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Pięćdziesiąt już minęło
Właśnie mija wydanie 50. numeru miesięcznika Pawłowice. Czas, w którym zaczynaliśmy
nieco różnił się od dzisiejszego. Ale te reﬂeksje
pozostawiamy każdemu do przemyślenia.
Pięćdziesiąty numer Pawłowic zbiega się
z wyborami do samorządu terytorialnego, a
więc do rady miejskiej i na urząd prezydenta
Wrocławia. Mamy nadzieję, że wybrane osoby
spełnią oczekiwania mieszkańców.
Ten skromny jubileusz zbiegł się z morderstwem politycznym. Przerażające jest to,
jak wielkie spustoszenie w umysłach ludzi
może zdziałać nieustannie sączony jad i nienawiść pod adresem oponentów politycznych.
W żadnym demokratycznym państwie nie do
pomyślenia jest ani tak bezwzględne niszczenie
partii opozycyjnej, ani traktowanie przestrzeni

publicznej jako miejsca do ustawicznego performowania. Rządzących powinny obowiązywać wysokie standardy moralne, a nie gra na
najniższych emocjach tłumu. Aż strach pomyśleć co nas jeszcze może spotkać?
Czas biegnie coraz szybciej, jest go coraz
mniej na odpoczynek, na życie rodzinne. Czy
tego właśnie chcemy? Na całe szczęście Pawłowice to stare miasto-ogród i miejmy nadzieję, że pozostaną nim jeszcze przez wiele lat.
Ze względu na zbliżające się wybory mamy
możliwość prezentacji kandydatów tych klubów wyborczych, które były tym zainteresowane...
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach
we Wrocławiu, bowiem od tego, kogo wybierzemy, zależy nasz los przez kolejne lata.

Co z Radami Osiedli?
Przemyślenia po dyskusji podczas ostatniej wizyty w Ratuszu na zebraniu rad osiedli
Wrocławia (Pawłowice też uczestniczyły).
Od dwudziestu lat z górą jesteśmy karmieni
ideą budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Co rusz słyszymy, jak ważną rolę do spełnienia
mają samorządy, bo przecież nikt tak dobrze nie
zna potrzeb i problemów mikrospołeczności, jak
jej przedstawiciele. Rady Osiedli miały być jednostkami pomocniczymi Rady Miasta. W niektórych miastach tak jest, chociażby w Łodzi. A
we Wrocławiu? Niestety, nie. W opinii radnych
Rad Osiedli ich rola jest deprecjonowana, a praca lekceważona przez aroganckich urzędników,
a przecież mogliby oni stanowić ciało doradcze
Rady Miejskiej. Mało tego, z wypowiedzi prezydenta Dutkiewicza też nic dobrego dla nich nie
wynika. Pojawiły się koncepcje likwidacji Rad
Osiedla w obecnej formie i zastąpienia ich inną
strukturą, całkowicie podporządkowaną obecnej
Radzie Miejskiej i obsadzoną ludźmi z klucza
partyjnego Platformy Obywatelskiej. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że upolitycznienie
RO jest ewidentnym zamachem na demokrację.

Jest to bardzo niepokojąca tendencja, zwłaszcza
w kontekście bieżących wydarzeń politycznych.
Można odnieść wrażenie, że PO jako jedyna
opcja polityczna chce mieć władzę w każdym
obszarze i w dodatku władzę niepodzielną. Takie stanowisko nie wróży niczego dobrego dla
wrocławian.
Radni podkreślają, że wielu z nich swoją pracę
w RO traktuje jako misję społeczną, którą wykonują z pasją, ponieważ działają na rzecz swojego
najbliższego środowiska. I nie ma znaczenia, z
jaką partią polityczną sympatyzują, gdyż to oni
są najlepiej zorientowani w problemach osiedla,
ponieważ sami na nim mieszkają i muszą się
borykać z dziurawymi jezdniami, utrzymaniem
zieleni, itp. Tymczasem ostatnie poczynania Ratusza są bardzo niepokojące. Co prawda ostatnio
prezydent Rafał Dutkiewicz podobno wycofał
się z tego projektu, ale nie ma pewności, czy
nie chodzi tu o zagrywkę wyborczą. O co w tym
wszystkim chodzi dowiedzą się Państwo sięgając
do 4 numeru „Na marginesie”, który ukaże się
11 listopada.
MJS

Wbrew obiegowym opiniom, mamy bardzo
duży wpływ na otaczającą nas rzeczywistość,
chociażby poprzez rozsądne posłużenie się
kartką wyborczą. Nie dajmy sobie tego odebrać.
(redakcja)

Rada Osiedla Pawłowice
zaprasza mieszkańców osiedla
na spotkanie w sprawie

budowy sieci
wodno-kanalizacyjnej,
bezpieczeństwa oraz
podsumowania pracy
Rady Osiedla.
Spotkanie odbędzie się
29 października 2010 (piątek),
godz. 17:00 na terenie
Szkoły Podstawowej nr 39.
Na spotkanie zostali zaproszeni:
– przedstawiciel Departamentu
Infrastruktury i Gospodarki U.M.
– przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
– przedstawiciel Przed. Produkcyjno-Usługowego „DOMED”
– Komendant Komisariatu Policji
Wrocław Osiedle

Spotkanie z kandydatem na Prezydenta Wrocławia

DAWIDEM JACKIEWICZEM
oraz kandydatami PiS na radnych miejskich z Psiego Pola
odbędzie się 22 października 2010 o godz. 17:00
na sali w budynku Fundacji Przyjazny Dom Stanisława Jabłonki,
Wrocław ul. Okulickiego 2. Serdecznie zapraszamy.

PRUSZOWICE

MSZE I NABOŻEŃSTWA
NA TERENIE PARAFII

12.30 – niedziela – Msza Święta
18.00 – dni powszednie – Msza Święta
9.00 – 1. piątek miesiąca – okazja do spowiedzi, nabożeństwo
do Serca Pana Jezusa oraz Msza Święta

NIEDZIELA

SAKRAMENT POKUTY I ADORACJE

8.00 – Msza Święta z Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP
9.30 – Msza Święta z udziałem dzieci
11.00 – Suma Paraﬁalna – na zakończenie modlitwa południowa
Anioł Pański/Regina Caeli Laetare
18.00 – Msza Święta wieczorna

Zasadniczo codziennie pół godziny przed Mszą/Nabożeństwem;
dodatkowo 1. czwartek i 1. piątek miesiąca od 17.00. W tym czasie
adoracja Najświętszego Sakramentu. 1. niedziela miesiąca – adoracja z rozważaniem po każdej Mszy Świętej. W piątki po Eucharystii Koronka do Miłosierdzia Bożego.

ŒWIÊTA ZNIESIONE

KANCELARIA PARAFIALNA

9.00 poranna, 16.00 dla dzieci, 18.00 wieczorna, 17.00 Pruszowice

Czynna codziennie po Mszy Świętej, za wyjątkiem niedziel i świąt.
W sprawach nagłych możliwość kontaktu z Księdzem o każdej porze.

DNI POWSZEDNIE
18.00 – Msza Święta (za wyjątkiem wtorków);
nabożeństwa zasadniczo po Mszy Św.,
z wyjątkiem Drogi Krzyżowej i Nowenny do
MB Nieustającej Pomocy – przed Mszą św.
9.00 – Msza Święta (sobota)

KLASZTOR SIÓSTR
BENEDYKTYNEK-SAKRAMENTEK
ul. Przedwiośnie 76/78, 51-211 Wrocław, tel. 71/330-41-04
Msze Święte w niedzielę o godz. 7.30; w tygodniu o godz. 7.00

Rzymsko-katolicka Paraﬁa Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Barwinkowa 11, 51-251 Wrocław, tel./fax 71/324-21-21
e-mail: ks.m.machal@archidiecezja.wroc.pl, www.nspj.wroclaw.pl, Bank DnB NORD nr 45 1370 1330 0000 1701 4202 3100
konto dla budowy DOMU JANA PAWŁA II DnB NORD nr 87 1370 1330 0000 1706 4202 3103

Pawełki zapraszają dzieci
Zachęcamy do korzystania z zajęć Świetlicy Środowiskowej „PAWEŁKI”. Dzieciom korzystającym z zajęć zapewniamy opiekę, ciekawe
zajęcia oraz słodki poczęstunek z herbatką w miłej atmosferze. Udział w
zajęciach jest bezpłatny dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego
Wrocławia. Świetlica działa od 10 lat, znajduje się w salce przy kościele
paraﬁalnym na Pawłowicach. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą miło

i ciekawie spędzić czas. Zapraszamy również
osoby chętne do współpracy.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć
pod numerem tel. 792 00 94 64. Poniżej
przedstawiamy tegoroczny
program świetlicy.

ZAJĘCIA ŚWIETLICY
Poniedziałek
13.00 – 15.00
Koło Żywego
Słowa
prow. Barbara
Inglot
16.00- 17.30
Pomoc w historii
j.polskim,
Biblioteka
prow. Irena Kuﬂińska
17.30 – 19.00
Konsultacje
logopedyczne
prow. Agnieszka
Jarosz-Mazurek
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Wtorek
14.30 – 16.00
Gry i zabawy
planszowe
– rozwijamy
logiczne myślenie i
spostrzegawczość
prow. Bogumiła
Przepiórka

Środa
13.00- 14.30
J. hiszpański
14.30 – 16.00
Fotograﬁa
prow. Paweł Stopa

Czwartek
14.30 -17.00
Gry i zabawy
planszowe
- rozwijamy
logiczne myślenie i
spostrzegawczość
Prow. Bogumiła
Przepiórka

Piątek
14.30 – 16.30
Filmoznawstwo
- oglądamy, dyskutujemy, wyciągamy
wnioski
prow. Paweł Stopa

17.00 – 18.00
LSO
16.00-19.00
Zajęcia
plastyczne,
ZPT
prow. Magdalena
Holweg

16.00-19.00
J. angielski
prow. Magdalena
Holweg

18.00-19.30
Gry i zabawy
językowe –
zaj. uzupełniające
z j. polskiego,
logopedia
prow. Agnieszka-Jarosz Mazurek

16.30 – 18.00
Zespół Muzyczny
prow Dawid
Matusz

Sobota
16.30-17.30
J. angielski
prow. Joanna
Kowalska-Lenart

Szanowni Państwo!
Szanowni wrocławianie!
Czas sprzyja ludziom odpowiedzialnym. Deklarując start w wyborach na Prezydenta Miasta
Wrocławia, podejmuję zobowiązania. Bezpieczeństwa wrocławian, prawo nas wszystkich do
godnego życia, nie są dla mnie pustymi słowami, podobnie jak godność i dobre imię wysokiego urzędu, o który zabiegam w wyborach.
Dlatego cały swój czas, umiejętności i energię poświęcę, by:
1. Przywrócić Solidarny Wrocław.

nia i dyżurów wprowadzę zwyczaj regularnych,
otwartych spotkań dyskusyjnych z mieszkańcami Wrocławia.
3. Przywrócić Wrocław
na co dzień, nie od święta.
Chcę, by Wrocław stał się miastem do mieszkania, nie tylko do zwiedzania. To nie największa w Polsce fontanna decyduje o komforcie
naszego życia, to nie największy aquapark sprawia, że chce się we Wrocławiu żyć. Zrezygnuję
z fajerwerków i gigantomanii, na rzecz tworzenia miejsc w żłobkach i przedszkolach, na rzecz
kameralnych miejsc wypoczynku na naszych
osiedlach. Wrocław nie musi bez przerwy wspinać się na palcach - musi za to równomiernie się
rozwijać, budować osiedlowe baseny i boiska,
rozwiązać problem nieefektywnej komunikacji
miejskiej, źle zaplanowanych remontów, dziurawych dróg, zrujnowanych kamienic, bezpieczeństwa i niekończących się urzędniczych
procedur.

