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Kolędy prosto z Pawłowic
Chór Paraﬁalny w Pawłowicach po
raz kolejny napełnił powietrze Koscioła pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa dźwiękami
muzyki – tym razem kolędowej.
Kolęda – niegdyś rzymska pieśń noworoczna
– śpiewana była przez chrześcijan w czasie obchodów świąt Bożego Narodzenia jako hymn powitania „nowego dobrego”, czyli przyjścia Pana
jako początku odliczania nowego czasu. Tematyka kolęd jest ściśle związana z świętami Bożego
Narodzenia, w kościele katolickim śpiewa się je

począwszy od Pasterki, do pierwszej niedzieli
po Trzech Królach. W Polsce można to robić do
Święta Oﬁarowania Pańskiego, czyli 2 lutego.
W tym roku 23. stycznia Chór Paraﬁalny z
Pawłowic zaśpiewał w Kościele wraz Rozśpiewanymi Serduszkami Aniołków. Na występ
przyszło wielu mieszkańców, chociaż Kościół
nie był pełny. Śpiewy rozpoczęły dzieci, a Chór
chętnie wtórował Rozśpiewanym Serduszkom.
W ten niedzielny wieczór rozbrzmiały polskie
kolędy i pastorałki, m.in.: „Dzieciątko się narodziło”, „Zaśnij Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem”, „O gwiazdo betlejemska”, „Mizerna
cicha”, „Dziecino słodka czemu drżysz”. Nie zabrakło także kolędy ukraińskiej „Radujtiesja wsi
ludije”. Chwilami zebranych słuchaczy także
ogarniała radość śpiewu i... aż szkoda, że nie
odważyli się swobodnie zawtórować Chórowi. Z
Serduszkami Aniołków było łatwiej pośpiewać
- były to utwory jednogłosowe. Większość pieśni wykonywanych przez Chór było aż na cztery
głosy. Tutaj możemy zauważyć jak Chór się rozwinął od poprzedniego roku, gdzie kolędy były
śpiewane max. na 3 głosy.
Pawłowicki Chór postanowił podzielić się
swą radością z innymi - okazało się, że w następnym tygodniu może zaśpiewać w Paraﬁi u księdza Jerzego Żytowieckiego, byłego proboszcza
Pawłowic. Muzykowanie zaplanowano w kolejną niedzielę, 30. stycznia, na dwóch mszach
w miejscowości Góra na Wielkopolsce, ok. 80
km od Wrocławia. Ze względu na ograniczoną

ilość czasu podczas Mszy, Chór wykonał wybrane kolędy z koncertu danego w Pawłowicach.
Wszyscy byli zadowoleni z występu. Kolędy
rozgrzewały wiernych przybyłych do chłodnego
kościoła, lecz temperatura wewnątrz świątyni,
w porównaniu z naszym kościołem paraﬁalnym, przypominała koło podbiegunowe. Między
Mszami znalazła się chwila na gorącą herbatę i
słodki poczęstunek. Po występie byliśmy zaproszeniu przez księdza Jerzego do domu paraﬁalnego na wyśmienity obiad. Długie rozmowy pełne
uśmiechów i ciepła wszystkich pozytywnie nastroiły
na cały wieczór. Najedzeni
pojechaliśmy z ks. Jerzym
do Zamku w Rydzynie na
spacer, który wszystkim się
przydał. Ten barokowy zamek (słynący z Białej Damy,
której nie udało nam się niestety spotkać) zbudowany
został przez Leszczyńskich
i w początkach XVII w. był
rezydencją króla Polski Stanisława
Leszczyńskiego.
Był największą siedzibą magnacką w Wielkopolsce. Władze pruskie zagarnęły owe dobra, które, na szczęście, w 1919 r.
wróciły do Polski. Po zniszczeniach wojennych
zamek odbudowano dopiero w 1970 roku i po
odtworzeniu najpiękniejszych wnętrz dostępny
jest do zwiedzania.
Do Wrocławia wróciliśmy wieczorem, pełni radości z występu, z nowymi pomysłami na
przyszłoroczne śpiewanie kolęd, o których pamięć w Polsce nie umiera.
Chór Paraﬁalny w Pawłowicach ma więc swój
pierwszy występ poza granicami naszego osiedla za sobą. Bardzo dobrze to wróży. Przy okazji zapraszamy wszystkich, którzy maja ochote
pomuzykować, na próby Chóru, które odbywaja

Już 6 lutego w godz. od 11 do 18 sympatycy siatkówki powinni zajrzeć do
sali sportowej Szkoły Podstawowej nr
39 przy ul. Przedwiośnie. Z inicjatywy
Rady Osiedla Pawłowice odbędzie się
turniej siatkówki. Swój udział w zawodach zapowiedziały już cztery drużyny: Komenda Wojewódzka Policji,
Bikkoplast, Spartan i Pawłowice. […]
O wysoki poziom rozgrywek zadbają
profesjonalni sędziowie oddelegowani
przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody i upominki. – Zapraszam
do wspólnego kibicowania wszystkich
mieszkańców naszego i sąsiednich osiedli
– zachęca radny Pawłowic Jerzy Szachnowski.
Łukasz Haraźny

się w naszej Świątyni w poniedziałek i środę o
godzinie 19.00. Naprawdę nie jest to nic strasznego, wystarczy chcieć. Atmosfera towarzysząca próbom, koncertom oraz wyjazdom integracyjnym na które jeździ Chór (oraz sympatycy!)
jest niezapomniana.
Jacek Orzechowski

PRUSZOWICE

MSZE I NABOŻEŃSTWA
NA TERENIE PARAFII
NIEDZIELA
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
ŒWIÊTA ZNIESIONE
9.00 poranna, 16.00 dla dzieci, 18.00 wieczorna, 17.00 Pruszowice
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)

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
SAKRAMENT POKUTY I ADORACJE
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.
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna codziennie po Mszy Świętej, za wyjątkiem niedziel i świąt.
W sprawach nagłych możliwość kontaktu z Księdzem o każdej porze.

