSCH.
To on pełnił równocześnie rolę kierownika
prac i organizatora oraz koordynatora budowy
nowego osiedla. Zakładał pan Reinsch w swoim planie nienaruszanie dla zabudowy pasma

Wrocław-Pawłowice (Pawelwitz-Wendelborn), 1944 r.

łąk i lasów, które okalały osiedle. To naturalne
otoczenie miało tworzyć obszar czegoś w rodzaju zielonej otuliny wokół Pawłowic i być
strefą rekreacyjną osiedla. Podstawę planu nowego osiedla stanowiły istniejące tutaj wcześniej aleje starodrzewia. Dzisiaj są to główne
aleje Pawłowic: Starodębowa i Przedwiośnie
oraz aleja Dębowa i Kasztanowa. Zresztą nazwy ulic tak jak to było w tradycji budowania
osiedli, wywodziły się od nazw drzew i ptaków.
Już polskie, powojenne Pawłowice zachowały (i słusznie) tę nazewniczą tradycję. Osiedlu
zapewniono, tzn. powstającym tu domom, dużą
powierzchnię terenów zielonych, ogrodów,
placów, zieleńców i terenów sportowo-rekreacyjnych. Oczywiście, zbudowano także odpowiedni system wodociągowy i kanalizacyjny.
Centrum osiedla to trzy place – skwery położone wzdłuż osi ulicy Starodębowej, a domy
o zabudowie szeregowej tworzyły oprawę placów i ogrodowych alei. Zmienna zabudowa ulicy Przedwiośnie stworzyła piękne, ogrodowe

dziedzińce. Największy plac tworzący centrum
to rynek u zbiegu ulic Malwowej (Lipowej) i
Starodębowej, z zieleńcami pośrodku oraz ratuszem i budynkiem poczty. Z zachodniego narożnika rynku zbudowano przejście na plac z
kościołem (ewangelickim) i szpitalem, a dalej
duży skwer z kościołem katolickim.
Pawłowice miały mieć także swoje tereny
sportowo-rekreacyjne: korty tenisowe i zieleniec z brodzikiem oraz kąpielisko z plażą
i zakładami kąpielowymi (z umywalniami,
przebieralniami i toaletami). Dlatego pierwszymi lokatorami Pawłowic (miasta-ogrodu)
byli letnicy, którzy kupowali działki z myślą o
wypoczynku, przyjeżdżający tu na weekendy i
wakacje. Nie udało się jednak zrealizować zamierzonego projektu, ponieważ do 1931 roku
wykonano zaledwie 10% planu zabudowy.
Szkoda, bo prawdopodobnie nasze osiedle byłoby dziś bardziej okazałe i architektonicznie
interesujące.
Mamy jednak nadzieję, że dzięki pragnieniom i marzeniom dzisiejszych mieszkańców
osiedla Pawłowice ciągle będzie ono zmieniało swoje oblicze i piękniało. A ucieleśnione to
będzie dzięki Radzie Osiedla, której wybory
odbędą się już niebawem. Myślę, że pawłowiczanie pójdą na te wybory gremialnie i dzięki
swoim głosom wybiorą odpowiednio przedsiębiorczą i sprawnie działającą Radę Osiedla.
Dzisiejsze, polskie Pawłowice są spadkobiercami niemieckich Pawelwitz, a że zarówno
w polskiej, jak i niemieckiej nazwie osiedla jest
słowiański trzon odimienny PAWEŁ (czeski
Pavel) – dlatego powinniśmy być mu wierni.
Bo przecież obok apostoła Piotra drugim nie
mniej znakomitym jest właśnie Paweł (łacińskie i niemieckie Paulus) i niejako w nazwie
patronuje on naszemu osiedlu.
Krzysztof Bauer

Wendelborn, 1940
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Wybory do Rady Osiedla
Nastąpił czas wyborów do Rady Osiedla.
Rada Osiedla Pawłowice ma się składać z 15
osób (liczba ta jest ustalana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących osiedle).
W tym roku chętnych niestety było mało.
Ludzie zajęci są prywatnymi sprawami i nie
mają czasu na działalność społeczną – szkoda. Do Rady Osiedla zgłosiło się w terminie
9 osób. Ze względu na sytuację (dotyczy to
całego Wrocławia) termin składania kandydatur przedłużono o kilka dni. Ostatecznie do
Rady Osiedla Pawłowice zgłosiło się łącznie
15 osób. Średnia wieku to 40,4.
Poniżej przedstawiamy kandydatów do nowej rady, dając możliwość mieszkańcom Pawłowic poznania ich. Przed rozpoczęciem pracy
kandydaci przedstawiają się (w kolejności alfabetycznej):

Wojciech Baranowski, 69 lat.
Urodzony w Warszawie, żonaty, dwoje dzieci
w wieku 38 i 36 lat. Od końca 2005 r. mieszkam przy ul. Jeziorowej.
Ukończyłem Politechnikę Łódzką z tytułem
mgr inż. włókiennika. 35 lat pracy związanej z
moim zawodem upłynęło na kierowaniu procesami produkcji w dużych fabrykach – m.in. w
Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Intermoda” we Wrocławiu. Byłem także właścicielem
zakładu produkującego odzież.
Od 2000 r. jestem na emeryturze. Kandyduję, bo wyobrażam sobie, że Rada Osiedla Pawłowice winna bardzo intensywnie domagać się
od władz miasta Wrocławia rozwiązania istotnych problemów, takich jak:
– poprawy komunikacyjnej łączności osiedla
Pawłowice z centrum Wrocławia;
– uporczywie przeciwdziałać budowie „łącznika autostradowego” w obecnie proponowanej wersji;
– zapobiec przeprowadzeniu drogi dojazdowej
do „łącznika” przez osiedle Pawłowice;
– czynić uporczywe starania, mimo kryzysu
ekonomicznego, o przyspieszenie budowy
sieci kanalizacyjnej na Osiedlu;
– zadbać o budowę chodników i poprawę stanu nawierzchni dróg;
– pozyskać środki na uporządkowanie terenu
wokół jeziora;
– zbudować, np. na terenie przyległym do
szkoły, plac zabaw dla dzieci;
– zbadać celowość i możliwość instalacji monitoringu w wytypowanych punktach osiedla;

– lepiej wykorzystać istniejące obiekty (boiska) do celów sportowo-rekreacyjnych w
szczególności dla młodzieży;
– nawiązać bliższą współpracę z mieszkańcami w celu poprawy estetyki osiedla;
– częściej organizować spotkania integracyjne
dla mieszkańców.
Zdjęcie mojej skromnej osoby na tle przestrzeni, którą władze miasta zamierzają w „trosce” o zdrowie mieszkańców zagospodarować
„łącznikiem autostradowym” z antenami telefonii komórkowej itp.