Zlikwiduję istniejący podział na Wrocław A i
Wrocław B, podział na „wyspy szczęśliwości”
dla niektórych i „dzielnice beznadziei” dla innych. Nasze miasto potrzebuje zrównoważoneWrocław zasługuje na normalność,
go rozwoju, tak by mieszkańcy każdej dzielnicy
a m y n a n o r m a l n e ż y c i e.
i każdego osiedla czuli się tak samo ważni i otoPolityka i rządzenie muszą być domeną poczeni opieką władz miasta. Wrocław musi stać
wagi i odpowiedzialności, a nie pustych słów,
się spójnym i solidarnym miastem.
PR-owskich zabiegów i niespełnionych obiet2. Przywrócić Prezydenta mieszkańcom.
nic. Wierzę w takie sprawowanie władzy, w któSkończę z praktyką chowania się za kordon rym składa się publiczne przyrzeczenie, kładąc
urzędników. Czas, by możliwość spotkania z jednocześnie na szali swój honor, kompetencję i
Prezydentem nie była nagrodą dla wybranych, autorytet. I to właśnie niniejszym czynię.
ale codziennością dla wszystkich mieszkańców.
Dawid Jackiewicz
By Prezydent żył realnymi problemami, a nie
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości
był widoczny jedynie na deﬁladach, uroczystona Prezydenta Wrocławia
ściach i bankietach. Oprócz godzin urzędowa-

Życiorys kandydata na Prezydenta Wrocławia
Dawida Jackiewicza
Już w trakcie studiów związał się z Ruchem
RODZINA
Dawid Jackiewicz ma 37 lat. Urodził się we
Wrocławiu. Od 11 lat jest żonaty. Żona Anna
jest z wykształcenia politologiem. Razem z
dwoma synami - ośmioletnim Natanem i kilkunastomiesięcznym Samborem - mieszkają we
Wrocławiu.
WYKSZTAŁCENIE
W latach 1993 - 1998 studiował Politologię
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Wrocławskiego. Posiada tytuł Magistra Politologii. Praca magisterska poświęcona była problematyce rozliczenia komunistycznej przeszłości Polski.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
W działalność społeczną zaangażował się
już w liceum. Organizował wówczas przez
kilka lat z rzędu wraz z innymi ochotnikami,
związanymi z Fundacją im. Św. Marcina, Wigilie dla ubogich. Był również zaangażowany w
organizację konwoju z darami dla Polaków na
Białorusi. W 1997 roku, zainicjował i zorganizował wraz z wrocławskim Caritas kolonie dla
dzieci powodzian z Wrocławia i okolic.

Odbudowy Polski. Przez kilka lat był członkiem władz krajowych tej organizacji. W roku
2001 zaangażował się w tworzenie Prawa i
Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego na Dolnym Śląsku. Obecnie jest członkiem Zarządu
Głównego tej partii i jej Prezesem w Okręgu
Wrocławskim.
Przed laty działał w Ruchu Młodego Pokolenia - organizacji skupiającej młodych działaczy
o przekonaniach prawicowych i patriotycznych.
Wielu dawnych działaczy tej organizacji pełni
lub pełniło bardzo znaczące i odpowiedzialne
funkcje państwowe.
W czasie studiów pełnił rolę sekretarza
Polskiego Stowarzyszenia Artystów „Rzeźba
w Śniegu i w Lodzie”, którego członkowie
co roku uczestniczyli w międzynarodowych
zawodach rzeźbiarskich, organizowanych w
różnych miejscach na całym świecie, m.in. na
Alasce.
DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA
Zawodowo zajmuje się polityką. Pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa. Jako wiceminister odpowiadał za tak
ważne dla polskiej gospodarki przedsiębiorstwa jak: KGHM, LOT, RUCH czy Mennica
Państwowa i przemysł metalowy.

Od 2005 roku jest posłem na Sejm RP. W
wyborach startował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie poprzedniej kadencji
Sejmu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Był również członkiem Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych.
W obecnej, szóstej kadencji Sejmu RP jest
wiceprzewodniczącym Komisji Skarbu Państwa. Wcześniej, tj. od 2003 do 2005 roku był
Wiceprezydentem Wrocławia. Odpowiadał za
architekturę, budownictwo, Biuro Rozwoju
Wrocławia, ochronę zabytków i środowiska.
W samorządowej kampanii wyborczej w
2002 roku był wiceszefem Sztabu Wyborczego Rafała Dutkiewicza, obecnego Prezydenta
Wrocławia. W okresie od października 2002
roku do stycznia 2003 roku był Radnym Rady
Miejskiej Wrocławia. W latach 2001 - 2002
pracował na stanowisku kierowniczym w ﬁrmie zarządzającej i administrującej obiektami
wypoczynkowymi. W latach 2000 - 2001 był
kierownikiem Biura Poselskiego Jana Olszewskiego we Wrocławiu.
Ma też doświadczenie w konserwacji zabytków - w okresie studiów pracował również na
stanowisku młodszego renowatora zabytków.
W czasie studiów odbywał praktyki w Biurze Informacji Dyrektora Generalnego Urzędu
Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych.
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Kandydaci z Psiego-Pola

na radnych Wrocławia z poparciem PiS
Piotr Kuczyński to rodowity wrocławianin, urodzony w 1954 roku. Magister
inżynier nauk technicznych Politechniki
Wrocławskiej, absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu na kierunku zarządzania, od
1990 roku przedsiębiorca.
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszowice w latach 1999 do 2003, Radny
Rady Miejskiej Wrocławia poprzedniej
kadencji. Wybrany do Rady Miejskiej
Wrocławia w ostatniej kadencji z listy
Prawa i Sprawiedliwości od 2008 pełnił funkcję jej V-ce Przewodniczącego. Zainteresowany problemami Wrocławia i jego Mieszkańców.
Życzliwy ludziom, gotowy do pomocy, z oddaniem wspomagał racje
tych, którzy o to prosili. Bardzo kompetentny.
Żona Ewa, również absolwentka Politechniki Wrocławskiej, obecnie
współwłaścicielka agencji turystycznej. Córka Patrycja ukończyła Uniwersytet Wrocławski jest z zawodu tłumaczem. Jego ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jest pływanie po Odrze, co ma również
związek z Wrocławiem, a jeśli towarzyszy jeszcze jego pies, to pełnia
szczęścia.
W nadchodzącej kadencji chciałby kontynuować prace w komisji architektury przy opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego
oraz zajmować się szeroko pojętą komunikacją miejską również tą na
Odrze.
Bardzo istotne są także tematy związane z kulturą, historią i dziedzictwem narodowym. Niech walka o pomnik Rotmistrza Pileckiego będzie
tego najlepszym przykładem.
Robert Pieńkowski urodził się 44 lata
temu w Głogowie, ale jego rodzice pochodzą z kresów. Ukończył historię na
Uniwersytecie Wrocławskim.
W okresie studiów zaangażowany był
w działalność podziemia antykomunistycznego (ma swój biogram w Encyklopedii Solidarności: www.encyklopedia-solidarnosci.pl). Od października
1988 r. był członkiem jawnych, nielegalnych struktur Niezależnego Zrzeszenia
Studentów UWr. Uczestniczył też wtedy aktywnie w działaniach samorządu
studenckiego (był m.in. Przewodniczącym Rady Samorządów Domów
Studenckich) i zasiadał w Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zawodowo związany jest z XVII Liceum Ogólnokształcącym im.
Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, gdzie jest dyplomowanym nauczycielem historii. Jako nauczyciel realizuje m.in. patriotyczno-historyczne
wychowanie młodzieży poprzez zapraszanie kombatantów, sybiraków,
więźniów politycznych okresu PRL, działaczy podziemia solidarnościowego lat osiemdziesiątych. Wyjątkową formą wychowania patriotycznego
realizowanego w XVII LO, którego nauczycielem jest Robert Pieńkowski była lekcja historii poprowadzona osobiście 13 XII 2006 r. przez ś.p.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. R. Pieńkowski od czasów studenckich
identyﬁkował się z NSZZ Solidarność, do której wstąpił po podjęciu pracy zawodowej. Jest niezmiennie jej aktywnym członkiem, m.in. poprzez
uczestnictwo w demonstracjach, jak choćby 29 września 2010 r. w Warszawie przeciwko podwyżce VAT i planowanemu przez rząd zamrożeniu
płac w sferze budżetowej. Protestował przeciwko pomysłowi rządu ratowania budżetu państwa kosztem rodzin wielodzietnych i zwykłych ludzi
pracujących niejednokrotnie za minimalną płacę (a ci przecież odczują
podwyżkę podatku VAT najbardziej!). R. Pieńkowski jest też członkiem
Stowarzyszenia Wolnego Słowa – organizacji działającej m.in. na rzecz
wolności słowa i pomocy osobom represjonowanym.
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Robert Pieńkowski jestem mieszkańcem Karłowic na Psim Polu. Jest
dobrym organizatorem i potraﬁ skutecznie wcielać w życie społeczne inicjatywy. Psie Pole to jedna z najbardziej zaniedbanych dzielnic
Wrocławia. Zdaniem Roberta Pieńkowskiego rewitalizacja tej dzielnicy jest mieszkańcom pilnie potrzebna. Liczne zakłady znajdujące
się na terenie naszej dzielnicy płacą podatki, które służą prawie wyłącznie na upiększanie okolic Rynku, a Psie Pole też na to zasługuje!
Uważa, że najwyższy czas na inwestycje od dawna oczekiwane przez
mieszkańców Psiego Pola! (takie jak m.in. remont kamienic przy ul.
Krzywoustego, Czajkowskiego itd.). Jako radny chce zająć się walką o
rozwój Psiego Pola i innych peryferyjnych osiedli Wrocławia, a także
sprawami edukacji i wychowania oraz programami pomocowymi dla
rodzin wielodzietnych i seniorów (ze szczególnym uwzględnieniem
kombatantów). Zdaniem R. Pieńkowskiego władze miasta powinny
„stawać na głowie”, aby przeciwdziałać korkom na wrocławskich drogach. Wielogodzinne wystawanie na zakorkowanych ulicach przynosi
miastu i jego mieszkańcom olbrzymie straty ﬁnansowe (o zatruwaniu
powietrza nie wspominając). R. Pieńkowski uważa ponadto, że straż
miejska przede wszystkim powinna służyć mieszkańcom – w żadnym
wypadku nie powinna być służbą zajmującą się zakładaniem blokad
na koła, czy ściganiem babć sprzedających pietruszkę. Straż miejska
powinna dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, dyscyplinowanie zbyt
agresywnej młodzieży i sympatyków taniego alkoholu w miejscach
publicznych. Miasto powinno rozbudowywać parkingi, a nie zajmować się utrudnianiem życia kierowcom poprzez stawianie palików
w ostatnich wolnych przestrzeniach. Warto jeszcze wspomnieć, że
Robert Pieńkowski jest za realizacją programu poszerzania wiedzy o
polskości Wrocławia i Śląska we wrocławskich szkołach! Robert Pieńkowski w Radzie Miasta Wrocławia byłby gwarantem, że mieszkańcy
Psiego Pola mieliby przedstawiciela, który nie zapomniałby o swojej
dzielnicy z chwilą uzyskania mandatu radnego.
Robert Pieńkowski z żoną Janiną ma czwórkę dzieci w wieku szkolnym: 2 synów (Kazimierz i Stanisław) oraz 2 córki (Hania i Bogumiła).
Żona jest nauczycielem wychowania do życia w rodzinie w XVII LO i
nauczycielem wychowawcą w internacie przy ZS nr 14 we Wrocławiu.
Robert Pieńkowski jest miłośnikiem książek – posiada bogaty księgozbiór, interesuje się historią pieniądza, współpracuje z portalem
edukacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Zna kilka języków: angielski, czeski, rosyjski. Jestem autorem wielu publikacji naukowych,
popularnonaukowych i publicystycznych (m.in. w Tygodniku Solidarność). Jest ekspertem i biegłym sądowym w zakresie numizmatyki.
Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i
za granicą (m.in. w Berlinie, Madrycie, Glasgow, Pradze). W latach
dziewięćdziesiątych zaangażowany był w zabezpieczenie i opracowanie słynnego skarbu ze Środy Śląskiej i innych znalezisk archeologicznych. W 2001 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał
Robertowi Pieńkowskiemu »Złotą Odznakę Za Opiekę Nad Zabytkami«. Z kolei w 2009 r. Prezydent Rafał Dutkiewicz przyznał mu medal
»Zasłużony dla Wrocławia«.
Od grudnia 2009 r. Robert Pieńkowski jest Przewodniczącym Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Wrocław Psie Pole. Jest sygnatariuszem
Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Od trzech lat tworzy Portal Internetowy PiS w Okręgu Wrocławskim: www.piswroclaw.pl - jest zastępcą Redaktora Naczelnego.
Pod adresem: www.rp1.salon24.pl prowadzi swój blog, gdzie można
zapoznać się z jego poglądami na aktualne dla Polaków sprawy.
Kamil Kowalczyk urodził się 17 lutego
1989 r. Jest obecnie radnym Rady Osiedla Psie Pole - Zawidawie. W radzie pełni
funkcję Sekretarza Osiedla. Do sukcesów
w jego dotychczasowej działalności należy m.in. utworzenie nowej linii autobusowej 331, przesunięcie pętli przy ul. Litewskiej i wyremontowanie osiedlowych
ulic, np. ul. Gorlickiej. Mieszkańcy osiedla mówią o nim jako o osobie młodej,
ambitnej i pełnej chęci do pracy. W Radzie Miejskiej chce poświęcić się pracy
na rzecz całego Wrocławia, jednakże za-