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

Wycieczki
z PAWŁOWIC

Plac św. Marka, Dzwonnica, Pałac Dożów, 6. dzień
Piazzetta, Most Westchnień, Most Rialto.
Śniadanie. Wyjazd na Monte Cassino. ZwiePrzejazd do hotelu w okolicach Rimini.
dzanie Klasztoru Benedyktynów, chwila
Obiadokolacja. Nocleg.
zadumy na polskim cmentarzu wojskowym
3. dzień
– msza św. polowa odprawiona przez księdza pielgrzyma. Powrót do hotelu. ObiadoŚniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.
kolacja. Nocleg.
Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie: Bazylika
Św. Franciszka – msza święta, Kościół św. 7. dzień
Klary, Piazza Komunale, dom rodzinny św.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. WyFranciszka, Porcjumkula. Przejazd do hojazd w drogę powrotną do kraju.
telu w okolicy Rzymu. Zakwaterowanie,
Obiadokolacja. Nocleg.
8. dzień

Śladem lat ubiegłych Rada Osiedla Pawłowice proponuje swoim mieszkańcom kontynuacje wyjazdów turystycznych. W 2011 roku
planujemy wyjazd do Wilna – 3 dni oraz do
Włoch na 8 dniowy wyjazd. Terminy wyjazdów nie są jeszcze ustalone, zależne będą od
zgłoszeń chętnych. Wyjazd do Włoch byłby
prawdopodobnie we wrześniu lub październiku z uwagi na wysokie temperatury w okresie
letnim. Co do terminu wyjazdu do Wilna, ocze- 4.dzień
kujemy propozycji Państwa. Poniżej programy
Śniadanie. Przejazd do Rzymu i Watykanu.
wyjazdów. Więcej informacji można uzyskać
Audiencja Generalna (lub Anioł Pański) z
w Sklepie „JUREK” lub pod numerem telefonu
Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Po au600 366 496 – Jerzy Szachnowski.
diencji zwiedzanie Rzymu: Bazylika św.
Jana na Lateranie, Święte Schody, msza św.,
Bazylika Santa Maria Maggiore. Przejazd
WŁOCHY 8 DNI
do hotelu w okolicach Rzymu. ZakwateroWenecja – Asyż – Rzym – Watykan
wanie. Obiadokolacja. Nocleg.
– Monte Cassino, ramowy program:
5. dzień
1. dzień
Wyjazd z Polski w godzinach rannych. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2. dzień
Przyjazd do Wenecji. Zwiedzanie: Rejs statkiem po Lagunie. Zwiedzanie: Bazylika i
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przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych.

CENA 595zł + 125 Euro. W cenie zawarto:
przejazd autokarem o podwyższonym standardzie turystycznym (barek, dvd, wc, klimatyzacja), 5 noclegów w hotelach **/*** ( pokoje 2
i 3-osobowe), 5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota-przewodnika. Dodatkowe opłaty: opłat za bilety wstępu i
wypożyczenie obowiązkowych słuchawek, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie, biletu
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Msza św. w
na statek w Wenecji itp. – ok. 50 Euro.
Grotach Watykańskich lub w Bazylice (wg
potwierdzenia), przejście na trasę zwiedzaUWAGA! Kolejność zwiedzania może ulec
nia: Plac Hiszpański, Fontanna di Trevi,
zmianie. Szczegółowy program ustala pilot.
Plac Wenecki, Kapitol, Forum Romanum,
Colosseum. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

WILNO - TROKI

3 dni, ramowy program:
1. dzień

Krzyży, barokowy Kościół św. Piotra i Pawła
oraz Wojskowy Cmentarz na Antokolu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja (ewentualnie
impreza integracyjna przy muzyce). Nocleg.

dwójnie utrwalonej asfaltem z wtopionym
opornikiem i ziemnymi poboczami, na odcinku od ul. Przylaszczkowej do nr 88 wraz
z zabudowanymi sięgaczami należącymi do
Gminy Wrocław,
g- budowa odwodnienia na odcinku od
ul. Pawłowickiej do ul. Starodębowej.