Andrzej Buski, 35 lat.
Wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje dzieci. W
Pawłowicach mieszkam przy ulicy Przedwiośnie od 2004 roku. Ukończyłem AWF (1999 r.),
obecnie trenuję zespół Orła Pawłowice.
Do Rady Osiedla kandyduję, ponieważ
chciałbym mieć wpływ na rozwój aktywności
sportowej (organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych) dla dzieci i
młodzieży z Pawłowic. W tym celu chciałbym
efektywnie wykorzystać „zielone rejony” naszego osiedla. Oprócz tego zależałoby mi, aby
poprawić stan infrastruktury w Pawłowicach.
Uważam, że Rada Osiedla powinna decydoRoman Baszak, 50 lat.
wać o obliczu naszego osiedla. Starać się realiŻonaty, dwoje dzieci (11 lat), zam. ul. Paw- zować propozycje i sugestie mieszkańców, aby
łowicka. Mieszkam w Pawłowicach od 50 lat wszystkim żyło i mieszkało się lepiej.
tj. od urodzenia. Kieruję grupą pracowników
ﬁrmy, która obsługuje Whirlpool (Polar) w
zakresie szeroko pojętej spedycji kolejowej,
choć przez ponad 20 lat pracowałem w Polarze
w Dziale Inwestycyjno-Budowlanym, zaczynając od robotnika budowlanego, a na inspektorze nadzoru budowlanego kończąc.
Z zainteresowań prywatnych to góry, zwłaszcza polskie i czeskie Sudety, lubię rodzinne wędrówki, ale takie, które dają prócz odpoczynku
także wiedzę i nowe doświadczenia.
Dlaczego kandyduję – bo chcę coś zmienić
w swoim otoczeniu. Chcę, żeby moim dzieciom żyło się tutaj lepiej, żeby jak dorosną, nie
Bożena Gadowska, 39 lat.
odeszły z Pawłowic.
Mężatka,
troje dzieci, zamieszkała przy ul. MirCzym powinna zająć się Rada Osiedla
– uważam, że najważniejsze jest zintegrowa- towej. Mieszkam w Pawłowicach od 20 lat.
nie osiedla, pobudzenie ludzi do wspólnego Pracuję jako operator maszyn przetwórstwa tworzyw sztucznych w ﬁrmie Bikkoplast. W woldziałania.
Plan pracy i działań, jaki zakładam, to dro- nych chwilach lubię czytać książki, w okresie zigi, kanalizacja, przede wszystkim na obecną mowym jeździć na nartach, a latem na wycieczki
chwilę chodniki, chodzenie po Pawłowicach, rowerowe z rodziną.
Zgłosiłam swoją kandydaturę do Rady Osiepomimo ograniczenia prędkości dla samochodla,
ponieważ chciałabym czynnie uczestniczyć
dów, stało się czynnością niebezpieczną.
w
życiu
codziennym osiedla i mieć wpływ na
Co do planu działania, to Rada Osiedla powinna zapytać mieszkańców, co chcą zmienić, podejmowanie decyzji mających na celu jego
czego oczekują, jakie mają nadzieje i jakie za- dobro.
Przede wszystkim swoją uwagę skupiam na
grożenia dostrzegają. Dopiero z tych odpowiepawłowickiej
młodzieży, której jest dużo, a zajęć
dzi powinno się stworzyć plan działania Rady
adresowanych do tej grupy wiekowej (gimnaOsiedla.
Rola Rady Osiedla – rada powinna spajać zjum, liceum) nie ma na naszym osiedlu.
Ten problem zauważyć można szczególnie
wszystkie organizacje działające na terenie
wieczorami
i w weekendy, kiedy widzimy ich
osiedla, reprezentować osiedle na zewnątrz i
na
ulicach.
Nie
każdego stać na wyjazdy czy też
inspirować oraz pobudzać do działania jego
kino. Mamy przecież salę gimnastyczną, którą
mieszkańców.
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można wykorzystać na różne rozgrywki sportowe, zajęcia integracyjne itp.
Według mnie Rada Osiedla powinna dbać o
czystość, zagospodarowanie terenu (np. plac zabaw dla dzieci), a także mieć świadomość tego,
iż jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla
Rady Osiedla.

Wojciech Jakubik, 39 lat.
Żonaty, dwie córki w wieku 4 i 7 lat. Mieszkaniec osiedla Pawłowice od urodzenia, obecnie
zamieszkały przy ul. Stokrotkowej. Największa
pasja to sport, a w szczególności: narty, tenis
ziemny, piłka nożna (przez wiele lat zawodnik
różnych klubów piłkarskich). Wykształcenie
średnie techniczne.
Powodem kandydowania do Rady Osiedla
jest chęć aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Pawłowic.
Rada Osiedla powinna być swoistym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami osiedla a organami samorządu terytorialnego. Jej rola to
realizowanie zadań gospodarczych, socjalnych
i kulturalnych osiedla, a także praca nad rozwiązywaniem bieżących problemów osiedla.
Wg mnie Rada Osiedla Pawłowic powinna
w pierwszej kolejności podjąć działania zmierzające do:
• budowy placu zabaw dla dzieci, chodników i
kanalizacji miejskiej;
• zagospodarowania terenu wokół szkoły;
• organizowania różnego rodzaju spotkań kulturalno-sportowych głównie dla dzieci i młodzieży osiedla.