znacza, iż najważniejsze dla niego jest wyrównanie różnic między dzielnicą Psie Pole, a innymi wrocławskimi dzielnicami. Co chciałby zrobić?
Doﬁnansować osiedla, pracować na rzecz poprawy komunikacji miejskiej
i bezpieczeństwa na ulicach, a także zająć się sprawami zwykłych ludzi.
Obecnie jest zaangażowany jako koordynator akcji zbierania podpisów
przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie osiedla Psie Pole – Zawidawie. Jest koleżeński, uczciwy, pomocny i wyczulony na niesprawiedliwości społeczne. W trakcie studiów prawniczych.
W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze, szeroko
pojmowana działalność społeczna i poezja.
Kamila Strączek urodziła się we Wrocławiu w 1981 r., jako najstarsza z czterech sióstr. Ojciec jest doktorem inżynierem – pracownikiem Politechniki
Wrocławskiej, matka jest ﬁlologiem angielskim, a obecnie studentką Uniwersytetu Przyrodniczego.
Rodzina Kamili Strączek ma wiele
wspólnych zainteresowań i pasji. Oprócz
polityki, jednym z tematów ciągle obecnym w jej domu jest historia Polski 20
XX w., ponieważ dziadkowie pani Kamili walczyli w Armii Krajowej oraz w
armii gen. Władysława Andersa.
Z zawodu jest ekonomistką, absolwentką Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Urszulanek we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Handlowej ze
stopniem magistra z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu personalnego. Kamila Strączek posługuje się biegle dwoma
językami włoskim i angielskim.
W przeszłości pani Kamila działała jako wolontariuszka w Polskim
Czerwonym Krzyżu, gdzie odwiedzała dom opieki, uczestniczyła w
wymianach z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, a także brała udział
w pomocy opiece medycznej. Obecnie należy do katolickiego Stowarzyszenia Koinonia Jan Chrzciciel, gdzie opiekuje się dziećmi na comiesięcznych spotkaniach, organizuje im zabawy, bale, czy jasełka.
Od 2004 roku jest szczęśliwą mężatką i mamą trzech wspaniałych
chłopców. Dzieci są sensem jej życia, a macierzyństwo daje jej wiele
satysfakcji.
Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracując w Euro Banku S.A.,
następnie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jako Doradca
Klienta i Banku Zachodnim WBK S.A. W 2009 roku, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyła 3 miesięczne szkolenie z
tematyki ubezpieczeniowej. Mogła na nim udoskonalić umiejętności
negocjacji, empatii oraz organizacji.
Prywatnie jest miłośniczką dobrej kuchni, pasjonatką podróży, literatury kryminalnej oraz kina. Interesuje się włoską kulturą i muzyką, a jej
życiowe motto brzmi: „Rzecz dobrze wykonana jest lepsza od dobrze
powiedzianej” (Benjamin Franklin).

zabaw i boiska. Powinny ponosić odpowiedzialność za konserwację i
remonty tych obiektów. Chciałby, aby miasto zabiegało o budowę płynnych ciągów komunikacyjnych, które umożliwiłyby szybkie i skuteczne
przemieszczanie się do centrum Wrocławia. Krzysztof Musiała uważa,
że Psie Pole powinno posiadać większą liczbę autobusów kursujących
w obrębie dzielnicy, chciałby realizować wszystkie swoje pomysły dla
dobra mieszkańców Psiego Pola.
Interesuje się sportem, muzyką, turystyką i polityką.
Andrzej Jałoszyński urodził się w Świnoujściu w 1963 r. Posiada wykształcenie
wyższe. Jest magistrem administracji,
ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jest ojcem dwójki dzieci. Starszy
syn Damian ma 16 lat, a młodsza córka
Aleksandra ma lat 10. Andrzej Jałoszyński w latach 1993-2000 pełnił funkcję
społecznego kuratora sądowego, a w
latach 2003-2007 był członkiem społecznej rady lekarskiej przy szpitalu im.
Babińskiego we Wrocławiu. Obecnie
po raz drugi jest radnym Rady Osiedla Karłowice Różanka. Jako radny
Rady Miasta Wrocławia chciałby realizować potrzeby mieszkańców w
zakresie działań publicznych oraz kierować się w swojej działalności
polską racją stanu.

Łukasz Tracz urodził się 1 stycznia
1990 roku we Wrocławiu. Pochodzi z
rodziny inteligenckiej o tradycjach patriotycznych. Wrocław to dla niego i
jego rodziny miasto bardzo szczególne,
gdyż jego rodzice i dziadkowie są wrocławianami. Jego mama prowadzi dom,
a ojciec z zawodu jest informatykiem.
Łukasz Tracz ma dwie młodsze siostry,
Katarzynę i Magdę, z której jedna jest
uczennicą 3 klasy technikum a druga 1
klasy gimnazjum. W roku 2009 ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na
kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest stażystą w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Od 15 czerwca 2010 r. jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości
oraz sygnatariuszem Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia
dla Jarosława Kaczyńskiego. Podczas wyborów prezydenckich w roku
2010 aktywnie wspierał Jarosława Kaczyńskiego. Łukasz Tracz interesuje się historią, literaturą polską i światową, ﬁlmem, muzyką, sportem
i informatyką.
W Radzie Miasta Wrocławia chciałby szczególnie dbać o rozwój
Psiego Pola, a także pracować na rzecz dzieci i młodzieży. Mieszka na
Krzysztof Musiała urodził się 7 kwiet- Strachocinie.
nia 1983 r. we Wrocławiu. Ukończył
szkołę średnią techniczną. Jest kawaJacek Szymczyk urodził się we Wrolerem. Jego rodzicami są Irena i Zdzicławiu w 1949 r. i tu mieszka. Jak wielu
sław Musiałowie. Ma starszego brata
wrocławian, działalnością polityczną zaŁukasza. Pracuje w Whirpoolu Wrojął się w 1980 r., tworząc wraz z kolegacław. Krzysztof Musiała od dawna jest
mi zręby Solidarności Nauczycielskiej.
wyczulony na brak sportu w szkołach.
Pracował w tym okresie jako nauczyciel
Martwi go, że przy szkołach nie ma
matematyki w XIV LO. Od założenia w
prawdziwych boisk oraz placów zabaw
1990 r. Unii Polityki Realnej do chwidla dzieci i młodzieży. Chciałby, aby
li obecnej jest jej członkiem. Koalicja
młodzież więcej czasu poświęcała na
wyborcza UPR i PiS zaproponowała mu
uprawianie sportu.
kandydowanie na radnego w okręgu nr
Kolejnym jego programowym pomysłem jest utrzymanie miejsc
7 (Psie Pole). Jacek Szymczyk uważa,
pracy i wzrost zatrudnienia we Wrocławiu. Chciałby, aby miasto skuże w pracy radnego dzielnicy Psie Pole,
teczniej wspierało bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia i poma- jak i w każdej innej dzielnicy, niezwykle istotne jest zwrócenie obecnie
gało im w zdobywaniu nowych kwaliﬁkacji. Jego celem jest wspieranie szczególnej uwagi na sytuację moralną rodziny. Unia Europejska, której
małych – rodzinnych ﬁrm. Jest za budową przedszkoli i żłobków przy niestety jesteśmy członkiem, bezustanną propagandą antyrodzinnych
dużych zakładach pracy, aby ułatwić życie młodym rodzinom. Jego zda- wzorców (aborcja, homoseksualizm) niszczy jej istotę. W szczególności
niem spółdzielnie mieszkaniowe powinny zadbać o bezpieczne place odnosi się to do rodziny katolickiej.
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Wojciech Olszewski jest wrocławianinem, synem kresowianina i sybiraka, katolikiem. Urodził się 22 stycznia
1973 r. W 1998 r. ukończył Wydział
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia.
Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na UWr., Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy
Papieskim Fakultecie Teologicznym
we Wrocławiu oraz Studia Podyplomowe w zakresie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UWr. W latach 1995-1997 działał w
Federacji Młodych Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, a w
latach 2005-2007 w Lidze Polskich Rodzin. Był wolontariuszem w
świetlicy dla dzieci przy Paraﬁi Św. Jacka na Swojczycach. W 2005
r. powołany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w skład Rad
Społecznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (przy ul. Kamieńskiego) i Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. W latach 1999-2007 pracował
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, m.in.
jako koordynator europejskiego projektu RIGHT, którego celem było
stworzenie oprogramowania komputerowego przydatnego w pracy
lekarzy. Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. W
Radzie Miejskiej Wrocławia chce zająć się problemami zapewnienia
pracy absolwentom, a także wychowaniem patriotycznym młodzieży
szkolnej.

Antoni Saturny urodził się 8 X 1991
r. we Wrocławiu. Ojciec, z wykształcenia inżynier rolnictwa, pracuje w sektorze prywatnym. Mama jest lektorem
na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. W 2007 roku, po ukończeniu gimnazjum, rozpoczął naukę
w V LO we Wrocławiu w autorskiej klasie o proﬁlu „Dyplomacja Europejska”.
W drugiej klasie znalazł się wśród kilkudziesięciu najlepszych młodych historyków, zostając ﬁnalistą Ogólnopolskiej
Olimpiady Historycznej. W 2010 roku
został studentem Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako pasjonat
średniowiecznej historii Polski, jest członkiem grupy odtwórczej, kultywującej piastowskie tradycje Dolnego Śląska. Podczas tegorocznej
kampanii prezydenckiej aktywnie uczestniczył w działaniach Komitetu
Wyborczego Jarosława Kaczyńskiego.
Wychowany został w tradycji patriotycznej. Pradziadek Antoni Śliwiński był przed wojną działaczem Narodowej Demokracji, zaś w 1944
r. uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Babcia, Kinga Śliwińska,
historyk z wykształcenia, w związku z działalnością polityczną ojca,
sześć lat spędziła w Kazachstanie. Mama Antoniego była działaczem
NZS oraz pracowała przy kampanii wyborczej w czerwcu 1989 roku.
Antoni jest wrocławianinem całym sercem, nie tylko z racji urodzenia.
Uważa, że przyszłość Wrocławia można budować jedynie w oparciu o tradycję i jego polską tożsamość. Widzi też konieczność rzetelnego rozwiązania od lat ignorowanych problemów zwykłych mieszkańców miasta.

Wrześniowy piknik pawłowicki
Podczas tegorocznego wrześniowego festynu
na Pawłowicach, który odbył się na stadionie,
znakomita większość uczestników bawiła się
doskonale. Niemal każdy zapytany był zadowolony z zaproponowanych przez organizatorów
atrakcji - głównie z wielkich baniek mydlanych
i kul, w których można było śmigać po wodzie
w specjalnie przygotowanym basenie - to naprawdę niecodzienna atrakcja. Jeśli dołożyć do
tego tradycyjne kiełbaski i piwko, konkursy i
drobniejsze atrakcje dla dzieci, impreza należała do udanych, choć aura nie bardzo sprzyjała i
niektórzy trochę zmarzli. Ale ciasto było bardzo
smaczne, tak samo smalec, choć do niego przydałby się wiejski, pachnący chleb.

Przeszliśmy się z mikrofonem wśród pawłowiczan i oto co usłyszeliśmy - reﬂeksje i pomysły, które weźmiemy pod uwagę w przyszłym
roku:
- Dobrze byłoby zorganizować piknik wcześniej, może na początku września, co zwiększa
szansę na ciepło i dzień jeszcze dłuższy.
- Warto zadbać o osobę profesjonalnie prowadzącą całość, ogłaszającą kolejne atrakcje, konkursy, mecze, która traﬁ do ludzi - może jakaś
ﬁrma trudniąca się organizacją takich festynów?
Ale równie dobrze ktoś z mieszkańców Paw6

łowic mógłby się tym zająć - wystarczą dobre
chęci, umiejętność zapraszania do zabawy i...
trochę odwagi.
- A dla dzieciaków - klaun, który potraﬁ rozbawić maluchy. Może któryś z ojców, znający
sposób jak podejść do milusińskich? Albo mama
- zachęcamy panie do włączania się w organizowanie festynów! Niech to nie będą tylko - choć
przepyszne! - ciasta. Taki tutejszy klaun mógłby bawić najmłodszych, tańczyć z nimi, a obeszłoby się bez dużych nakładów ﬁnansowych.
Co ważne, zajmowanie się osobno mniejszymi
dziećmi umożliwiłoby sprawiedliwe nagradzanie - w poprzednich lata bywało, że w tych
samych konkursach rysunkowych brały udział
trzylatki i czternastolatki - nietrudno zgadnąć,
kto wygrał, a trzeba zadbać o zróżnicowanie
ocen, albo chociaż nagrody pocieszenia dla
mniej doświadczonych rysowników. To niełatwe przy takich dysproporcjach wiekowych.
- Jedna z mam sugerowała plac zabaw - niekoniecznie piaskownicę na stadionie, ale może
jakieś huśtawki, czy inne urządzenia do zabawy? Choć to też wiązałoby się z kosztami, jak w
przypadku dmuchanych zamków do skakania.
- Ważną uwagą i cenną propozycją jednej z
mam było wprowadzenie większej ilości gier,
konkursów, zabaw, a mniej „wyciągaczy pieniędzy”. Kiedy ktoś ma trzy, pięć, siedem lat,
trudno mu się oprzeć przed pokusą stojąc przy
straganie z zabawkami, warto więc pomyśleć
jak to zrobić, by piknik nie zaczynał się wydaniem kilkudziesięciu złotych na zabawki, a raczej skłonił wszystkich do wspólnej zabawy.
- Panowie apelują do innych panów: Grajmy
razem! Mecze Żonaci vs Kawalerowie, albo w
dowolnych innych konﬁguracjach, to doskonała okazja do ruchu, czynnego wypoczynku,

integracji, sposobu na rozładowanie stresów i
poprawienia kondycji. „Kiedyś to były mecze!
- wspomina jeden z zawodników - przecież nie
tylko dzieci powinny się ruszać, my, dorośli, też
jesteśmy sprawni ﬁzycznie i chętni do uprawiania sportu!”. Zwycięska drużyna nie broniłaby
się przed przyjęciem nagrody - może być nawet
po lizaku.