3. dzień
Wyjazd o godz. 24.00. Przejazd do Wilna. Przyjazd w godz. przedpołudniowych.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. PrzeZwiedzanie miasta: m.in. Cmentarz na Rossie,
jazd do Trok. Zwiedzanie Zamku Wielkich
Ostra Brama z wejściem do kaplicy z obrazem
Książąt Litewskich na Jeziorze Galve. Następ- 4. Ulica Jeziorowa
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Kościół Św.
nie zwiedzanie miasta – Klasztor Bernara- budowa odwodnienia, zgodnie z planem
Teresy, Cerkiew św. Ducha i św. Mikołaja,
dynów, Świątynia Karaimska. Czas wolny.
sytuacyjnym z „Koncepcji kanalizacji saDom Adama Mickiewicza. Czas wolny na
Wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd w godz.
nitarnej i deszczowej dla osiedla Pawłokawę. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
nocnych.
wice we Wrocławiu” opracowanej przez
Obiadokolacja. Nocleg.
Pracownię Projektową EKOMPROJEKT
Cena: 480 zł z zabawą integracyjną (przy 45 os.)
2. dzień
Sp. z o.o., na odcinku od ul. Starodębowej
do odbiornika wraz z odbudową nawierzchŚniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Wilna
UWAGA!
ni po śladzie,
– Górny Zamek, Uniwersytet im. Stefana
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Batorego, Kościół św. Ducha, Archikatedra
Szczegółowy program ustala przewodnik. Bilety b- uzupełnienie i odbudowa dwustronnych
Wileńska z grobami królewskimi wraz z
chodników na odcinku od ul. Sasankowej
wstępu do zwiedzanych obiektów płatne we
Kaplicą św. Kazimierza. Przerwa na kawę.
do ul. Starodębowej.
własnym zakresie (ok. 10 euro)
Dalszy ciąg zwiedzania miasta – Góra Trzech
5. Ulica Starodębowa
c- budowa odwodnienia na całej długości ul. a- przebudowa nawierzchni na odcinku od ul.
Pawłowickiej do ul. Przedwiośnie,
Azaliowej oraz odcinka do odbiornika,
bbudowa
odwodnienia na odcinku od torów
W związku ze stanem nawierzchni oraz d- w rejonie przystanku autobusowego oznakolejowych
do ul. Jeziorowej,
planowaną budową sieci wodno-kanalizaczenie na jezdni przejścia dla pieszych.
cbudowa
w
miarę możliwości terenowych
cyjne na terenie osiedla Jerzy Szachnowski,
jednostronnego
chodnika na ode. od ul.
wiceprzewodniczący Rady Osiedla, zwrócił 2. Ulica Pawłowicka
Przedwiośnie
do
końca zabudowy,
się do Urzędu Miasta o informacje na ten a- remont nawierzchni na odcinku od ul. Azad- dobudowa jednostronnego chodnika na odtemat. Pod koniec grudnia otrzymaliśmy
liowej do ul. Widawskiej,
cinku od ul. Złocieniowej do torów kolejoodpowiedź Urzędu Miejskiego Wrocławia b- budowa w miarę możliwości terenowych
wych,
z informacjami na temat planowanych rochodnika obustronnego na odcinku od ul.
ebudowa
jednostronnego chodnika na odcinbót, którą przedstawiamy mieszkańcom.
Azaliowej do ul. Starodębowej,
ku
od
torów
kolejowych do ulicy Pawłowicc- budowa chodnika jednostronnego na odkiej,
cinku od ul. Starodębowej do ul. Widawskiej (po stronie Przedszkola i istniejącego f- na wysokości przystanku autobusowego
oznaczyć na jezdni przejście dla pieszych.
oświetlenia).

Pawłowickie ulice

d- budowa odwodnienia, zgodnie z planem sytuacyjnym z „Koncepcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Pawłowice we
Wrocławiu” opracowanej przez Pracownię
Projektową EKOMPROJEKT Sp. z o.o., na
odcinku od ul. Pawłowickiej bocznej w kierunku ul. Azaliowej,
e- budowa peronów przystankowych wraz
z oznaczeniem pionowym i poziomym
przejść dla pieszych na odcinkach bez
chodnika.

„W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz rozmów telefonicznych przekazuję
szczegółowy zakres prac dla poszczególnych
ulic osiedla Pawłowice, ﬁnansowany przez
Miasto w ramach zadania inwestycyjnego
MPWiK:
1. Ulica Azaliowa
a- remont nawierzchni,
b- budowa, w miarę możliwości terenowych,
obustronnych chodników,

3. Ulica Przedwiośnie
a- przebudowa nawierzchni na odcinku od ul.
Azaliowej do ul. Starodębowej,
b- budowa w miarę możliwości terenowych
dwustronnego chodnika na odcinku od ul.
Azaliowej do ul. Stokrotkowej,
c- odbudowa istniejących, obustronnych chodników na odcinku od ul. Stokrotkowej do ul.
Starodębowej,
d- budowa peronów przystankowych wraz z
oznaczeniem pionowym i poziomym przejść
dla pieszych na odcinkach bez chodnika
e- budowa chodnika jednostronnego na odcinku od ul. Starodębowej do ul. Przylaszczkowej,
f- remont drogi o nawierzchni gruntowej z
wykonaniem nawierzchni tłuczniowej po-

6. Ulica Złocieńiowa
a- budowa chodnika jednostronnego na odcinku od cmentarza do ul. Storodębowej,
b- budowa zatoki postojowej do parkowania
prostopadłego o nawierzchni z płyt ażurowych na wysokości cmentarza.
7. Ulica Forsycjowa
budowa odwodnienia na odcinku od skrzyżowania ul. Forsycjowej i ul. Konwaliowej do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego
na końcu ul. Konwaliowej.
8. Ulica Ruciana
remont drogi o nawierzchni gruntowej z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej podwójnie
utrwalonej asfaltem z wtopionym opornikiem
i ziemnymi poboczami, na odcinku od numeru
44 do końca zabudowy.
9. Ulica Widawska
budowa jednostronnego chodnika na odcinku
od ul. Pawłowickiej do ul. Widawskiej
Sprawę prowadzi:
Wioletta Witkowska 71/7778980
wioletta.witkowska@um.wroc.pl”