Marcin Łukasz Łakomy, 37 lat.
Żonaty, syn Kacper (11 lat), zam. ul. Jeziorowa.
Szukaliśmy z żoną spokojnego, kameralnego
osiedla, dlatego pod koniec 2003 roku postanowiliśmy przeprowadzić się na Pawłowice. Na
co dzień pracuję w ﬁrmie budowlanej Skanska,
w której obecnie zajmuję się bezpieczeństwem,
a z wykształcenia jestem inżynierem inżynierii
środowiska.
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Wolny czas najchętniej spędzam z aparatem
fotograﬁcznym w rękach lub pielęgnując swój
niewielki ogródek. Zima natomiast to czas, który
najchętniej całą rodziną spędzamy na nartach.
Zdecydowałem się kandydować do Rady
Osiedla, gdyż chciałbym, aby z jednej strony
Pawłowice rozwijały się w sposób zrównoważony, a z drugiej strony zachowały swój urok
kameralnego osiedla, na którym po prostu dobrze się mieszka. Niewątpliwie czeka nas trudny
okres, gdyż niedługo w pobliżu Pawłowic będzie
prowadzona bardzo duża inwestycja drogowa i
musimy spowodować, aby uciążliwości związane z budową były jak najmniejsze. Powinniśmy
zaangażować się w ochronę naszego środowiska, czyli doprowadzić do budowy kanalizacji
i zadbać o nasz klejnot – jezioro. Podejrzewam,
że na Pawłowicach nie ma też osoby, która nie
powiedziałaby, iż konieczny jest remont dróg i
budowa chodników, a jest to złożone przedsięwzięcie.
Liczę również, że uda nam się w końcu zrobić
plac zabaw dla dzieci oraz że skupimy swoją
uwagę na potrzebach młodzieży.
Chciałbym, aby Rada Osiedla była rzeczywistym reprezentantem interesów mieszkańców, a
do tego konieczna jest współpraca i otwartość
na wszystkie postulaty.

Jacek Jonasz Łaskawiec, 33 lata.
Żonaty, dwójka dzieci (Martynka 6 lat i Agatka 3 latka). Mieszkam w Pawłowicach od 4 lat
– rodzina mojej żony zamieszkuje Pawłowice
od 60 lat. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz podyplomowe studia na
Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole
Handlowej we Wrocławiu i w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Obecnie piszę doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jestem prezesem oraz właścicielem ﬁrmy konsultingowej AJM Sp. z o.o. z Wrocławia.
W czasie wolnym gram na gitarze w zespole
jazzowym – dwa lata temu nagraliśmy płytę.
Jestem osobą dynamiczną i energiczną, osobą, która chce, aby Pawłowice były idealnym
miejscem do mieszkania dla nas i dla naszych
dzieci. Wśród najważniejszych zadań, które
chciałbym zrealizować, są: kanalizacja, chodniki, zagospodarowanie terenu wokół jeziora, pozyskiwanie inwestorów do tej części Wrocławia
(miejsca pracy) czy wybudowanie placu zabaw
dla dzieci. Na część tych działań będę się starał
pozyskać ﬁnansowanie z dostępnych funduszy
europejskich – mam w tym zakresie niezbędne
doświadczenie. Uważam, iż Pawłowicom potrzebna jest „świeża krew”, która wprowadzi
trochę życia w to piękne i spokojne miejsce oraz
ułatwi życie jego mieszkańcom.

Piotr Maśluk, 36 lat.
Jestem żonaty – moja żona ma na imię się Ewa.
Mamy dwójkę dzieci – syn Kamil lat 16 i córka
Katarzyna lat 8. Mieszkamy przy ul. Przebiśniegowej. Mieszkańcem osiedla Pawłowice jestem
od 17 lat. Wcześniej mieszkałem w pobliskim
Zakrzowie, z którym byłem związany od urodzenia. Ukończyłem Akademię Rolniczą we
Wrocławiu na kierunku inżynierii środowiska.
Pracuję w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu
w dziale realizacji inwestycji. Jestem przedstawicielem MPWiK jako przyszłego użytkownika
przy realizacji zadań prowadzonych przez Biuro
Funduszu Spójności, Zarząd Inwestycji Miejskich, a także inwestorów zewnętrznych. Nadzoruję także inwestycje, w których MPWiK jest
inwestorem np. Strachocin – Wojnów.
Dlaczego kandyduję? Za namową rodziny
i sąsiadów postanowiłem czynniej niż dotychczas uczestniczyć w życiu naszego osiedla.
Leży mi na sercu dobro całego osiedla oraz
aktywna działalność Rady Osiedla. Będę dążył
do tego, aby kontynuować prace rozpoczęte
przez obecną RO. Swój wysiłek skieruję głównie w kierunku tak już długo wyczekiwanej
przez wszystkich kanalizacji sanitarnej oraz
solidnie wykonanych dróg wraz z chodnikami
i odprowadzoną wodą deszczową. W tym celu
nie możemy być osamotnieni. Myślę o ścisłej
współpracy z innymi RO (np. Zakrzów, Kłokoczce, Psie Pole), jak i samymi mieszkańcami
naszego osiedla, ale o to chyba nie muszę się
martwić, bo Pawłowiczanie zawsze byli chętni
do współpracy na rzecz Pawłowic.

Grzegorz Moryson, 34 lata.
Żonaty, mam 1 dziecko w wieku 12 lat. Mieszkam na ul. Przebiśniegowej od urodzenia.
Z zawodu jestem ślusarzem-spawaczem,
pracuję w VOLVO POLSKA jako technik ds.
części zamiennych, obecnie chodzę do liceum,
aby podnieść wykształcenie.