- Dzieci chcą się bawić, ale i dorośli - całe
rodziny. Pomysłem na familijne spędzanie czasu mogłyby być pokazy strażackie, policyjne,
mamy na Pawłowicach lekarzy - może pokaz
udzielania pierwszej pomocy? Warsztaty sztucznego oddychania przydałyby się każdemu. Jeśli
nie byłoby to zabronione, to można by postrzelać do tarczy, mnóstwo jest pomysłów, które
warto wykorzystać.
Jak chyba na każdej imprezie, zdarzają się
też ludzie mniej zadowoleni, o czym wprost
mówi jeden z uczestników festynu: „Jak człowiek przychodzi z zewnątrz, to sobie w ogóle nie zdaje sprawy jak to jest. Piwo wypije i
pójdzie, i tyle... i jeszcze marudzi, że było nieszczególnie.”. A przecież ludzie na Pawłowicach tworzą naprawdę wyjątkową społeczność,
szczególnie grupa - społecznych, co warto podkreślić, działaczy - która czynnie się angażuje
i urządza to wszystko z uśmiechem na twarzy.
To robi wrażenie i świadczy o pawłowiczanach
jak najlepiej.
(red)

Jesienny deszcz
I już jesień. Po upalnym lipcu i deszczowym
sierpniu, wrzesień okazał się zmienny: letnio-deszczowy. Teraz mamy początek jesieni,
która ma chłodne ranki, ale często słoneczne
dni albo zapłakane deszczem. Jak to na jesieni. Tak samo jest rokrocznie, tyle że w różnych
proporcjach: słońca i deszczu, ciepła i zimna.
Taki klimat, w którym przyszło nam żyć. A że
zdarzają się w nim anomalia – jak zresztą i w
innych strefach klimatycznych – to też pewno
norma, tyle tylko, że nieprzewidywalna i dlatego niebezpieczna i nielubiana. Bo kto lubi
przykre niespodzianki pogodowe? Chyba nikt.
Ale z takimi powinno się liczyć, bo są one niejako wpisane w każdą porę roku, u nas i gdzie
indziej. Jesień jest ani mniej ani więcej wolna
od owych pogodowych zmian czy zaskoczeń.
Może u nas pachnąca długo latem i słońcem
albo szybko zmierzająca ku zimie, naznaczona wczesnymi przymrozkami, sypiąca mokrym
śniegiem czy zaznaczona szronem lub szadzią.
Zmienna jest jesień jak prawie żadna pora
roku. Ale to stanowi jej unikatowy urok. Bo
jesień ta „dziwna, załzawiona”, jak w piosence
Mieczysława Fogga, rzeczywiście może kojarzyć się nam ze łzami, kiedy pada deszcz, jest
smutno, melancholijnie i sentymentalnie. Jeśli
deszcz siąpi zbyt długo, robi nam się sennie,
jak genialnie oddaje to wiersz Leopolda Staffa
„Deszcz jesienny”, muzyczny i melodyjny:
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno…
Jęk szklany… płacz szklany… a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny…
Czy jesień to głównie plucha i deszcz, smutek i senność? Ależ nie! Bywają takie dni i
dlatego kojarzą się nam one z pejzażem jesiennym, dżdżystą pogodą i parasolkami. Ale nie
wszystkie przecież. Bo jesień zaczyna się zwykle babim latem, kiedy zaczynają powoli żółknąć, brązowieć i opadać liście, a pajęcze nici
latać w powietrzu, osnuwając nam znienacka
twarz. Ale też trawa jest ciągle zielona i nie ma
zamiaru żółknąć, choć nocą pokrywa ją szron i
rano błyszczy i srebrzy się pięknie.
We wrześniu, ale jeszcze i w październiku,
kwitną wrzosy i pszczoły zbierają z nich nektar
(podobno wrzosowy miód jest bardzo zdrowy i
ma taki piękny, mocny zapach, no i ciemny kolor). Kto nie widział wielkich połaci kwitnącego wrzosu, ten wiele stracił. A przecież w Borach Dolnośląskich takie wielkie wrzosowiska
występują w wielkich ilościach i pszczelarze
przywożą swoje pszczoły wraz z barciami, aby
wyprodukowały ów wrzosowy miód. Tradycje pszczelarstwa i bartnictwa dolnośląskiego
są odległe i bogate. To przecież Jan Dzierżoń
był tym, który dbał o rozwój pszczelarstwa na
terenach Dolnego Śląska, gdzie żył i zajmował
się swoimi pszczołami, otaczał opieką swoje
owieczki jako ksiądz, pisał książki o bartnictwie i krzewił polszczyznę, tę piękną, śląską.
To, oczywiście, DZIERŻONIÓW.

Ale dość o miodzie, który niekoniecznie
musi się nam kojarzyć z jesienią, a na przykład
z profesorem Janem Miodkiem i jego mądrym
programem „Słownik polsko-polski”, nadawanym co tydzień, we wtorki, w programie TVP
Info (oczywiście w paśmie programów regionalnych; producentem programu jest TVP Polonia, gdzie program emitowany jest w niedziele). Zachęcam bardzo gorąco do jego oglądania
(godzina 19.00), bo programów językowych
(poświęconych językowi) jest jak na lekarstwo
zarówno w radiu, jak i w telewizji. Bo z językiem polskim i jego używaniem (poprawnym,
gramatycznym, „na poziomie” – myślę o jego
kulturze) jest źle. Co wiąże się z wieloma sprawami, o czym napiszę kiedy indziej.
I tak jesień skojarzyła się nam z prof. Miodkiem i z kulturą języka. Może (i powinna) także z muzyką popularną. No bo „Jesienne róże”,
„Jesień idzie przez park”, „Jesienny pan”, „Pamiętasz była jesień” i wiele innych piosenek z
jesienią w tytule. Szczególnie piosenka „Pamiętasz była jesień” (z ﬁlmu J.W. Hasa „Pożegnania”, brawurowo zaśpiewana przez Sławę
Przybylską, z muzyką Lucjana Kaszyckiego
i słowami Andrzeja Czekalskiego i Ryszarda
Plucińskiego) jest ponadczasowym hitem. Bo
przepiękna muzyka, w nieco przedwojennym
stylu (akcja ﬁlmu i opowiadania, czy niedużej
powieści Stanisława Dygata, na której opiera
się scenariusz – toczy się tuż przed wojną i w
czasie II wojny światowej), harmoniczna i w
refrenie prawie operowo-symfoniczna, wybuchająca jak ogień, natychmiast swym czarem „dopada” słuchającego i go swoją barwą,
oczarowuje. Nic więc dziwnego, że po Sławie
Przybylskiej wykonywana była przez wielu innych znakomitych wykonawców. A w różnych
plebiscytach na najlepszą piosenkę po wojnie
zajmowała zawsze czołowe miejsca. To świadczy o jej randze i o tym, że podoba się wielu
pokoleniom słuchaczy. Zresztą, sam ﬁlm i jego
niezwykła aura na długo zapada w pamięć. I
grający w nim aktorzy: Tadeusz Janczar, Maria
Wachowiak. Dziś już prawie zupełnie zapomniani, jak i ﬁlm, którego nie wznowiono w

Polsce w nagraniach najpierw na kasetach wideo, dziś na płytach DVD. A szkoda, bo to jeden z piękniejszych ﬁlmów, jakie powstały po
wojnie i w czasach PRL-u. Oprócz wymienionych odtwórców głównych ról w ﬁlmie (Janczar i Wachowiak), grają w nim m.in. Gustaw
Holoubek, Bogumił Kobiela, Adam Pawlikowski, Zdzisław Mrożewski, Hanna Skarżanka,
Jarema Stępowski oraz ówcześni wrocławscy
aktorzy: Irena Netto i Józef Pieracki. A sama
powieść, jak większość utworów Stanisława
Dygata („Jezioro Bodeńskie”, „Dworzec w
Monachium”) dotyczy atroﬁi uczuć i przemijania. Oto krótkie streszczenie fabuły ﬁlmu: Paweł, młody student, buntuje się przeciw swojemu mieszczańskiemu środowisku. Poznaje
fordanserkę Lidkę, z którą najpierw łączy go
sympatia, następnie miłość. Spędzają kilka dni
w podwarszawskim pensjonacie… Po latach
spotykają się, kiedy Paweł zwolniony został
z obozu koncentracyjnego. Lidka tymczasem
wyszła za mąż za hrabiego Mirka, kuzyna
Pawła. Uczucie Lidki i Pawła przetrwało próbę
czasu, toteż pozostaje ona w Podkowie Leśnej,
godząc się z ucieczką męża przed zbliżającym
się frontem. Film jest czarno-biały, a jego aura
niesamowita, gęsta i mroczna.
Jesień ma swoje kolory, barwy, a właściwie
różnokolorowość liści, które opadają najpierw
powoli, potem szybciej, im bliżej jest zimy. Wielobarwny dywan z liści pod naszymi nogami to
nadzwyczajny urok i uroda jesieni. Właśnie różnobarwność to cecha jesieni, jak biel jest istotą
zimy, a zieloność – wiosny. Jest sporo parków
we Wrocławiu, gdzie jesień widać najlepiej,
a nawet jej pojawianie się i dążenie ku zimie.
Pawłowice są podmiejskim osiedlem, gdzie
pory roku są widoczniejsze niż w samym mieście. Z racji choćby zbiorowości drzew różnych
gatunków, które tu rosną. Teraz jesień jest coraz
bardziej widoczna. I odczuwamy jej tchnienie
coraz bardziej. Jedni chłoną jesienną aurę i jej
kolorowość. Inni się martwią, że zbliża się zima.
I tak właśnie jest dobrze i powinno być.
Krzysztof Bauer
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Drugi piknik rodziny w Pawłowicach
To już drugi Piknik Rodzinny, który odbył się 18 września 2010 roku na stadionie
pawłowickim. Tegoroczny program pikniku
skierowany był głównie dla najmłodszych
mieszkańców naszego osiedla i ich rodziców.
W sobotnie popołudnie pogoda dopisała i po
godzinie 14 pojawiła się na terenie stadionu duża
liczba uczestników. Organizatorami tegorocznej
imprezy plenerowej byli: Rada Osiedla Pawłowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we

Szczególnym powodzeniem cieszyło się lepienie z masy solnej, a efekty tych plastycznych
prac dzieci można było obejrzeć i ocenić samemu. Szczególną satysfakcję mieli rodzice, widząc
efekty pracy własnych dzieci. Wszystkie dyscypliny sportowe jak i konkursy plastyczne były
nagradzane cennymi nagrodami i słodyczami.
Równocześnie z meczem piłki nożnej Kawalerowie – Żonaci został przeprowadzony pokaz
baniek mydlanych, ale nie takich zwykłych