3

Zmiany klimatu – bać się?
Zmiany na Ziemi powstające wskutek ocieplenia klimatu to temat, który budzi zainteresowanie nie tylko naukowców i mediów,
ale każdego z nas, mieszkańców tej planety.
Zastanawiamy się, czy to, co prognozują
czarnowidze – a więc zbliżające się wielkimi
krokami wyginięcie życia na Ziemi, dotyczące zarówno roślin i zwierząt, jak i ludzi – rzeczywiście realnie nam zagraża.
Nie ulega wątpliwości, że klimat w ostatnim czasie rzeczywiście się ocieplił, czego
najlepszym dowodem jest topnienie lodowca – wyraźnie widać znaczną różnicę w jego
wyglądzie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, a w 2008 roku można go było po raz
pierwszy opłynąć bez lodołamaczy. Cofanie
się lodowców postępuje w czasie i z każdym
rokiem więcej ich ubywa – czołowym tego
przykładem może być górski lodowiec z Himalajów, którego pierwszy kilometr wycofywał się w czasie ok. 150 lat, a kolejny już
niespełna 40 lat, co świadczy o przyspieszeniu
procesu ocieplania klimatu.
W skali życia człowieka, zwłaszcza młodego, klimat wydaje się czymś niezmiennym
– zwykle latem jest ciepło, zimą zimno. Jednak
jeśli spojrzeć na to szerzej – licząc w milionach
lat – okazuje się, że klimat ewoluuje i co jakiś czas dochodzi zarówno do gwałtownych
ociepleń, jak i nagłych oziębień. Nawet czasy
nam bliższe, ostatnie dwieście lat, to dowody
(pomiary różnymi sposobami, a także ustne
i pisemne przekazy świadków) na istnienie
zmian klimatycznych, a obraz średniej temperatury w ciągu ostatnich dwustu lat pokazuje jej
sukcesywny wzrost – w Europie zaistniało tzw.
optimum średniowieczne, kiedy to w południowych częściach Polski świetnie udawała się
uprawa winorośli, normalnie rosnącej w dużo
cieplejszym klimacie. Z kolei w XVI i XVII
wieku nastąpiła tzw. „mała epoka lodowcowa”,
podczas której Bałtyk zamarzał całkowicie, a
przekazy historyczne mówią o regularnych
liniach komunikacyjnych do Szwecji, gdzie
udawano się po lodzie. Na środku Morza Bałtyckiego stawiano sezonową karczmę, w której
podróżni mogli odpocząć, zjeść coś i zmienić
konie. W drugiej połowie XIX w. znów zaczęło
się robić cieplej i do tej pory, jak widać, średnia
temperatura wzrasta. Obecnie znów znajdujemy się w interglacjale, czyli w momencie, kiedy klimat się ocieplił, i niewykluczone, że za
jakiś czas znów zacznie się ochładzać.
Kształtowanie się klimatu Ziemi powodowane jest różnymi czynnikami. Należy do
nich między innymi ruch Ziemi wokół Słońca,
trwający rok i oddziaływanie na atmosferę oraz
powierzchnię planety promieni słonecznych, o
regularnie zmiennym natężeniu. Nie bez znaczenia jest też układ masywów górskich, ruch
kontynentów i przepływ wód w oceanach.
Badania geologiczne dowodzą, że klimat
Ziemi charakteryzuje się stałą zmiennością, a
cykle, którym ulega, trwają od kilkunastu do
kilkuset tysięcy lat, przy czym te dłuższe powodowane są przez czynniki pozaziemskie (m.in.
zmiany parametrów orbity ziemskiej), zaś krót4

sze przez czynniki lokalne. Nie wszystkie też
przyczyny zmian są już ludziom znane.
Obecne ocieplenie charakteryzuje się zwiększoną ilością gazów cieplarnianych w atmosferze, a wśród nich przewagą pary wodnej. Poza
nią występują: dwutlenek węgla, metan, ozon
i inne. Nie jest to nic niezwykłego i wiązało
się zawsze z ocieplaniem i oziębianiem klimatu, również na długo przed pojawieniem się na
Ziemi ludzi – badania lodowca na Antarktydzie
dowodzą, że w ciągu ostatnich czterystu tysięcy
lat zawartość dwutlenku węgla w powietrzu już
kilkakrotnie była podobna, a po ostatnim zlodowaceniu jej wartość była nawet wyższa niż
dzisiaj.
Z pewnością pewną część gazów cieplarnianych, a szczególnie dwutlenku węgla, zawdzięczamy działalności człowieka, dlatego nie ulega
wątpliwości, że powinno się podejmować działania ograniczające to (należy do nich przede
wszystkim troska o ilość lasów, szczególnie tropikalnych). Jednak klimat zmienia się w naturalnym rytmie, temperatura maleje lub rośnie i powinno się to traktować jako okresy przejściowe.
Również ostatnie ocieplenie, wskutek którego
oceany w mniejszym stopniu wchłaniają CO2,
a fakt zmniejszania się lodowców powoduje
szybsze parowanie z gleby i szybszego rozkładu
związków organicznych znajdujących się w ziemi, czego naturalnym skutkiem jest zwiększona
ilość uwolnionych gazów cieplarnianych.
Szczegółowe badania właściwości klimatu
Ziemi prowadzone są od stosunkowo niedłu-