Kandyduję do rady osiedla, powieważ nie
było chętnych na te miejsca, a nie chciałbym,
żeby nasze osiedle zostało bez rady, bo przeznaczone pieniądze na nasze osiedle mogłyby
być inwestowane gdzie indziej. Uważam, że
wszyscy mieszkańcy osiedla powinni współpracować z Radą Osiedla.

szych zakończywszy. Rady Osiedla w większości dzielnic straciły na znaczeniu, warto
jednak to zmieniać i aktywnie lobbować za
przywróceniem im wagi w lokalnych społecznościach. Poza tym Pawłowicom może
się przydać świeże spojrzenie na problemy
mieszkańców, a to gwarantuję, ponieważ
jestem mieszkańcem osiedla zaledwie od
trzech lat.

Teresa Skawska, 49 lat.
Posiadam wykształcenie średnie. Pracuję w
pobliskim zakładzie Whirlpool. Moje hobby to kwiaty i turystyka górska. Mieszkam
w Pawłowicach od urodzenia, uwielbiam to
miejsce i dlatego chciałabym dla naszego
osiedla jak najlepiej.

Jacek Orzechowski, 42 lata.
W 1993 roku rozpocząłem poszukiwania
miejsca, gdzie mógłbym osiąść i się zakorzenić. Zbadałem cały Wrocław wzdłuż i wszerz,
i odnalazłem najpiękniejsze miejsce na Dolnym Śląsku – Pawłowice. W tych czasach
ul. Jeziorowa, gdzie mieszkam, nie miała jeszcze nawierzchni, jak również inne ulice, lecz
założyłem, że zmiana na lepsze to tylko kwestia czasu. W 2000 roku zakończyłem budowę i
zawarłem związek małżeński z ukochaną Iwoną. Teraz w naszej rodzinie rośnie dwójka dzieci. Syn pobiera naukę w pawłowickiej szkole
podstawowej.
Na co dzień pracuję w agencji reklamowej i
wydawnictwie Mediacom na stanowisku prezesa – wykonując również prace ﬁzyczne. Moim
hobby, dla zdrowia, jest żeglarstwo. Pływam
głównie po morzach. Ulubionym kursem jest
bajdewind (pod wiatr). Pływanie baksztagiem
(z wiatrem) strasznie rozleniwia. Wolę działać,
niż czekać, aż ktoś zrobi coś za mnie.
Do wyborów Rady Osiedla startuję, aby wesprzeć zmiany potrzebne Pawłowicom. Sygnały
o potrzebie zmian płyną wyraźnie od pawłowiczan, wystarczy je odbierać i na serio brać
pod uwagę, rozpatrując z ukierunkowaniem
na wspólne dobro naszej społeczności, a nie
jednostki czy wybranej grupy. Rada Osiedla to
organ, który powinien służyć interesom mieszkańców, słuchać ich sugestii.
Proponowane zmiany na osiedlu to odnowienie i dbałość o tereny zielone, ograniczenie
prędkości ruchu samochodów, zwiększenie
bezpieczeństwa dla najmłodszych, budowa
bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, odnowienie kąpieliska w jeziorze, ożywienie życia
kulturalnego i sportowego wokół niego. Przed
laty w parku istniało miejsce na teatr. Być
może warto do tego powrócić? Niewątpliwie
do najważniejszych kwestii, które powinno się
poruszyć jak najszybciej, należy również stan
chodników na Pawłowicach, sprawa kanalizacji, szczególnie z punktu widzenia ochrony środowiska, i temat „łącznika pawłowickiego”.

Szymon Sikorski, 27 lat.
Mieszkaniec Pawłowic od trzech lat. Zamieszkały przy ulicy Przedwiośnie. Szczęśliwie żonaty z Karoliną. Syn Jaś – 3,5 roku.
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji
społecznej oraz ﬁlozoﬁi na Uniwersytecie
Wrocławskim. Doktorant Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Właściciel Agencji Public Relations Publicon. Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wykładowca
wielu uczelni wyższych, między innymi
Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej),
Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Doradca samorządowy i szkoleniowiec. Popularyzator internetu. Prezes klubu piłkarskiego OKS Orzeł Pawłowice Wrocław. Członek
Inicjatywy Firm Rodzinnych. Hobby to
sport, literatura, kino, muzyka.
Do Rady Osiedla kandyduję, ponieważ w
życiu lubię sam nadawać bieg różnym rzeczom, a nie czekam, aż zrobią to za mnie
inni. Poza tym uważam, że jest tu dużo do
zrobienia, od remontu ulic począwszy, na
organizacji czasu wolnego dla najmłod-

Sylwester Stroiński, 37 lat.
Żonaty, na razie jeszcze bez dzieci. Swoją
przygodę z Wrocławiem rozpocząłem w
1992 roku, gdy dostałem się na studia na
Politechnice Wrocławskiej, a związałem
się na stałe, gdy w roku 2001 tu powróciłem i zacząłem pracę w jednej z ﬁrm telefonii komórkowej GSM. Przywiązanie się
utrwaliło, kiedy w grudniu 2002 r kupiłem
mieszkanie na „Osiedlu Przy Parku” przy
ul. Jeziorowej, gdzie zamieszkałem w marcu 2003. W sierpniu 2005 roku ożeniłem
się z Moniką – rodowitą wrocławianką.
Górnik i geolog, o specjalności geoinformatyka, Politechnika Wrocławska. Praca
dyplomowa na temat „Badania dokładności
fotogrametrii cyfrowej bliskiego zasięgu”.
Obecnie jestem zatrudniony w ﬁrmie zarządzającej nieruchomościami, a więc nie
pracuję w zawodzie. Ale mam nadzieję, że
w tym roku się to się zmieni, o ile rosnący
kryzys gospodarczy nie pokrzyżuje planów.
Moje zainteresowania to podróże – te dalsze, ale i te bliższe. Lubię bardzo wędrówki
piesze po górach, połączone ze zwiedzaniem
ogólnodostępnych jaskiń, ale także z penetracją starych sztolni górniczych. Lubię również to, co lubi moja żona, czyli wylegiwanie
się na pięknej plaży z widokiem na ciepłe i
czyste morze, w którym można zanurkować
by zobaczyć cudne rafy i kolorowe rybki.
Lubię także aktywny wypoczynek (siłownia,
rower, długie spacery) oraz czytać książki
(zarówno o tematyce zawodowej, jak i zgodne z moim hobby).
Do Rady Osiedla kandyduję, bo chciałbym połączyć moją blisko 2-letnią działalność w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „Jeziorowa” z pracami na rzecz całych
Pawłowic. Sprawami, na które chciałbym
położyć szczególny nacisk, są:
• odsunięcie od osiedla planowanego łącznika autostradowego,
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• poprawa komunikacji autobusowej z
centrum miasta,
• wywalczenie jak najszybszej budowy
kanalizacji, a co za tym idzie – położenia
nowych nawierzchni dróg oraz budowy
chodników dla pieszych.