Po zaciętej, pełnej, oczywiście pozytywnych, emocji meczu w piłkę nożną, kawalerowie wygrali go w stosunku 5 : 4 . Najbardziej
„bramko strzelnym” był niezawodny jak zwykle zawodnik żonatych pan Darek Kożuszek,
który zdobył ich aż trzy. Klub Seniora pod kierownictwem Pani Marii Waniczek, tradycyjnie,
jak na każdej tego typu imprezie, przygotował
smaczne domowe wypieki oraz kawę i herbatę.
Świetlica Środowiskowa „Pawełki” serwowała
chleb ze smalcem i ogórkami kwaszonymi. Nie
zabrakło atrakcji bardziej komercyjnych takich
jak: ogromna zjeżdżalnia dmuchana, basen z
wodą w którym w ogromnych przezroczystych
kulach znajdowały się najmłodsi, wykonując
tam nieopisane ewolucje. Tegoroczny piknik
został wsparty oﬁarnością Selgros Długołęka,
który przekazał na ten cel dużą ilość zabawek.
Dzięki pomocy pana Ryszarda Marczenki
mogliśmy nagłośnić teren, na którym odbywał
się piknik, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy
Oleśnickiemu Parkowi Wodnemu „ATOL”,
który w formie wsparcia naszej imprezy przekazał 5 biletów wstępu na basen i saunarium
bez ograniczeń czasowych. Nie sposób zapomnieć z podziękowaniami za wypożyczone
ławki i stoły Pani Marii z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz restauracji „Dąbrowa” za
użyczenie grilla. Po godzinie 20 dobiegł końca
tegoroczny Piknik Rodzinny, którego ocenę pozostawiamy jego uczestnikom, a w przyszłym
roku jeżeli będzie takie oczekiwanie mieszkańców zorganizujemy go prawdopodobnie w
pierwszą sobotę września.
tekst: Jerzy Szachnowski
zdjęcia: Łukasz Haraźny

Wrocławiu, Klub Seniora oraz Świetlica Środowiskowa „Pawełki”. Prowadzenie rozgrywek
sportowych powierzono osobie, która przeprowadziła to bardzo profesjonalnie, urozmaicając je wieloma nowymi dyscyplinami. Panie z
MOPS-u, gdzie koordynatorką była Ewa Zyków,
przygotowały i przeprowadziły konkursy plastyczne i malowanie twarzy.
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jakie potraﬁmy zrobić sami. Bańki mydlane to
właściwie prawie dzieła sztuki, a w wykonaniu
fachowców w tej branży przysporzyły wielu
miłych i niezapomnianych chwil naszym milusińskim. Po wstępnym pokazie każde z dzieci
mogło samodzielnie wykonać ogromne bańki,
których fantastyczne kształty jak zjawy fruwały w powietrzu nad murawą stadionu.

32 rocznicy wyboru kardynała
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
Obchodzimy już 32 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jego
pontyﬁkat charakteryzował się przede wszystkim wiernością Bogu i człowiekowi.
1. Wierność Bogu
Będąc jeszcze arcybiskupem Krakowa bardzo często modlił się leżąc krzyżem, o czym
wspominają siostry zakonne pracujące przy
ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, gdzie
było jego biskupie
mieszkanie. Godzinami modlił się każdego dnia już jako
papież: 2 godziny
przed mszą świętą
w prywatnej kaplicy w Watykanie i
godzinę po mszy
świętej jako dziękczynienie. Właściwie pracował, pisal
przemówienia, kazania, encykliki w
swojej kaplicy na
klęczkach.
Kiedy zaczynał
swój
pontyﬁkat,
mówił w kazaniu
na mszy świętej
inauguracyjnej
22.10.1978 r. na
Placu św. Piotra
do zgromadzonych
tłumów: „Nie lękajcie się, otwórzcie
drzwi Chrystusowi.” Pragnął, by
ludzie
wierzący
zaprosili
Jezusa
do swojego życia.
Do ich spraw, obowiązków, radości i
smutków, bo tylko
wtedy Jezus może
działać w życiu człowieka i zmieniać jego
życie. Sam Zbawiciel bowiem powiedział:
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto usłyszy mój
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z
nim wieczerzał, a on ze mną. Bez tego fundamentalnego wyboru człowiek nie może spotkać Jezusa ani doświadczyć Jego miłości i
wspaniałego Bożego planu dla swojego życia.
Papież każdego dnia otwierał swoje życie dla
Jezusa i stąd dokonał tylu wspaniałych rzeczy
dla Boga i ludzi.
2. Wierność człowiekowi

czeniu, kiedy towarzysząca mu asysta udała się
do Bazyliki Św. Piotr, on ruszył w przeciwnym
kierunku do zgromadzonych na placu wiernych
przybyłych tłumnie na tę mszę świętą. Ruszył
do zwykłych, prostych, szarych ludzi stojących
na Placu Św. Piotra, a potem dopiero do królów, prezydentów, premierów, ministrów tam
zgromadzonych. To nachylenie się nad człowiekiem prostym, szarym, zwykłym, często
chorym, cierpiącym i odrzuconym towarzyszy-

Pośród niesnanek pan Bóg uderza
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon.
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze,
Świat mu - to proch!
Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło - gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
Bo moc - to cud.
*
On się już zbliża - rozdawca nowy
Globowych sił;
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc - to duch.
A trzebaż mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat:
Więc oto idzie Papież Słowiański
Ludowy brat; Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
Huﬁec aniołów kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń.
*
Gołąb mu słowa usty wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci
I ma swa cześć.
Niebo się nad nim piękne otworzy
Z obojgu stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
I świat - i tron.

ło jemu w ciągu całego pontyﬁkatu. Biografowie Jana Pawła II zanotowali wiele uzdrowień,
czy wręcz uwolnień od demonicznych spętań
na skutek papieskiej modlitwy i jego współczucia.
3. Wierność Bogu i człowiekowi to dwie
charakterystyczne cechy pontyﬁkatu naszego
wielkiego rodaka, papieża dwutysiąclecia, o
których pisał Juliusz Słowacki w swoim prorockim wierszu „Pośród niesnasek Pan Bóg
uderza ...”, napisanym w r. 1848 , a więc 130
lat przed wyborem Jana Pawła II.

Będąc papieżem spał zazwyczaj 4 godziProroctwo to się spełniło, czego świadkami
ny dziennie. Kładł się około północy, a po
czwartej nad ranem już był na nogach, aby się byliśmy wszyscy. Amen.
przygotować do spotkań, audiencji, wystąpień,
Ks. Piotr Sroczyński
podróży. Na pamiętnej mszy świętej inaugurującej pontyﬁkat 22.10.1978 r,, po jej zakoń-

On przez narody uczyni bratnie
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez oﬁar stos.
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Że praca duchów będzie widzialna
Przed trumną tu.
*
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo, gad,
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat;
Wnętrza kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak dzień.
Juliusz Słowacki, 1848 r.
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Nowe nawierzchnie na ulicach
Jeszcze poprzednia Rada Osiedla zwracała
się do ZDiUM w sprawie budowy chodników
wzdłuż ulic Pawłowickiej i Azaliowej, obecna
zaś, kontynuując starania poprzedników, już w
ubiegłym roku przypomniała urzędnikom z miasta o niezrealizowanej, a planowanej inwestycji.
Dobrze, że zostało to ujęte wspólnie z budową
pętli autobusowej przy ul. Widawskiej.

Pisma kierowane z ramienia Rady Osiedla w
sprawie dróg pawłowickich przyniosły pozytywny efekt czego przykładem jest gruntowny
remont części ul. Pawłowickiej i całej ul. Azaliowej. Dotychczas przejazd ulicą Azaliową
sprawiał kierowcom wiele problemów, szczególnie gdy mijały się dwa pojazdy, a jeden z nich
był zmuszony zjeżdżać na nierówne pobocze.
Skutki takiej jazdy to szybsze niszczenie zawieszenia lub uszkodzenie opon. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami w ostatnich
dniach września i pierwszych października został
przeprowadzone remonty ulic. Najpierw została
zerwana wierzchnia warstwa ulic Pawłowicka
(od skrzyżowania z ul. Starodębową do ul. Azaliowej) oraz cała ul. Azaliowa, następnie położono nowy dywanik asfaltowy. Pobocza zostały
tylko wysypane frezowiną asfaltową zebraną
z ulic, a następnie ubite. Budowany wzdłuż ul.
Pawłowickiej chodnik posiada wiele wad, które
zostały przekazane do ZDiUM. Jedną z nich jest
brak rozgraniczenia, gdzie się kończy jezdnia,
a zaczyna budowany chodnik. Po rozmowie z
inspektorem ze ZDiUM nadzorującym te prace,
uzgodniliśmy, że zostanie to poprawione.
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Rada Osiedla wystąpiła z pismem do Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie peronu szynobusu. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy wynika, że
obecnie wykonywany jest projekt, a całość zadania inwestycyjnego przewidziana jest do realizacji w 2011 roku. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy przystanku, który przewiduje
utwardzenie 100 mb peronu (szerokości 2 m),
budowę oświetlenia, wiaty przystankowej i płotu
oddzielającego peron od rowu melioracyjnego.
Mieszkańcy ulic Starodębowej i Pawłowickiej,
mający swoje posesje w sąsiedztwie rosnących
wzdłuż pasa drogowego drzew mogą, zgrabione
liście luzem (nie pakowane w worki) zostawiać
na poboczu ulicy Starodębowej przy skrzyżowaniu z ul. Przedwiośnie (miejsce to zostanie oznaczone). Będą one sukcesywnie wywożone przez
Zarząd Zieleni Miejskiej po uprzednim zgłoszeniu. Prośba do mieszkańców, aby na miejsce
wskazane umieszczać tylko liście zebrane spoza
własnych posesji. Akcja ta jest koordynowana
przez Jerzego Szachnowskiego tel. 600 366 496.
Jeszcze krótka informacja związana z przebiegiem trasy autobusu nr 130 przez pawłowickie
ulice. Najprawdopodobniej podczas drugiego
przejazdu jadąc już z pętli przy ul Widawskiej
autobus po przejechaniu ulicami: Pawłowicka,
Przedwiośnie, Starodębowa – skręci w ul. Malwową (obok kościoła) i ul. Azaliową w kierunku
Zakrzowa. Ulica Malwowa byłaby na tym odcinku, przez który przejeżdżałby autobus, ulicą
jednokierunkową z umieszczonym po jej prawej
stronie znakiem zakazu zatrzymywania się i postoju.
Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo
dotyczące przystanku autobusowego przy ul.
Przedwiośnie obok ul. Krokusowej. Zarząd
Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że w ramach dostępnych środków ﬁnansowych wykona
utwardzenie rejonu przystanku autobusowego nr
29533 przy ul. Przedwiośnie.
tekst, zdjęcia: Jerzy Szachnowski

Na przystankach będą dwa rozkłady jazdy autobusu nr 130. Przykładowo opiszemy przystanek na
ulicy Starodębowej. Rozkład opisany jako „Starodębowa » Pawłowice (Widawska)” dotyczy autobusu jadącego do pętli na ulicy Widawskiej. Tam
autonbus stoi kilka lub kilkanaście minut. Trasa
autobusu do petli jest następująca: Przedwiośnie
– Starodębnowa – Pawłowicka – Widawska
(pętla), a to jego rozkład (na ul. Starodębowej):
Napis na rozkładzie (Widawska) oznacza, że jeszie on na pęlę przy ul. Widawskiej.