Zimowe cięcie
Zima laikom kojarzy się głównie z odpoczynkiem. Tymczasem sadownicy wiedzą, że
luty to początek prac w ogrodzie czy sadzie
– warto, by zdawali sobie z tego sprawę również niefachowcy, u których na działkach
czy posesjach rosną drzewa – szczególnie
owocowe. Zimowe przycinanie drzew wykonuje się od drugiej połowy lutego do czasu
tuż przed kwitnięciem.
Drugi miesiąc roku to czas, kiedy powinno
się przycinać drzewa, co służy zachowaniu
równowagi między ich wzrostem a owocowaniem – nadmierny wzrost powoduje pogorszenie jakości owoców. Jeśli korona drzewa
zostanie „przewietrzona”, czyli przerzedzona,
światło łatwiej dotrze do jej środka. Istotne jest
również utrzymanie odpowiedniego kształtu
korony przez przycinanie, wskutek czego uniknie się choćby łamania niekorzystnie skierowanych gałęzi pod wpływem ciężaru owoców.
Przycinanie powoduje również „odmłodzenie”
drzewa dzięki usuwaniu starych, mniej produktywnych konarów.
Smak i jakość owoców zależne jest nie tylko
od warunków genetycznych i atmosferycznych,
ale i od zabiegów pielęgnacyjnych. Drzewa nieprzycinane szybciej się zagęszczają i choć rodzą
bardziej obﬁcie niż inne, to ich owoce są gorszej
jakości, drobniejsze, słabiej ubarwione. Rów-

giego czasu, bo zaledwie od ok. dwustu lat.
Badania początkowo – czterdzieści lat temu i
wcześniej – dotyczyły tylko lądu stałego, a więc
zaledwie ok. 28% powierzchni świata. Jeśli
wziąć pod uwagę, że stacje pomiarowe, niegdyś
znajdujące się na obrzeżach metropolii, obecnie, wskutek rozrostu tych ostatnich, znalazły
się w samych miastach, trudno dziwić się, że
mierzone temperatury są wyższe. Sam fakt tak
krótkich badań nie daje podstaw do pewności,
co do ich poprawności. Dlatego należałoby być
ostrożnym w obarczaniu działalności człowieka wyłączną winą za zwiększenie ilości gazów
cieplarnianych, gdyż w rzeczywistości trudno ją
udowodnić.
Niełatwo jest wytłumaczyć wiele zjawisk istniejących w przyrodzie, szczególnie gdy badane
są w krótkim okresie czasu, a decyzje podejmowane przez człowieka mogą być błędne właśnie
wskutek zbyt małej ilości prawidłowo zebranych informacji. W takich wypadkach nietrudno
też o wykorzystywanie sytuacji przez środowiska zainteresowane czerpaniem zysków w imię
„ekologii” – np. technologii energetycznych czy
też magazynowania CO2 w wyeksploatowanych
złożach. Bez rzetelnych i obiektywnych badań
możemy wpaść w pułapkę pseudoekologów, a
skutki naszych działań mogą okazać się zgoła
inne od oczekiwanych.
Agnieszka Gil
Oprac. na podstawie Stanowiska Komitetu Nauk
Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem.

nież zbiór owoców w takim wypadku jest utrudniony. Gałęzie rosnące pod zbyt ostrym kątem
zginają się i łamią pod ciężarem owoców.
Drzewo stare, zaniedbane – a wiele takich na
działkach i w przydomowych ogrodach – daje
nie tylko gorsze, ale w efekcie i mniejsze uzyski. Pielęgnację takich drzew trzeba rozpocząć
od wycięcia gałęzi martwych, chorych, nadłamanych, potem usunąć konary uszkodzone,
rosnące zbyt pionowo i za blisko siebie. By
prawidłowo dokonać cięcia odpowiednimi
narzędziami, a po nim pielęgnacji rany specjalnymi środkami i kolejnych wymaganych
zabiegów, należy wgłębić się w temat i poznać sposoby dokonywania tych czynności,
temperatury i warunków, które powinny być
spełnione. Na ich temat wiele można znaleźć w
poradnikach działkowców i sadowników, czy
chociażby w Internecie. Można więc samemu
rozgryźć zagadnienie albo – co prostsze i niewymagające nakładu czasu i energii – zlecić
sprawę fachowcom.
Zwykle powtórne przycinanie drzew w ciągu roku nie jest konieczne, chyba że mowa o
drzewach i krzewach ozdobnych – kształt ich
koron wymaga poprawek dla ukształtowania
korony i najlepszego z możliwych kwitnienia,
a gałęzie ich przycinamy gdy wychodzą poza
swój „rewir”, np., na ścieżkę, gdy się zaczynają krzyżować, lub gdy drzewo trzeba z jakiejś
przyczyny obniżyć. Przycinanie istotne jest

również w przypadku, kiedy drzewa tworzą
szpaler – wówczas strzyże się je intensywniej.
Ale to wszystko w okresie wiosenno-letnim,
zimą to inna kwestia.
Iglaki nie wymagają przycinania – ich kształty w zależności od odmiany i gatunku najlepiej
reguluje natura, dlatego doskonale nadają się
na ozdobę terenów przydomowych mało zaangażowanych ogrodników.
(red)

Petra
– miasto zaklęte...
Petra – nabatejskie miasto wykute w czerwonych skałach jordańskiej pustyni. 300 lat
p.n.e. i przez pierwsze trzy stulecia naszych
czasów była to monarchia przyjazna poddanym, słynna z wyszukanego systemu prawnego, wysokiego poziomu kultury i zaawansowanego handlu. Podupadła w IV wieku, po
niszczycielskich trzęsieniach ziemi.
Petra to jedność starożytnej, hellenistycznej i egipskiej architektury i oszałamiających
form skalnych. Zainspirowała mnie właśnie
skała – jako zapis pamięci, świadectwo działalności człowieka i siły przyrody. Często nie
wiadomo, gdzie przebiega ta granica i kto
stworzył te przedziwne formy – natura czy
ludzka ręka…?