Jerzy Szachnowski, 54 lata.
Żonaty, żona Bożena, 4 dzieci – Agnieszka,
Iwona, Jakub, Paweł. Od 1984 roku mieszkam w Pawłowicach przy ul. Mirtowej. Od
1991 roku wspólnie z żoną prowadzimy sklep
ogólnospożywczy.
Prywatnie lubię czytać książki, słuchać muzyki oraz wycieczki w góry. Kandyduję do Rady
Osiedla, ponieważ chciałbym mieć możliwość

wpływania na zmiany zachodzące na naszym
osiedlu i w jego otoczeniu. Rada Osiedla powinna zająć się wspieraniem, integracją oraz
pomocą działającym na osiedlu instytucjom
oraz już zorganizowanym grupom – wędkarze, klub seniora, piłkarze siatkowi, tenis stołowy, szkoła, przedszkole, biblioteka, paraﬁa,
klub sportowy Orzeł… Rada Osiedla powinna
być tylko koordynatorem działań tych grup, a
nie bezpośrednio nimi kierować. Przyszła rada
powinna wspólnie z innymi radami osiedli
Zawidawia organizować wspólne inicjatywy,
których celem byłaby integracja i poprawa
warunków życia mieszkańców. Plan pracy
przyszłej rady powinien być ukierunkowany
na lepszy kontakt z mieszkańcami i ich problemami. Sesje Rady Osiedla winny być dostępne dla każdego mieszkańca, dlatego takie
spotkania powinny być przeniesione na teren
szkoły. Rada Osiedla powinna pełnić rolę służebną w stosunku do wszystkich mieszkańców. Prace rady powinny mobilizować do
działań prospołecznych wszystkich mieszkańców czyli wspólne decydowanie o kształcie
miejsca i otoczenia, w którym mieszkamy, a
nie pozostawania biernymi, że ktoś za nas będzie podejmował decyzje.

Przyszedł czas na przepisy…
Po raz kolejny prezentujemy przepisy na – 1 łyżeczka octu winnego
dobry dzień. Już niedługo przyjdzie wiosna, – sól, pieprz
pena wyśmienitych jarzyn.
Sałatka z kapusty
– ½ kapusty białej
Sałatka z Dijon
– 2 łyżki oleju
– 1 cukinia (20 cm dł.)
– 1 łyżka octu winnego
– 2 pomidory
– 2 łyżeczki koperku posiekanego, sól, pieprz
– 1 papryka
Ząbki czosnku miażdżymy, a schab kar– 1 cebula
kowy kroimy w cienkie paseczki. Przekła– 2 jajka (ugotowane na twardo)
damy do miski, mieszamy z czosnkiem,
– 2 ogórki (małosolne)
łyżką oleju, tymiankiem, solą i pieprzem.
– 1 serek topiony (duży)
Odstawiamy w chłodne miejsce na kilka goWszystkie warzywa kroimy w kostkę, wkła- dzin. Potem rozgrzewamy na patelni resztę
damy do salaterki i polewamy sosem. Sos:
oleju, mięso oprószamy mąką i smażymy na
– 3 łyżki oleju
średnim ogniu (razem z czosnkiem). Zanim
– 1 łyżka octu winnego
zaczniemy smażyć mięso (trwa to 8 minut),
– 2 ząbki czosnku
przygotowujemy sos czosnkowy, z którym w
– 1 łyżeczka musztardy Dijon
Grecji tradycyjnie podaje się gyros. Czosnek
– 1 pęczek szczypiorku
kroimy w drobną kostkę, ogórki ucieramy na
– sól, pieprz, cukier
tarce z dużymi otworami wprost do miski.
Z oleju, octu, musztardy i wszystkich przy- Odciskamy nadmiar soku. Mieszamy ogórki
praw ucieramy gęsty sos. Sosem tym polewa- z twarożkiem, jogurtem, solą i pieprzem oraz
my sałatkę. Świetna lekka kolacja.
octem. Dodajemy drobno pokrojony koperek. Kapustę szatkujemy, polewamy sosem
Gyros z Isadsyki
przyrządzonym z octu, oleju, soli i pieprzu.
Na talerzu układamy 2-3 łyżki gyros, dużo
– 50 dag schabu karkowego
sałatki z kapusty, a obok ogórkowo-czosnko– 1 łyżeczka tymianku (suszonego)
wy sos.
– 3 ząbki czosnku
Sałatka z pieczarek
– ½ łyżeczki mąki
– sól, pieprz
– 10 dużych pieczarek
– 2 łyżki oliwy
– 1 cebula
Isadsyki
– 3 jajka (ugotowane na twardo)
– 2 ogórki
– 3 pomidory (średnie)
– 3 ząbki czosnku
– 2 ziemniaki (ugotowane)
– 5 łyżek twarożku
– ½ szklanki majonezu
– 150 ml jogurtu
– sól, pieprz, koperek
– pęczek koperku
Cebulkę i pieczarki pokrojone w grubą kost10