Na tem samym przystanku jest drugi rozkład
jazdy opisany jako „Starodębowa » POLANOWICE”. Jest to rozkład autobusu 130 jadącego w
kierunku centrum Wrocławia. Jego trasa od pętli
biegnie ulicami: Widawska (pętla) – Pawłowicka
– Przedwiośnie – Starodębowa – Malwowa – Azaliowa i do miasta, a rozkład ma następujący:

pismo rady miejskiej

Ciekawostki pawłowickie
ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
NA PSIM POLU
Od 1. grudnia 2010 roku otwieramy

OŚRODEK WSPARCIA
DLA OSÓB Z PROBLEMAMI
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Nie wszyscy mieszkańcy Pawłowic wiedzą,
że przy ul. Pawłowickiej znajduje się zakład
fryzjerski polecający również usługi kosmetyczne, solarium, stylizacje paznokci. Nie trzeba już jechać na Psie-Pole aby się ostrzyc.
Telefony do Zakładu: 71/ 325 27 03
lub 508 432 209

Fundacja Opieka i Troska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby o kontakt z nami
codziennie w godzinach 9-15.
PRZYJDŹ DO NAS, NIE ZWLEKAJ !
Fundacja Opieka i Troska
ul. Kiełczowska 43 bud. 6 (teren LZN)
tel.. 71 794 78 91, 609 423 094,
606 611 809
www.opiekaitroska.kn.pl

INFORMACJA
Rada Osiedla Pawłowice informuje
mieszkańców osiedla, że od listopada 2010
w godzinach od 18 do 19,
będą pełnione dyżury Radnych
Osiedlowych w Szkole Podstawowej nr 39
w każdy trzeci wtorek miesiąca.
W każdy czwartek tygodnia w godzinach
od 10 do 12 dyżur porad socjalnych
w siedzibie Rady Osiedla pełni pracownik
socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej pani Ewa Zyków.
W każdy trzeci czwartek miesiąca
w godzinach od 10 do 12 w siedzibie
rady osiedla, dyżur z pracownikiem
socjalnym MOPS pełni dzielnicowy
policji rejonu Pawłowic.
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Cz. 1 .
Idziesz wąską polną drogą jakby w zielonym wąwozie. Po jednej stronie zboża. Po drugiej stronie
zboża. Żyta jeszcze zielone, ale już rozwijają kłosy
osypujące się szarym pyłem. Faluje na wietrze całe
morze, „suchego przestwór oceanu”, tego naszego
bogactwa.
Idziesz coraz szybciej, przyspieszasz kroku, podbiegasz, pędzisz. Zielone ściany są już wysokie. Nad
nimi unosi się srebrny pył. To kwiat zboża – będzie
ziarno na chleb. Nie widzisz przed sobą nic, tylko
ten wąski falujący dokoła przesmyk, kołysany przez
wiatr. Czasem w gąszczu coś się poruszy, zaszeleści,
zaszurgocze. A ty jesteś sam wśród tych zielonych
murów. Serce uderza ci coraz mocniej, coraz szybciej! Spokojnie... Nic złego nie może cię spotkać.
Przecież to rośnie chleb. Niedaleko jest twój dom.
Stół. Przy stole matka. Bierze krągły bochen. Przeżegna go krzyżem świętym, a potem ukroi ci wielką
pajdę i posmaruje świeżym masłem.
– Jedz, dziecko, na zdrowie !
A tam w oddali odbywa się MISTERIUM CHLEBA. Już kosiarze pojawili się na polach. Ojciec
kładzie równe pokosy. Córki wiążą snopy. A ty biegniesz, żeby im pomóc. Już stawiają mendle. Niech
schnie…
Aż tu nagle ni stąd ni zowąd zbierają się ciemne
chmury.
– Żebyśmy tylko zdążyli przed deszczem. Dzięki
Bogu, zdążyli.
Zwieźli snopy. Ułożyli w stodole...
Młockarnia huczy. Konie obracają kierat. Kobiety
zrzucają snopki z zapola, a mężczyźni wrzucają je
do maszyny. Kurz zaćmiewa oczy, a srebrne ziarno
spada na klepisko.
– Sypie nam w tym roku zboże – cieszą się gospodarze.
A tam pod lasem nad rzeką już czeka młynarz...
A potem mama rozczynia z mąki ciasto w dzieży.
Tata już przygotował grube polana drewna, pali w
piecu. Pieką się krągłe bochenki, a może i bułeczki
z serem.
– Mamy chleba pod dostatkiem.
Już nie czujesz głodu. Rano wstajesz rzeźwy. Jesienne gęste mgły prowadzą cię do szkoły.
Rolnicy zasiali nowe ziarno. Już powschodziło.
MISTERIUM CHLEBA zaczyna się od początku.
Cz. 2.
Oto wyszedł siewca rozsiewać nasiona. A gdy
siał, jedne nasiona padły przy drodze. I nadleciały
ptaki niebieskie, i wydziobały je. Drugie zaś padły
na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i
wzeszły zaraz, gdyż gleba nie była głęboka. Skoro
jednak wzeszło słońce, wygorzały, a iż nie miały
korzenia, poschły.
Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zdusiły je. A inne jeszcze padły na ziemię
urodzajną i przyniosły plon. Przyniosły plon. Przyniosły plon. Przyniosły plon.
*
– Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!
– Już południe przychodzi, a my jeszcze żniemy.
Czy tego chce starosta, że tu pomdlejemy?...
– Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego.
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– Ty wstajesz, kiedy twój czas, jemu się zda maj.
Chciałby on, żebyś ty o północy wstawało...
– Słoneczko! Słoneczko! Słoneczko!
*
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie...
*
Jakiego kraju i jakiego nieba
Światło powita mię w progu żywota?
Nie wiem – lecz rad bym żyć z polskiego chleba.
*
O czarny bochnie razowego chleba,
Jakżeś ty pachniał nam z tego daleka.
Przeżegnany ręką Bożą z nieba!
Umilkł, dobył kozik z kamizelki,
I uczyniwszy przez bochen krzyż święty,
Stateczną k’sobie odwalać jął skibę,
Prósząc ją łzami…
… my z płaczem
Chleb jak opłatek łamali, dzielili…
Człeku, co nigdy nie byłeś tułaczem,
Nie wyrozumiesz ty podobnej chwili!
*
Gdzieś przy miesiącu
z pastuszków kolędą
Wyglądać będę, aż ze złotych stołów,
Do których prosi Bóg – a chłopki siędą,
Przyniosą mi chleb wędrowne żurawie:
Ptakom i stołom ludu – błogosławię.
*
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie…
*
Nie ten zna burzę, kto miotan wichrami
Na pełnym morzu napotykał gromy –
Nie ten zna walkę, kto zbratan z działami
I z hukiem boju znajomy!
Lecz ten, kto bez chleba i bez łzy bratniej
Przez tłumy ludu sam siłą własną
Szedł – i zdobywał w życiowej matni
Każdy kęs chleba, każdą myśl jasną
Kto bez promienia rodzinnej wiary
Rzucony w otchłań, przeszedł przez piekło
I nie spalony ogniem oﬁary
Szedł wciąż, choć szczęście przed nim uciekło.
*
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są – jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie…
*
Ach, kiedyż wykujem strudzeni oracze
Lemiesze z pałaszy skrwawionych?
Ach, kiedyż na ziemi już nikt nie zapłacze,
Prócz rosy łąk naszych zielonych?
*
Boże! Boże!
Boże! Boże!
Boże! Boże!
„Co niebożę”?
Chleba! Chleba!
„Robić trzeba!
Robić trzeba!
Robić trzeba!”
*
Kto na chleb ręką robił, usiądzie z aniołem
W niebie za delikackim wszech rozkoszy stołem.

Każdy, kto rolę uprawia, ma prawo jeść chleb ze
swojej roli.
Co nas żywi, do tego trzeba się sposobić:
Kto chce jeść chleb, powinien na niego zarobić.
Dobry jest miód, lepszy chleb, co on prosim nieba:
Chleb bez miodu możesz jeść,
miodu nie bez chleba.
Bez pracy nie ma kołaczy.
Z niejednego pieca chleb jadł.
*
Marto, Marto, o bardzo wiele rzeczy troszczysz się i
kłopoczesz, a przecież jednej tylko potrzeba.
*
Nie samym chlebem człowiek żyje.
*
Chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
*
Chleb, który
żywi i zachwyca
który się w krew
narodu
zmienia
Poezja Mickiewicza
Sto lat
nas karmi
ten sam chleb
siłą uczucia
rozmnożony.
*
„Niech wam siew w życiu darzy!”
Mówią rodzice starzy,
Ręce z bochenkiem chleba
Wiążą chustką pąsową,
Krzyż nam robią nad głową:
„Bóg wam błogosław z nieba!”
*
A to idzie z łaski Boskiej
Chleb prądnicki, chleb krakowski!
Święć się, wielki Boże, w niebie!
A na ziemi, polski chlebie!
Tobą się człek obdzieli
Od niedzieli do niedzieli...
*
Panie, dobry jak chleb
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
Do końca nas umiłował.
Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców prze Ziemię,
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
Panie, dobry jak chleb…
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
Panie, dobry jak chleb…
*
Źródła do scenariusza „Misterium Chleba” (cz. 2):
Ewangelia wg. Św. Mateusza 13,3-8,
Szymon Szymonowic – „Żeńcy”,
Cyprian Kamil Norwid – „Moja piosnka II”,
Mieczysław Romanowski – „Ach, kiedyż…”
Tadeusz Różewicz – „Chleb” (i inne).
Wybór i opr. Barbara Inglot

Co warto przeczytać
Robi się coraz krótszy dzień, wcześnie zapada
zmierzch. Wieczory (i noce) będą coraz dłuższe.
Zamiast więc spędzać ten czas przed telewizorem, proponuję dobrą i wartościową lekturę. O
różnorodnej tematyce, aby było z czego wybierać. Każdy z nas ma przecież inne upodobania
i gusty.
Jeśli ktoś lubi powieści o wątku romantyczno-miłosnym i w dodatku rozgrywającym się na
szerokim tle historycznym, to niewątpliwie przypadnie mu do gustu obszerna, bo mieszcząca się
na ponad dziewięciuset stronach powieść Hiszpana ILDEFONSO FALCONESA pt. „RĘKA FATIMY”. Po udanej „Katedrze w Barcelonie” autor
używa sprawdzonego klucza: wiedzie nas do pełnej konﬂiktów XVI-wiecznej Hiszpanii. To moment przełomowy w jej dziejach: muzułmanie po
latach ekspansji i panowania, oddają pole Hiszpanom. Uciskani tym razem przez Kastylijczyków
muzułmanie powstają, ale ten bunt zostaje stłumiony. Jednym z pokonanych powstańców jest
młody Hernando, syn muzułmanki zgwałconej
przez duchownego, a więc dziecko swoich czasów. Zesłany wraz z pobratymcami do Kordoby,
widzi w tym szansę na rozpoczęcie nowego życia.
Tym bardziej, że w tych pełnych niepokoju i nienawiści czasach powoduje nim nie wojna, ale miłość do tytułowej Fatimy. I choć konﬂikty, prześladowania i religijne waśnie każą w to wątpić, on
jeden ma dość odwagi, by wierzyć w niemożliwą
miłość, wzajemny szacunek i zrozumienie dla odmienności drugiego człowieka.
Mało wiemy o Hiszpanii i jej historii, choć
lubimy wyjeżdżać na wakacyjne wczasy czy
urlopy do tego słonecznego kraju. Warto więc o
Hiszpanii jeszcze w połowie opanowanej przez
muzułmanów trochę więcej wiedzieć. A lektura
„Ręki Fatimy” przybliży nam znakomicie wiedzę
o tamtych czasach.

Z kolei autora „Amsterdamu” i „Pokuty” nie
trzeba przedstawiać. To solidna brytyjska pro-