Zimowe cięcie drzew

Nadaję kształt koronie
skracam – wycinam – profesjonalnie
tel: 788-178-218
Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Autor
zapraszają na otwarcie wystawy Zdzisława Dadosa

Petra - miasto zaklęte...
fotograﬁe
w czwartek 10 lutego o godzinie 17, Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5
Wystawa czynna do 27 marca 2011.

Zdzisław Dados, autor zdjęć, fotograﬁą zajmuje się pięćdziesiąt lat. Działalność rozpoczął
w Foto Klubie Zamek w Lublinie Od 1979 roku
należy do Związku Polskich Artystów Fotograﬁków. W latach 80-tych wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, gdzie przez 5 lat pracował
jako fotograf reklamowy. Obecnie mieszka we
Wrocławiu. Ma na swoim koncie 25 wystaw
indywidualnych i ponad 250 zbiorowych, w
kraju i zagranicą. Jego zdjęcia znajdują się w
zbiorach prywatnych oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
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Smakołyk ze wschodu
Nasze miasto to swoisty tygiel – znajdziemy
tu ludzi, wyznania, kultury z najróżniejszych
części kraju i nie tylko.
I choć sam Wrocław nie ma chyba potrawy,
którą można by uznać za regionalną (bułka wrocławska to nie to...), ludzie tutaj żyjący przynieśli
ze sobą najróżniejsze zwyczaje, z których wiele warto poznać. Do ciekawostek, które doceni
każdy, kto lubi dobrze zjeść, należy z pewnością
pieróg. Przeciętnemu wrocławianinowi pierogi
kojarzą się raczej z talerzem pełnym okraszonych słoninką lub śmietaną małych form z ciasta,
w których ukryto mięso, ser lub owoce. Tymczasem pieróg – zwany częściej pirogiem – wygląda
jak... pasztet. Albo placek.
Do najsmaczniejszych należy piróg Biłgorajski – od sześciu lat wpisany jest na Listę Potraw
Regionalnych w Lubelskiem – niegdyś zwany
krupniakiem. Dlaczego tak? Ponieważ jednym
ze składników tej potrawy jest kasza gryczana,
często uprawiana na lubelszczyźnie.
Piróg biłgorajski, pieczony w formie prostokątnej lub okrągłej, to wypiek, który niesie ze
sobą zapach i smak wspomnianej już kaszy oraz
ziemniaków. Okraszony skwarkami i dobrze
przyprawiony, ze smakiem wzbogaconym kwaskowatym białym serem, pozostanie w pamięci
każdego smakosza. Kiedyś wypiekany był tylko
na święta lub specjalne okazje, dlatego nazywano go „biłgorajskim tortem” - również zdobiono
go na podobieństwo tortu na wesela, chrzty czy
stypy. Fakt, że był stosunkowo tani w produkcji i
łatwo dawało się go dzielić między biesiadników
też nie był bez znaczenia, to też jedna z przyczyn,
dla których pieczono go na okazje, gdy schodziło
się wielu ludzi – żniwa albo wykopki.
Obecnie piróg nie jest już tylko świątecznym
wypiekiem, robi się go w piekarniach mechanicznych jak wiele innych, jednak podobno jeśli
ktoś go raz spróbował, ten nigdy nie zapomni
cudownego smaku – można go zabarwiać smakiem grzybów, jajek, suszonej mięty, wędzonki,
popijać zsiadłym mlekiem lub zwykłym, jednak,
mówią, im prostszy, tym lepszy. Jeśli ktoś lubi,
to zamiast farszu mięsnego można dać farsz owocowy – będzie słodko. Piróg można piec w drożdżowej skórce, albo bez niej, czyli „łysy”. Jest
doskonały jako ciepła potrawa, albo podawany na
zimno, w plastrach (świetny jako drugie śniadanie
do pracy). Można też podgrzać takie plastry na
masełku, mmm... Polacy lubią kasze i znają się na
nich, dlatego przepisy na potrawy z niej przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Dziś można
znaleźć w książkach kucharskich czy Internecie
wiele przepisów, my zaś podajemy poniżej dwa
na pirogi biłgorajskie i jeden na piróg z kurkami,
polecany przez samego Roberta Makłowicza:
Przepis 1:
2 kg ziemniaków
1 kg tłustego twarogu
0,8 kg kaszy gryczanej
6 jajek
1 szklanka śmietany
słonina
smalec
sól, pieprz, suszona lub świeża mięta
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Ziemniaki obrać, ugotować i odcedzić. Kaszę
gryczaną wsypać do ugotowanych ziemniaków,
garnek przykryć pokrywką i odstawić na pół godziny.
Ser biały starannie pokruszyć, słoninę pokroić
w kostkę i stopić. Miętę rozetrzeć w moździerzu
(suszoną pokruszyć). Ziemniaki z kaszą przełożyć do miski. Dodać biały ser, tłuszcz ze skwarkami i jajka.
Przepis 2:
1 kg ugotowanej na sypko kaszy gryczanej
1 kg ugotowanych i rozgniecionych
ziemniaków
1,5 kg twarogu
70 dkg stopionej na skwarki słoniny
0,5 18% śmietany
10 jajek
sól, pieprz, mięta.
Całość wyrabiamy na jednolitą masę. Dodajemy przyprawy. Wykładamy do wysokiej blachy
grubo wysmarowanej smalcem i starannie ugniatamy, by nie było pustych przestrzeni. Wierzch
wygładzamy i zwilżamy wodą (można posmarować jajkiem). Pieróg wstawiamy do nagrzanego
pieca (180-200*C) i pieczemy około 1,5 godziny
( po godzinie zyskuje złoty kolor)..
Biłgorajski piróg z kurkami
3 szklanki mąki
1 kostka masła
20 g drożdży
szczypta proszku do pieczenia
1łyżeczka cukru
700 g ziemniaków
500 g kaszy gryczanej
350 g sera twarogowego
1 szklanka śmietany
5 jaj
1łyżka smalcu
sól, pieprz.
Farsz:

REKLAMA
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NOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
NA PSIM POLU
Od 15 grudnia 2010 roku czynny jest
Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób z problemami zdrowia psychicznego
Fundacja Opieka i Troska zaprasza
wszystkie zainteresowane osoby
o kontakt z nami codziennie w godz. 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
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego na którą możesz przekazać 1%
podatku dochodowego KRS 0000159664

Ugotować ziemniaki, odlać wodę, zostawiając
trochę na dnie. Utłuc, wsypać kaszę gryczaną,
dodać smalec, pozostawić na małym ogniu, pod
przykryciem, aż kasza napęcznieje i zmięknie.
Dodać pokruszony ser, przyprawić solą i pieprzem ziołowym, wymieszać. Dodać śmietanę i
jajka, wymieszać.
Ciasto
Drożdże rozkruszyć w miseczce, dodać proszek do pieczenia, szczyptę soli, odrobinę cukru,
śmietanę, dokładnie wymieszać. Mąkę wysypać
na stolnicę, dodać masło, przesiekać je z mąką,
dodać śmietanę z drożdżami. Wyrobić gładkie
ciasto. podzielić je na pół, jedną częścią wyłożyć
dno i boki wysmarowanej masłem formy. Wyłożyć nadzienie na ciasto, przykryć drugim płatem
ciasta, posmarować jajkiem i wstawić do pieca
na 1 godzinę i 40 minut.
Sos kurkowy:
Posiekać cebulę, zrumienić na maśle, wrzucić
posiekane kurki. Dodać około łyżeczki mąki,
wlać trochę bulionu, dodać 30% śmietankę,
chwilę pogotować, aby się zagęściła, wlać trochę białego wytrawnego wina. Doprawić solą i
pieprzem. Upieczony piróg podawać z sosem z
kurek, lub z gęstą kwaśną śmietaną.
Przepisy ze strony www.bilgoraj.pl
Agnieszka Gil

Nauka przez zabawę - część 1
Znajomość matematyki niezbędna jest
każdemu, jednak to dziedzina, która stwarza
wielu ludziom problemy z jej przyswojeniem.
Problemy, z którymi uczeń spotyka się w szkole, zwykle nie wynikają z trudności bieżących,
przyczyn trzeba szukać na etapie przedszkolaka, a nawet wcześniej.
Aby dać dziecku szanse na to, by w szkole bez
kłopotów dawało sobie radę wysilając się intelektualnie, rozumiało sens matematyki, radziło sobie
z liczbami i to w warunkach nierzadko mało komfortowych – hałas, stres, obecność innych dzieci
– warto pomyśleć o tym już dużo wcześniej. Inaczej może się zdarzyć, że dziecku zabraknie motywacji, wiary we własne umiejętności i siły, będzie
wolało się wycofać, niż zmierzyć z matematyką.
Jak najlepiej nauczyć się czegoś? Oczywiście
przez samodzielne doświadczanie. Na etapie
edukacji przedszkolnej, a nawet wcześniej, jako
niemowlę, człowiek uczy się. W zasadzie początkowo dziecko nie bawi się dla samej zabawy
– wszystko to nauka. Dzieci lubią eksperymenty, sprawdzanie, dotykanie, przy okazji chłoną
wiedzę, uczą się rozumieć otoczenie. I warto to
wykorzystać przy wychowaniu, by ułatwić maluchom wejście w świat prawdziwej matematyki w
szkole.

Troskliwi rodzice od kołyski myślą o tym, jak
wspomóc rozwój swojego dziecka – niestety, łatwo popaść w skrajność i zarzucić niemowlę sorterami, płytami z „odpowiednią muzyką” i innymi
gadżetami stymulującymi, starsze dziecko dziecko grami edukacyjnymi, klockami i układankami.
Może się okazać, że mały człowiek pośród tego
wszystkiego czuje się zmęczony i nie jest w stanie
normalnie funkcjonować.
Wrażliwość muzyczną, plastyczną, umiejętności manualne, rytmikę, pojęcie geometrii, orientowanie się w przestrzeni, liczenie i to wszystko, co
pośrednio łączy się z matematyką, a co stanie się
podwaliną dalszej edukacji, można wspierać przy
pomocy najprostszych zabaw, które każdy może
przeprowadzić w domu. I przykłady takich właśnie zabaw będziemy przedstawiać w kolejnych
artykułach.
Agnieszka Gil

Działalność Klubów Seniora w 2011 r
Program ten przewiduje nieodpłatne
zajęcia z języka angielskiego, obsługi
komputera, możliwość treningu nordic
walking oraz zajęcia ze stylizacji
sylwetki.
Więcej informacji na temat tego programu oraz możliwość zapisania się na ww.
zajęcia można uzyskać pod numerem
tel. 71 794 00 35
lub w siedzibie stowarzyszenia które
mieści się przy ul. Kiełczowskiej 43
na terenie LZN w bud.nr. 6 na 1. piętrze.