Krzysztof Wnęk, 25 lat.
Mieszkańcem Pawłowic jestem od dawna.
Tu też się urodziłem i mieszkam przy ulicy
Bratkowej.
Jestem absolwentem wrocławskiego AWF-u
specjalizacji trenersko-instruktorskiej (trener
pływania). Aktualnie studiuję podyplomowo na
Uniwersytecie Przyrodniczym kierunek BHP i
pracuję jako regionalny przedstawiciel handlowy w branży – odzież i sprzęt sportowy.
Kandydując do Rady Osiedla, chciałbym
zrobić coś dla sportu. Mam z tym do czynienia
od wielu lat i żywię nadzieję, że moje zaangażowanie i znajomość środowiska sportowego
przyczynią się znacznie do rozwoju i zainteresowania tą dziedziną życia.
kę wrzucić na 3 minuty do wrzącej osolonej
wody. Odcedzić. Pokrojone w kostkę pomidory, ziemniaki zalać majonezem, posolić, popieprzyć i posypać koperkiem i podać.
Pikle indyjskie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12 papryk
6 cebul
garść fasoli szparagowej
8 małych ogórków
8 ząbków czosnku
8 różyczek kalaﬁora
2 szklanki octu
3 szklanki wody
1 szklanka cukru
1 łyżeczka soli
szczypta imbiru
½ łyżeczki gałki muszkatałowej
kilka ziaren gorczycy
kilka goździków
listek laurowy i ziele angielskie
Do garnka z gotującą się wodą wrzucamy
wszystkie warzywa pokrojone w duże kawałki i
odstawiamy garnek na 10 minut. Odcedzamy warzywa. Przygotowujemy marynatę z octu, cukru
i wszystkich przypraw. Do marynaty wrzucamy
wszystkie jarzyny i gotujemy 10-15 minut. Gorące warzywa wkładamy do słoików i zalewamy
gotującą się marynatą i zakręcamy słoiki.
Sałatka książęca z matjasów
–
–
–
–
–
–

4 ﬁlety śledziowe
1 cebula
4 ogórki konserwowe
2 ziemniaki ugotowane
trochę przecieru pomidorowego
cukier, pieprz, szczypiorek, ocet winny
Matjasy kroimy na ukośne, cienkie paski.
Ogórki w plasterki, a ziemniaki w paski, cebulę

Sałatka z fasolki szparagowej,
kroimy w krążki. Z cukru robimy karmel i zalepapryki i pomidorów
wamy pomidorami, dolewamy ocet – do smaku
sól, pieprz. Sos ma być słodko-kwaśny. W salaterce układamy śledzie i warzywa, zalewamy – 1 kg papryki
– 1 kg pomidorów
sosem i posypujemy szczypiorkiem.
– 1 kg fasolki szparagowej
– 1 szkl. oleju
Pieczeń mieszczańska
– 5 szt. ziela ang.
– 2 łyżki octu
– 1 kg łopatki wieprzowej
– 2 liście laurowe
– ½ kg winnych jabłek
– 5 ząbków czosnku
– 1 łyżka musztardy
– 2 łyżeczki soli
– 1 łyżka miodu
– 1 łyżka ziół – cząber, pieprz, bazylia, goździ- – 1 łyżeczka pieprzu
Ugotowaną fasolkę pokroić na kawałki, paki, majeranek
prykę w paski, pomidory w ósemki. Wszystko
– 2 cebule duże
dusić na oleju z solą, pieprzem, posiekanym
– 1 sok jabłkowy i cytrynowy
czosnkiem i resztą przypraw 10 minut. Dodać
– olej
Mięso smarujemy pastą z ziół, musztardą. ocet przełożyć do słoików, zamknąć i pasteryDodajemy miodu, soli i pieprzu. Do brytfan- zować przez 15 min.
ny wkładamy mięso i polewamy olejem oraz
Pizza z grzybami
okładamy jabłkami rozgrzanymi z cukrem,
goździkami i sokiem z cytryny. Wstawiamy do Ciasto:
– 2,5 szkl. mąki
piekarnika i pieczemy.
– 2 dag drożdży
– ½ łyżeczki cukru
Pikantny kurczak
– ½ łyżeczki soli
– 1 łyżka oliwy
– 4 piersi kurczaka
– 1 szkl. wody
– 6 ząbków czosnku
Nadzienie:
– 1 łyżka imbiru (utartego)
– 0,5 kg grzybów
– ½ łyżeczka cynamonu
– 3 łyżki oliwy
– ½ łyżeczka papryki ostrej
– 2 łyżki margaryny
– sól, pieprz
W miseczce utrzeć zmiażdżony czosnek, – 2 szt. cebule
imbir, cynamon, mieloną paprykę, pół łyżecz- – 1 szt. papryki
ki soli i pieprzu. Tak przygotowaną pastą na- – 10 dag sera mozzarelli
trzeć kurczaka i odstawić na 30 min do lodów- – 1 łyżeczka rozmarynu
ki. Mięso smażymy w głębokim tłuszczu po – 2 szt. pomidory
– 2 ząbki czosnku
5 min z każdej strony.
Podajemy z ryżem lub ziemniakami. Tak – sól, pieprz
Drożdże rozkruszyć, wrzucić do kubka i wyprzyrządzone mięso jest bardzo smaczne, pomieszać z 5 łyżeczkami wody, 2 łyżkami mąki i
lecam.

cukrem. Gdy zakipią, wlewamy do miski, wsypujemy mąkę, wodę i mieszamy. Pod koniec
wlewamy oliwę, solimy i dalej wyrabiamy, aż
ciasto będzie odstawać od ręki, odstawiamy do
wyrośnięcia.
Nadzienie: na patelni rozgrzewamy tłuszcz,
wsypujemy grzyby i cebulę, smażymy 5 minut,
dodajemy paprykę i czosnek. Przyprawiamy
solą, pieprzem i rozmarynem. Dusimy 5 minut. Ciasto rozwałkowane wkładamy do formy,
którą smarujemy oliwą, układamy pomidory, a
na nich grzybowe nadzienie. Rozsypujemy ser
mozzarellę pokrojoną w drobną kostkę i wstawiamy do piekarnika na 15 min (temp. piekarnika 2500C).