ny”, „Inżynier Szeruda” czy „Wyrąbany chodnik”.
„Baśnie śląskie” zabierają czytelnika w świat fantazji zaludniony przez bożątka, utopce, nocznice,
za, ale dziś warto sięgnąć po wydaną właśnie jaroszki, gdzie w podziemiach kopalni króluje
wczesną powieść Iana McEwana „Czarne psy”. Skarbnik, a dzielni i niepozbawieni ani wyobraźJej narratorem jest wcześnie osierocony Jeremy, ni, ani humoru ludzie, tacy jak górnik Bulandra,
który po latach analizuje własne i cudze życie.
Skupia się na historii rozpadu związku swoich
teściów. Poznajemy więc młodych i ufnych we
własne szczęście June i Bernarda Tremaine’ów,
którzy po ślubie udają się na południe Francji.
Wypadki, jakie się rozegrają w sielskiej scenerii prowincji, zamiast zbliżyć, doprowadzą do
oddalenia się małżonków. Czarne psy, które w
ludowych wyobrażeniach uosabiają zło i dla nich
staną się złowróżbnym znakiem. To mały traktat
o tym, jak duży i niedoceniany wpływ mają na
nas przypadkowe zdarzenia, zło, które nas spotyka nieoczekiwanie i niezasłużenie. Słowem,
dlaczego nie udaje się to, co udać się powinno,
jak mało znaczymy, poddani siłom, na które nie
mamy wpływu. To piękna obyczajowo psychologiczna powieść, napisana tak, że czyta się ją z
zapartym tchem.
Trudno mi nie polecić ostatnio napisanej i
wydanej niedawno po polsku powieści świetnego pisarza amerykańskiego JOHNA IRVINGA.
Autora takich bestsellerowych powieści, jak:
„Modlitwa za Owena”, „Jednoroczna wdowa”,
„Metoda wodna”, „Regulamin tłoczni win” i chyba najpopularniejszej – „Świat według Garpa”. Ta
Karlik Kowalczyk czy wojak Zeﬂik walczą
najnowsza nosi tytuł „OSTATNIA NOC W TWI- ze złem i nawet sam diabeł im nie straszny. JęSTED RIVER”. Jest połowa lat pięćdziesiątych w zyk tych opowieści jest żywy, barwny, dowcipNew Hampshire, gdzie dwunastoletni Danny staje ny, czasem nawet rubaszny i doskonale opisuje
się mimowolnym sprawcą morderstwa: nagle le- niebanalnych bohaterów baśni oraz oddaje nieniwy świat Twisted River, gdzie żyją Danny i jego powtarzalny klimat śląskiej mowy, pełnej staroojciec, Dominic Bacialugo, ulega zburzeniu. Pro- polskich, mocnych określeń.
wadzący stołówkę w miejscowym tartaku i lubiaWarto nasze dzieci uczyć szacunku do dialektu
ny kucharz Dominic musi opuścić miasteczko. To śląskiego i Ślązaków, którzy się nim posługują
początek pięćdziesięcioletniej odysei ojca i syna, na co dzień. Bo przecież stolicą Śląska (całego:
obﬁtującej w zdarzenia i zwroty akcji, opisanej z Górnego i Dolnego) jest Wrocław. O czym zacharakterystyczną dla autora ironią, ale i sympatią pominamy, bo nasi politycy nazwali Śląskiem i
dla niedoskonałości bohaterów, a przyprawionej województwem śląskim, dawne województwo
na przemian opisami kulinarnych przygód ojca i katowickie, zamiast – górnośląskim (skoro istartystycznych prób syna oraz przemian Ameryki nieje dolnośląskie). Ale to tylko dygresja. Bo
na przestrzeni półwiecza.
Morcinkowe „Baśnie śląskie” są inne niż znane
I jeszcze jedna powieść hiszpańska, JAVIERA nam legendy czy baśnie polskie, a przy tym piękYANESA, zapalonego podróżnika i fotografa, ne. Trzeba, aby dzieci (dorośli też), odkryli ich
pod tytułem „WŁADCA RÓWNIN”. Zgodnie urodę.
z zainteresowaniami autora książka opisuje poKto nie zna „Kubusia Puchatka” i „Chatki Pudróż, niezwykłą podróż m.in. do Kenii. Punktem chatka”? Kto nie kocha tych pięknych opowiewyjścia akcji jest nieoczekiwany zwrot w życiu ści z czasów naszego dzieciństwa? Istnieje coś
początkującego dziennikarza, Curro Menzia, w rodzaju ich dopełnienia. A jest nim „NOTEktóry na wieść o planach sprzedaży rodzinnego SIK KUBUSIA PUCHATKA” Alana Alexandra
domu uświadamia sobie, że nic nie wie o wła- MILNE’A. Jest on przeznaczony dla dzieci w
snych korzeniach, więc decyduje się na podróż, wieku szkolnym. Każdą jego stronę zdobią ryktóra odkryje nie tylko rodzinne tajemnice (a sunki ilustratora wszystkich książeczek o misiu
wśród nich nieznane dotąd losy dziadka Hami- Puchatku – E.H. Sheparda oraz pełne wdzięku
sha, Szkota i poszukiwacza przygód, zaginionego i zdumiewających reﬂeksji notatki. Opisują one
w niejasnych okolicznościach), ale powiedzie go wydarzenia, jakie były udziałem Kubusia Pudalej, aż do kolebki ludzkości – Afryki, opisanej chatka i jego przyjaciół. Myślę, że nie muszę tej
z pasją i w klimacie, które krytycy powieści po- pozycji polecać, bo Kubuś Puchatek to Kubuś
równali do „Pożegnania z Afryką” samej Karen Puchatek, a Krzyś to Krzyś. Są niepowtarzalni
Blixen, a to już znakomita rekomendacja.
i nie do zapomnienia. Warto więc mieć „NoteI na koniec coś dla najmłodszych (ale nie tylko). sik Kubusia Puchatka” na półce z książkami dla
A więc „BAŚNIE ŚLĄSKIE” Gustawa Morcin- naszych dzieci.
ka, klasyka naszej literatury, autora wielu książek
W następnych felietono-recenzjach o innych,
o Śląsku i pracy górników (kiedyś obowiązkową równie ciekawych książkach, jak te, które przedlekturą w szkole podstawowej było piękne opo- stawiłem dzisiaj.
wiadanie „Łysek z pokładu Idy”): „Pokład JoanK. Bauer
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Brombowanie na Dzikim Zachodzie
Wrześniowy schyłek lata to dobry czas na
zabawę w Indian. W ramach prowadzonego
przeze mnie cyklu czytelniczego dla dzieci
i rodziców, znów spotkaliśmy się w ołbińskiej bibliotece na „Brombowaniu na Dzikim
Zachodzie”. Brombowanie, jak Czytelnicy
„Pawłowic” zapewne świetnie wiedzą, to organizowane mniej więcej co dwa miesiące spotkania, podczas których łatwo się przekonać,
że biblioteka jest miejscem dobrym nie tylko
do wypożyczania książek, ale to także świetna
okazja do posłuchania czytanych przeze mnie
bajek, ciekawych opowieści i do fantastycznej
zabawy. Zwykle dzieci przebierają się w stroje
pasujące do tematu spotkania, przynoszą książki, które polecają innym, dużo rozmawiamy,
śmiejemy się i przy okazji trochę uczymy.

Tym razem na Brombowanie zaprosiłam
mieszkańców Dzikiego Zachodu. W sobotę,
25 października, w bibliotece przy ul. Żeromskiego zebrała się spora grupa Indian i kilku
kowbojów (mustangi zostały na zewnątrz).
Spotkanie zaczęliśmy od rozmowy o tym, kim
są Indianie, czym się charakteryzują i dlaczego
właśnie tak ich nazwano, bo przecież wcale nie
mieszkają w Indiach! To wszystko za sprawą
Krzysztofa Kolumba, który sądząc, że dopłynął
do Indii, przybił do brzegów Ameryki, gdzie
spotkał rdzennych jej mieszkańców o twarzach
smagłych i czerwonych.
A potem poznaliśmy Nitou - małego Indianina, bohatera książek Marca Santin z ilustracjami Sebastiena Pelon. Przeczytałam dzieciom przygodę Nitou, w której jeden z jego
mokasynów okazał się dziurawy. Chłopiec
bardzo chciał dostać nowe buty, nie zgadzał się
na reperację rozprutego mokasyna, więc jego
tato, wódz Ptitipich, wyjaśnił mu, że na nowe
buty potrzebna jest skóra. Nitou otrzymał łuk i
poszedł na polowanie. Nie opowiem tu treści
całej książeczki, bo warta jest samodzielnego
przeczytania, jeśli ktoś już sam potraﬁ, albo
należy poprosić rodziców, by to zrobili, jeżeli
się jest jeszcze przedszkolakiem. Powiem tylko
tyle, że na końcu Nitou doszedł do zaskakującego odkrycia - wszyscy Brombowicze byli
zdumieni.
Postanowiliśmy również wybrać się na polowanie, ale przedtem zatańczyliśmy indiański
taniec, który miał nam zapewnić udane łowy. I
rzeczywiście - to działa! Zaraz potem zapolowaliśmy na stado bizonów-balonów, co udało
się znakomicie, bo choć nie każda strzała do14

sięgła celu, to większość raniła balony i pozbawiała je... tchu.
Oprócz „Co za myśliwy” Cantina i Pelona
polecam inne książeczki z tej serii: „Nowy
przyjaciel”, „Demon z gór” i „Sekret wiatru”
- oprócz interesujących opowieści i niezłych
ilustracji, można tu znaleźć smacznie podaną
niezłą dawkę wiedzy, łącznie z tłumaczeniem
trudniejszych określeń na skrzydełkach okładki.
Ostatnio rzadko widać dzieci bawiące się w
Indian na podwórku, niespecjalnie, widać, interesują się tematyką z tamtych czasów i okolic
(choć telewizja emituje akurat serię o Winnetou - to dla rodziców okazja do powrotu do
dzieciństwa, kiedy dzielny Apacz był naszym
idolem), dlatego niektórzy o tym nie wiedzą,
ale mieliśmy kiedyś w Polsce prawdziwego
Indianina-Polaka. Warto poznać jego historię,
którą sobie opowiadaliśmy, a jest ona naprawdę niezwykła.
Radomska nauczycielka Stanisława Supłatowicz na początku XX wieku została schwytana
przez carskich żandarmów i wywieziona na
Syberię. Tam, po śmierci męża, podjęła decyzję o próbie ucieczki i wraz z grupą towarzyszy, którym pomogli Czukczowie, zbiegła do
Kanady. Zimą 1917 roku, a zima na Alasce jest
naprawdę mroźna, kiedy zaniemogła i towarzysze pozostawili ją, szukając pomocy, została
odnaleziona przez Wysokiego Orła, syna wodza plemienia Szewanezów, dzięki czemu po
trzech tygodniach wróciła do zdrowia. Stanisława została z Indianami, przybrała imię Biały
Obłok i wyszła za Wysokiego Orła.

Jednym z ich dzieci był Długie Pióro - Sat-Okh. Żył i nabierał umiejętności w wiosce
swego plemienia do czasu, gdy matka, stęskniona za ojczyzną, która w tym czasie już była
wyzwolona, zabrała go na wycieczkę do Pol-

ski w drugiej połowie lat trzydziestych XX w.
Zatrzymali się u rodziny w Radomiu, a kiedy
wybuchła II Wojna Światowa powrót do Kanady stał się niemożliwy. Sat-Okh, wychowany
w dzikiej puszczy, który przyjechał do Polski
w indiańskim stroju, musiał obciąć włosy, zacząć nosić się jak inni i uczyć się języka polskiego. Przybrał nazwisko Stanisław Supłatowicz i zintegrował się z otoczeniem, w czym
bardzo pomagała mu matka, wielka patriotka.
W 1940 roku gestapo zwróciło uwagę na jego
niearyjskie rysy twarzy i został aresztowany.

Dzięki dużej sprawności ﬁzycznej udało mu
się zbiec z pociągu wiozącego go do obozu zagłady Auschwitz. Wstąpił do Armii Krajowej i
działał w różnych oddziałach do końca wojny,
nie tylko walcząc sam, ale i ucząc survivalu i
walki wręcz, posługiwania się nożem, innych
partyzantów. Po wojnie Supłatowicz został...
marynarzem. Zatrudnił się w Polskich Liniach
Oceanicznych, co miało mu umożliwić powrót
do ojczyzny, którą dla niego była Ziemia Słonych Skał - Kanada. Nie udało mu się tam wrócić, ani nawet spotkać z rodziną, z wyjątkiem
siostry, Spadającej Gwiazdy. Niewesoła jest
historia Indian wszystkich plemion, warto zajrzeć nie tylko na stronę o Długim Piórze (www.
sath-okh.art.pl), ale zapoznać się bliżej tak z
życiem tego niezwykłego człowieka, jak i jego
twórczością, która pobrzmiewa wielką tęsknotą
za prawdziwym życiem w puszczy i przybliża
wierzenia i legendy Shawnee. Przeczytaliśmy
jedno z opowiadań „Wielki czyn Szalonego
Rumaka” ze zbioru „Biały Mustang”.
Nadszedł czas na zagadki z kowbojskiego
kapelusza. Byłam Tygrysią Lilią, kapelusza nie
miałam, lecz jeden z kowbojów był tak uprzejmy, że pożyczył mi swój. I każdy miał szansę
odpowiedzieć na pytania dotyczące życia na
Dzikim Zachodzie, omówiliśmy stroje mieszkańców prerii (kto wie, że kapelusz można
zrobić przy pomocy dołka w ziemi?), pogadaliśmy o hodowli bydła, sprecyzowaliśmy różnice między wigwamem a tipi, rozmawialiśmy
o najróżniejszych sprawach - to była naprawdę
owocna lekcja przy okazji dobrej zabawy.
Zasiedliśmy potem w kręgu i wypaliliśmy
fajkę pokoju - zaczął nasz wódz, Winnetou,
który szybko zrobił swoje i pobiegł dalej polować, a my odpoczywaliśmy po trudach przedpołudnia, siedząc na ziemi i słuchając opowieści Ulfa Starka o tym „Jak mama została
Indianką”. Przy okazji wyszła na jaw pewna
tajemnica, którą dorośli zwykle skrywają przed
dziećmi. Otóż dorośli również od czasu do czasu bardzo lubią się bawić, przebierać, a nawet

wygłupiać! Wystarczy, że się ich tylko zachęci. „Leksykon 300 najsłynniejszych Indian” i z seJednych bardziej, drugich mniej, ale zawsze rii Co i jak wydawnictwa Atlas „Dziki Zachód”
jest szansa, że i nasza mama zostanie Indianką, i „Indianie”.
a może nawet tato da się namówić?
W bibliotekach zwykle można znaleźć trochę literatury na ten temat, nie tylko popularnonaukowej, ale i beletrystycznej. Do ciekawszych należą komiks „Yakari i Wielki Orzeł” i
książki dla młodszych czytelników: „Pocahontas”, „Opowieści o Indianach” Udo Richarda,
„Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”. Indian
spotkamy też w „Piotrusiu Panie” J.M. Barrie i oczywiście w przeróżnych opowieściach
Sath-Okha, Karola Maya („Winnetou” i inne).
Polecam również „I ty zostaniesz Indianinem”
Wiktora Woroszylskiego oraz „Ostatni Mohikanin” J. F. Coopera. A dla dorosłych i starszej
Minęła moda na zabawy w Indian, jednak młodzieży „Manitou” Grahama Mastertona Brombowicze wierzą, że uda się im wracać do ale to naprawdę nie jest dla młodszaków.
tych klimatów. Przygotowując się do spotkaA już pod koniec listopada spotkamy się na
nia przejrzałam kilka książek, które polecam kolejnym Brombowaniu - zejdziemy... pod ziezainteresowanym, a wśród nich były między mię. Do zobaczenia!
innymi: „Encyklopedia Dzikiego Zachodu”,
Agnieszka Gil

Niezwykli geniusze – cz. II
Grigorij Perelman urodził się w 1966 roku w
Leningradzie (dziś powrócono do nazwy Sankt
Petersburg). W 2003 roku udowodnił hipotezę
Poincarégo – jeden z najważniejszych problemów w topologii, postawiony bardzo dawno
temu, bo już w 1904 roku. Zagadnienie to od
stu lat opierało się wszelkim „atakom” podejmowanym przez najwybitniejszych matematyków na świecie, usiłującym je rozwiązać.
W 2006 roku Perelmanowi został przyznany
medal Fieldsa, będący najbardziej prestiżową
nagrodą na świecie, jaką może otrzymać matematyk. On jednak nie przyjął tej nagrody i nie
była to jedyne wyróżnienie, przyjęcia którego
odmówił. Instytut Matematyczny Claya, założony w 1988 roku przez małżeństwo milionerów z Bostonu, którego celem jest zwiększanie oraz pogłębianie obecnego stanu wiedzy
w zakresie matematyki – podobnie jak celem
założonego w 2007 roku pisma „Świat Matematyki” jest krzewienie umiejętności matematycznych wśród młodzieży szkolnej – w 2000
roku sformułował siedem najtrudniejszych i
nierozwiązanych dotychczas problemów matematycznych, nazwanych problemami milenijnymi. Za rozwiązanie każdego z nich Instytut
Claya ufundował nagrodę w wysokości miliona dolarów. Jednym z tych siedmiu problemów
była właśnie hipoteza Poincarégo, udowodniona w 2003 roku przez Grigorija Perelmana, i
jest to jak dotąd jedyny rozwiązany problem
milenijny.
W 2010 roku, po sprawdzeniu poprawności
dowodu, Instytut Matematyczny Claya przyznał Perelmanowi jedną z siedmiu Nagród
Tysiąclecia, ale rosyjski matematyk znów odmówił jej przyjęcia, chociaż obecnie nie jest
nigdzie zatrudniony, nie ma więc stałych dochodów. Mieszka z matką staruszką w maleńkim mieszkanku w bloku, prowadzi ascetyczny
tryb życia i unika kontaktów z mediami.

Ciekawskim dziennikarzom, nie zapraszając
ich do mieszkania, wyjaśnił przez zamknięte
drzwi powód, dla którego odmówił przyjęcia
nagrody. Stwierdził, że ma wszystko, czego mu
trzeba i pieniądze nie są mu potrzebne. Ponadto
dodał, że nie jest geniuszem matematycznym,
jak to przedstawiają media i dlatego nie życzy
sobie zainteresowania swoją osobą.
Grisza, będąc uczniem, był typem samotnika. Po raz pierwszy stało się o nim głośno
w 1982 roku, kiedy to na Międzynarodowej
Olimpiadzie Matematycznej w Budapeszcie
zdobył maksymalną liczbę punktów, co wywołało sensację.
A oto co powiedział kiedyś o Grigoriju jeden z jego profesorów: Jest dużo studentów o
dużych możliwościach, którzy mówią, zanim
pomyślą. Grisza był inny. On myślał głęboko.
Jego odpowiedzi zawsze były poprawne. Zawsze sprawdzał wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Nie był szybki. Szybkość nie ma znaczenia. Matematyka nie polega na szybkości.
Tu chodzi o głębię.
A jaka jest droga do sukcesów na niwie matematyki? Tajemnicę tę zdradza sam Grigorij
Perelman: Ojciec podsuwał mi logiczne i inne
matematyczne problemy do rozwiązania (...).
Dawał mi dużo książek matematycznych do
czytania, nauczył mnie gry w szachy, był dumny ze mnie.
Do treningu logicznego myślenia zapraszamy na stronę http://www.swiatmatematyki.pl
Eugeniusz Sikorski
redaktor Świata Matematyki

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa
Liczby znajdujące się w szarych polach są
równe sumom cyfr od 1 do 9, które należy wpisać
w wolne białe pola zgodnie ze wskazanym przez
strzałki kierunkiem, aż do kolejnego szarego pola
lub do brzegu diagramu.
W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się
ta sama cyfra, a więc nie może być na przykład:
16=4+3+6+3.

Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.

A

B

C

D

Każdy, kto na adres redakcji prześle prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matematyki” – jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpowiedź i adres
należy przesłać e-mailem: konkurs@swiatmatematyki.pl
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Kwiat Antylopy – Sat-Okh
W plemieniu Arapahów żył młody wojownik
imieniem Biała Antylopa. Sławny to był myśliwy.
Strzały z jego łuku zawsze dosięgały celu i nigdy
nie chybiały. Mało było takich myśliwych u podnóża góry Konającego Bizona, gdzie mieszkali
Arapahowie.
W tym samym plemieniu żył stary wojownik,
Czarny Sęp, który miał śliczną córkę, zwaną
Śnieżny Płatek.
Była tak piękna, że wielu młodych wojowników
chętnie oddałoby najlepsze swoje skóry i najszybsze mustangi ojcu dziewczyny, aby tylko zechciał
dać im ją za żonę.
Jednak stary wojownik, kochając bardzo jedynaczkę, pozwolił, aby sama decydowała, kto ma
zostać jej mężem. Lecz Śnieżny Płatek była bardzo zarozumiała i śmiejąc się mówiła:
– Ten zostanie moim mężem, który dokona takiego czynu, jakiego nie mógłby dokonać żaden
inny wojownik.
W wiosce Arapahów zawrzało. Młodzi myśliwi
pragnęli dokonać niezwykłych czynów. Jedni na
dzikich mustangach zapuścili się w rozległe prerie. Drudzy wsiedli w brzozowe kanoe i wkrótce
skryli się za zakrętem rzeki. Inni znów poszli w
głąb puszczy.
Tymczasem Śnieżny Płatek cieszyła się, leżąc
w namiocie.
– Jestem szczęśliwa, bardzo szczęśliwa – mówiła. – Dla żadnej innej dziewczyny tylu wojowników nie uganiałoby się po preriach, lasach
i jeziorach.
W radosnych pląsach wybiegła ze swojego
namiotu i... stanęła zdziwiona. Oto ujrzała Białą
Antylopę, tego z młodych wojowników, który
najgoręcej zapewniał ją o swojej miłości i którego
słowa były jej milsze niż słowa innych.
On jeden właśnie pozostał w wiosce. Obojętny
na wszystko, siedział przed swoim namiotem, paląc małą fajeczkę.
Dziewczyna zbliżyła się do młodzieńca.
– Czy Biała Antylopa już mnie nie kocha? –
spytała. – Czy serce jego odwróciło się ode mnie
i zapomniało o słowach miłości?
Młody wojownik podniósł głowę i zajrzał w
oczy dziewczynie.
– Biała Antylopa kocha Śnieżny Płatek, a serce
jego z całą siłą wyrywa się z piersi, aby zamieszkać przy jej sercu. Jego usta raz tylko wypowiedziały słowa miłości i nigdy już więcej nie będą
mówiły inaczej – odrzekł.
– To czemu pozostałeś w wiosce, gdy wszyscy
młodzi odjechali, aby spełnić moje żądanie?
– Wiesz dobrze, Śnieżny Płatku, że żaden z
nich nie dokona niczego, czego ja nie zrobiłbym
lepiej. Pamiętaj jednak, abyś w swej zarozumiałości nie posunęła się za daleko.
Śnieżny Płatek roześmiała się tylko i pobiegła
na skraj wioski, aby tam czekać powracających
wojowników.
Pod wieczór, kiedy słońce miało się schować za

widnokrąg, zaczęli wracać.
Najpierw przybyli ci, co wyjechali w prerie.
Prowadzili ze sobą wspaniałe dzikie mustangi,
które złowili w ciągu dnia.
Potem wrócili myśliwi z puszczy, przynosząc
wielkie futra czarnych niedźwiedzi.
Ostatni przypłynęli wojownicy z rzeki, przywożąc pełne łodzie ryb i piękne skórki bobrowe
i wydrze.
Składali te wszystkie dary przed dziewczyną i
szeptali:
– Wybieraj teraz, Śnieżny Płatku, który z nas
podoba ci się najbardziej.
– Wspaniałymi jesteście myśliwymi, ale żaden
z was nie zostanie moim mężem, bo znam takiego, który w ciągu jednego dnia sam zdobyłby dla
mnie te wszystkie mustangi, skóry niedźwiedzie
i ryby.
– Któż to? – pytali wojownicy.
– Biała Antylopa – rzekła dziewczyna.
Myśliwi spuścili głowy – wiedzieli dobrze, że
to, co powiedziała Śnieżny Płatek, jest prawdą.
– Ale ja nie zostanę jego żoną – mówiła dalej.
– Zostanę żoną tego, kto dokona czynu, jakiego
żaden żyjący człowiek nie dokonał.
Biała Antylopa, stojący dotychczas z boku, teraz zbliżył się wolno do rozmawiających.
Wszyscy spojrzeli na niego z ciekawością, a on
powiedział spokojnie i cicho:
– Kiedy nastanie noc księżycowa, zestrzelę z
nieba gwiazdę.
Dziewczyna spojrzała zdumiona.
– Ty chcesz strącić gwiazdę z nieba? Ty chcesz
dokonać tego, czego nikt nie dokonał na świecie!
– Tak! Biała Antylopa strąci gwiazdę! – odpowiedział wojownik i odszedł do swojego namiotu,
odprowadzany zdumionym spojrzeniami zebranych.
Wieść o śmiałym zamiarze młodzieńca rozeszła
się po preriach lotem strzały, wszystkie okoliczne
plemiona zjechały więc do podnóża góry Konającego Bizona. Z niecierpliwością czekano teraz
gwiezdnej nocy.
Nadeszła. Gwiazdy błyszczały na ciemnym niebie jak kropelki rosy w trawie.
Biała Antylopa wyszedł ze swego namiotu.

Ubrany tylko w legginsy i przepaskę biodrową,
we włosach, podtrzymywanych przez opaskę plecioną z kolorowego włosia końskiego, miał dwa
wspaniałe orle pióra.
Zgromadzeni ludzie zamilkli na widok wojownika. A on, milczący, szedł przez tłum, aż zatrzymał się przed namiotem swojej ukochanej.
– Śnieżny Płatku, wyjdź przed namiot – rzekł.
A gdy dziewczyna odchyliła skórę wejściową
namiotu, szmer przeszedł po tłumie.
– Jaka ona piękna, jaka cudna – szeptali ludzie.
W białej jeleniej sukni, wyszywanej kolorowymi ściegami i ozdobionej ogonkami gronostajów,
wyglądała jak smukła brzoza. W blasku księżyca
uroda jej stała się jeszcze delikatniejsza i zwiewniejsza niż zwykle. Wydawało się, że jest jakimś
nadziemskim zjawiskiem i najmniejszy powiew
wiatru mógłby ją unieść z ziemi.
– Przyrzekasz mi więc, że jeśli strącę gwiazdę,
zostaniesz moją żoną? -zapytał młody wojownik.
– Tak! Przy sięgam ci! – odpowiedziała dziewczyna.
Biała Antylopa wyciągnął z kołczanu strzałę,
założył ją w łuk, naciągnął cięciwę i wymierzył w
niebo. Naprężył łuk mocno, coraz mocniej, węzły
napiętych mięśni wystąpiły mu na plecach, a ramiona stały się podobne do skręconych korzeni.
Wreszcie strzała ze świstem wyleciała w górę.
Ludzie zamarli w bezruchu.
Z ciemnego nieba oderwała się gwiazda i spadła na ziemię.
W tym samym momencie nadpłynęły ciężkie
chmury, a w ciemności
rozległ się groźny głos:
– Człowiek, który odważył się strzelać do
gwiazd, rozgniewał mnie, a kobieta, która go do
tego zmusiła, będzie na zawsze potępiona.
Po chwili chmury znikły, a ludzie zobaczyli,
że tam, gdzie stał zuchwały wojownik i piękna
dziewczyna, rośnie krzak kolczasty, a pod nim
bieleje mały biały kwiatuszek.
Od tego czasu ludzie coraz częściej spotykali
na preriach małe kwiatki ukryte w kolczastych
krzakach.
Nazwali je Kwiatami Antylopy.
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