Dylematy młodej mamy

getyczne mieszanki bez ryzyka zmiany.
JSz: Co wyróżnia Enfamil spośród innych
mlek?
WD: Enfamil stara się naśladować naturalny
skład mleka matki i to stanowi jego wyjątkowość. Naturalne składniki mleka matki, nazywane kwasami tłuszczowymi Omega-3 (DHA)
i Omega-6 (ARA) są obecne przede wszystkim
w mózgu i oczach dziecka. Dzieci karmione
piersią otrzymują DHA i ARA wraz z mlekiem
matki. Enfamil Premium zawiera LIPIL – jest to
specjalna mieszanina kwasów DHA i ARA, a ich

Pisząc o zdrowym odżywianiu, nie sposób
pominąć też naszych milusińskich. Rozmowę na
ten temat przeprowadziłem z mgr. farm. Witoldem Darmorosem, kierownikiem Apteki Zielonej
na Zakrzowie.
Jerzy Szachnowski: Kiedy młodzi rodzice
przynoszą do domu noworodka, powstaje problem karmienia – czy wystarczy pokarmu naturalnego. Jeśli nie, co wtedy?
Witold Darmoros: Dla młodego organizmu
właściwe odżywianie to jedna z najważniejszych
życiowych funkcji. Karmienie piersią jest najlepszm sposobem karmienia niemowlęcia. Posiada bezcenne walory zdrowotne dla dziecka i
ekonomiczne dla młodych rodziców. Dlatego należy dbać o ten wspaniały w życiu młodej matki
dziecka czas i starać się nie dokarmiać noworodka butelką. Dopiero w przypadkach szczególnych
– takich jak infekcja, zażywane leki, brak pokarmu – nie można karmić dziecka piersią. Wówczas należy podać mleko kupione w aptece.
JSz: Wybór jest ogromny…
WD: W zasadzie to prawda. Wiele ﬁrm prześciga się w reklamie swoich produktów. Informacje do mam traﬁają już w szpitalu i na oddziałach

położniczych. Młode mamy instruowane są przez
położne i lekarzy. Każdy z nich posiada pewne
sprawdzone i rekomendowane produkty.
JSz: Czy rzeczywiście wszystkie mleka są podobne?
WD: Po rozpuszczczeniu kolor jest podobny,
ale każde mleko ma swoje przeznaczenie. W
aptece posiadamy wiele gatunków mleka, które
ordynowane są w zależności od potrzeb młodego
organizmu. W przypadku skazy białkowej dziecko otrzymuje mleko oparte na bazie soi. O tym
decyduje już lekarz pediatra.
JSz: Dziecko rośnie, kończy się naturalny
okres karmienia piersią. Jakie mleko poleciłby
Pan wówczas dla zdrowych dzieci.
WD: Najnowocześniejszym mlekiem w chwili obecnej jest mleko Enfamil Premium. Przedstawiciele producenta żartobliwie nazywają je
„pierś w puszce”. Pod wspólną nazwą kryje się
ponad 10 produktów: począwszy od Enfamilu
Premature, dla niemowląt z małą masą urodzeniową, przez Enfamil Premium 1, 2 i 3, które
zaspokaja wszystkie potrzeby stale rosnącego
organizmu. Wraz ze wzrostem dziecka rodzice
mają możliwość przechodzenia na bardziej ener-

Ognisty sos pieczarkowy
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20 dag pieczarek
1 cebula (duża)
1 papryka (czerwona)
1 papryka chilli
sól, pieprz
ﬁliżanka śmietanki
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki sera utartego
2 łyżki masła
Oczyszczone pieczarki kroimy w grubą
kostkę, cebulę i paprykę siekamy osobno na
rozgrzanym maśle. Najpierw smażymy pieczarki, a gdy odparuje sok, wsypujemy cebulę
i smażymy do zeszklenia. Wtedy wsypujemy
paprykę i smażymy jeszcze 3-4 minuty i wlewamy śmietanę. Przyprawiamy solą, pieprzem
i papryka chilli drobniutko pokrojonej, sokiem
cytrynowym, posypujemy serem i sos gotowy.
Wszystkim życzę SMACZNEGO
- K.S. -
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ilości są zgodne z zaleceniami ekspertów. Lipil
ma potwierdzone naukowo właściwości, dzięki
którym wspomaga ostrość wzroku i zapewnia
rozwój umysłowy, podobnie jak u dzieci karmionych piersią.
Mleko następne, np. Enfamil Premium 3,
oprócz LIPILU w porównaniu z mlekiem krowim zawiera 25 razy więcej żelaza – kluczowego
dla systemu odpornościowego, 9 razy więcej witaminy C oraz 12 innych witamin, 6 razy więcej
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT oraz proporcjonalne ilości białka i
składników mineralnych.
JSz: Niektóre puszki Enfamilu posiadają tajemnicze oznaczenia literowe.

WD: Tak. Producent przygotował kilka mie- problemów postaramy się wraz z całym zesposzanek na tzw. sytuacje awaryjne. Są to m. in. En- łem Apteki w miarę naszych możliwości jak najfamil HA (ryzyko alergii, kłopoty w trawieniu), szybciej temu zaradzić.
Enfamil AR (wskazane w ulewaniu) czy Enfamil
O-Lac (nietolerancja laktozy, biegunka).
Apteka Zielona
JSz: Czy tak nowoczesne mleko jest drogie?
Ul. Paryska 1a
WD: Nie. Wprawdzie jakość musi kosztować
51-215 Wrocław
ale staramy się utrzymać niską cenę W ApteTel. 071/345-45-22
ce Zielonej (Zakrzów, ul. Paryska 1a) puszka
Czynna pn-pt: 8.00-20.00
Enfamilu Premium 400 gram kosztuje poniżej
Sobota: 9.00-18.00
26 złotych, a duże, ekonomiczne opakowanie
Niedziela: dyżur pełni
850 gramów nie przekracza ceny 62 zł.
Apteka Żółta, ul. Inﬂancka 4
JSz: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również
w godz. 9.00-13.00
wszystkim młodym rodzicom życzę, aby ich pociechy rozwijały się prawidłowo, a w przypadku

Wehikuł czasu przeniósł mnie…
Słońce wzeszło już dwie godziny temu. Lekcje w szkole miały zacząć się za pół godziny,
ale bardzo nie chciało mi się wstawać. W końcu przemogłem się i poszedłem do łazienki.
Przed wyjściem musiałem się jeszcze spakować. Miałem naprawdę mało czasu, ale często
zdarzało mi się przyjść do szkoły czterdzieści
sekund przed dzwonkiem.
Byłem gotowy do wyjścia
dwadzieścia minut przed rozpoczęciem lekcji. Ruszyłem do
szkoły biegiem, ponieważ piechotą szło się tam czterdzieści
minut. Nagle zaczepił mnie jakiś starszy pan.
– Dzień dobry – powiedział.
– Gdzie tak biegniesz?
– Dzień dobry – odpowiedziałem. – Śpieszę się do szkoły. Do widzenia.
– Chodź. Pokażę ci coś. Dzięki temu się nie spóźnisz.
Może nie było to zbyt mądre, ale poszedłem za panem.
Zaprowadził mnie do gabinetu ortodontycznego. Przywitał
się z właścicielem i wszedł do
szafy. Podążyłem za nim i zobaczyłem, że za szafą jest ukryty
korytarz. Przeszliśmy nim do
sali oświetlonej kilkoma lampami halogenowymi. Pan wskazał
palcem kabinę z zewnątrz wyglądającą jak zabytkowa szafa.
– Wsiadaj – rozkazał.
Wszedłem do środka. Wewnątrz był fotel
i książka na stoliku. Nie miałem pojęcia, jak
niby to coś miało mi pomóc nie spóźnić się
do szkoły, tym bardziej że lekcja trwała już od
dziesięciu minut.
– Czytaj na głos. Strona dwieście dwudziesta druga, dwudziesta druga linijka od góry,
drugie zdanie od lewej. I pamiętaj, unikaj siebie – polecił pan.
Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi,
ale wykonałem polecenie. Przeczytałem:

Prius dimidium hora.
Wyszedłem z kabiny. Nic się nie zmieniło.
– Tylko tracę czas! – krzyknąłem. – Idę do
szkoły. I tak jestem spóźniony. – Spojrzałem
na zegarek i wytrzeszczyłem oczy, bo według
niego moje lekcje miały się zacząć za piętnaście minut. – Zegarek mi się przestawił!

Spojrzałem na zegar wiszący na ścianie.
Wskazywał tę samą godzinę co mój. Popędziłem do szkoły. Lekcje jeszcze się nie zaczęły. To był wehikuł czasu! Niesamowite!
Usiadłem z wrażenia. Mogłem być świadkiem
wszystkich wydarzeń historycznych, a także
zobaczyć przyszłość!
Nagle zaczęły mnie nachodzić pewne podejrzenia. Wyszedłem przed szkołę i zobaczyłem siebie biegnącego do szkoły. Wtedy
zrozumiałem, że będę się tak kopiował. Za
pół godziny do wehikułu znowu wejdzie mój

sobowtór, potem kolejny i kolejny... Nie będę
mógł być w miejscu, gdzie byłem pół godziny
wcześniej, bo napotkam samego siebie, przed
czym przestrzegał mnie starszy pan.
Pomyślałem, że koniecznie muszę zapobiec
wchodzeniu do wehikułu kolejnych moich kopii. Wyrwałem kartkę z zeszytu i napisałem na
niej: „Zapobiegnij wejścia twojego sobowtóra
do wehikułu”. Położyłem kartkę na chodniku i
schowałem się za drzewem. Mój sobowtór zauważył kartkę i przeczytał ją. Potem pobiegł dalej do szkoły. Pewnie nie zrozumiał przesłania, bo
nie był jeszcze w wehikule. Zaraz
jednak zaczepił go starszy pan.
– Mam nadzieję, że mi się uda
– powiedziałem sam do siebie.
Zaczekałem dziesięć minut, po
czym pobiegłem do gabinetu ortodontycznego. Odnalazłem starszego pana.
– Jak wrócić? – spytałem.
– Ostatnia strona, ostatnia linijka, ostatnie słowo – odpowiedział.
Wsiadłem do wehikułu. Odwróciłem się i zapytałem jeszcze:
– Dlaczego pan mi pomaga?
Pan uśmiechnął się, odwrócił,
podniósł włosy z tyłu głowy i
pokazał bliznę. Jeszcze kiedy nie
chodziłem do szkoły rozciąłem
sobie tam głowę. Usiadłem na fotelu i chwyciłem książkę.
– Reverto! – przeczytałem.
Znalazłem się przed gabinetem
ortodontycznym. Nagle zaczepił
mnie jakiś starszy pan.
– Dzień dobry – powiedział. – Gdzie tak
biegniesz?
– Dzień dobry – odpowiedziałem. – Śpieszę
się do szkoły. Do widzenia.
– Chodź. Pokażę ci coś. Dzięki temu się nie
spóźnisz.
Nie zgodziłem się. Pobiegłem do szkoły.
Dotarłem do klasy czterdzieści sekund przed
dzwonkiem.
Maciek, lat 11 i pół
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