„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.

Stowarzyszenie Wrocław za Widawą
pragnie poinformować mieszkańców Zawidawia, a w szczególności seniorów należących do klubów seniora, że wspólnie
z gminą Wrocław realizuje program pt.
















Cyfry znajdujące się w polach oznaczonych
literami A, B, C, D należy wpisać do poniższych
kratek, tworząc hasło – rozwiązanie.
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Świat Baśni (2)
Dzisiaj chciałbym przedstawić (lub przypomnieć) Wam najpierw Alfa z niegdysiejszego
serialu telewizyjnego produkcji amerykańskiej, a potem E.T. z ﬁlmu S. Spielberga.
Alf to sympatyczny, włochaty kosmita z wielkim pomarszczonym nosem. Naprawdę nazywa
się Gordon Shumway. Przyszedł na świat 28 października 1756 roku na planecie Melmac, znajdującej się o sześć parseków za Hydra-Centauris.
Gordon jest synem Flo i Boba oraz bratem Curtisa. Przez 63 lata (tyle trwa edukacja mieszkańców jego planety) Gordon uczęszcza do szkoły.
Większość czasu poświęca jednak nie nauce, lecz
grze w skleenball i bouilabaseball, zostaje nawet
kapitanem szkolnej drużyny. Po skończeniu szkoły próbuje swoich sił jako komik, jednak porzuca
to zajęcie, widząc, że nie ma szans na zrobienie
kariery. Prawdopodobnie w 1977 roku Gordon
zostaje strażnikiem Orbity Zabezpieczającej, specjalistycznej grupy, której zadaniem jest ochrona
planety. Pewnego dnia, gdy Gordon ma 229 lat
traﬁa na Ziemię. Melmac wskutek awarii broni
jądrowej zostaje wysadzony w powietrze, a on
jako jeden z nielicznych jej mieszkańców przeżywa i przez kilka miesięcy krąży w przestrzeni
kosmicznej, by w końcu rozbić statek o garaż
rodziny Tannerów, mieszkającej na Hemdale
Avenue 167 w Los Angeles. Znajduje go ojciec
rodziny, Willy, i to on właśnie nazywa go Alfem,
co oznacza Obcą Formę Życia (ang. Alien Life
Form). Alf szybko przystosowuje się do warunków życia na Ziemi i zostaje członkiem rodziny
Tannerów. Choć jest dość kłopotliwy (je potwornie dużo, często wznieca pożary i zatyka kanalizację), Willy, Kate (żona Willy’ego) oraz ich
dzieci – Lynn i Brian, bardzo się do niego przywiązują. Alf większość czasu spędza, oglądając
telewizję i obżerając się. Pewnego razu zakochuje
się w Lynn i nagrywa własny teledysk, by jej zaimponować, oraz sprzedaje część ze swojego statku kosmicznego, by kupić jej wymarzone ferrari.
Dziewczyna jednak wyraźnie daje mu do zrozumienia, że powinni zostać tylko przyjaciółmi.
Rozżalony kosmita godzi się w końcu z odrzuceniem i powraca do swoich ulubionych rozrywek
– oglądania seriali, gonienia za kotem i przysparzania różnych kłopotów swej nowej rodzinie. Co
pewien czas Alf przypomina sobie dawne życie
na planecie Melmac i wpada w depresję, jednak
przez większość czasu, jaki spędza u Tannerów,
wspaniale się bawi, wielokrotnie doprowadzając
do szału swoich opiekunów. Chcąc poprawić ich
sytuację ﬁnansową Alf na pewien czas zatrudnia
się jako telefoniczny sprzedawca kosmetyków,
niedługo potem odkrywa jednak, że lepszym
sposobem na zarabianie pieniędzy są gry hazardowe. Okazuje się jednak, że nie ma zbyt wiele
szczęścia i szybko wpada w długi. Innym razem,
chcąc pomóc Tannerom w pełnieniu sąsiedzkiego
patrolu, wszczyna tyle fałszywych alarmów, że
gdy naprawdę pojawia się na ulicy włamywacz,
nikt już Alfowi nie wierzy. Kiedy z kolei Willy
dostaje awans w pracy i rodzina decyduje przeprowadzić się do San Francisco, Alf, uważając, że

nowa praca unieszczęśliwi Willy’ego, uniemożliwia mu sprzedanie domu, pokazując się potencjalnym nabywcom jako duch. Z powodu swego
niezwykłego wyglądu Alf przeżywa wiele zabawnych przygód – zostaje maskotką brzuchomówcy,
najlepszym przebierańcem na balu maskowym, a
także – wzięty za zabawkę – staje się prezentem
dla chorego dziecka w szpitalu.
Po czterech latach pobytu na Ziemi, podczas
zabawy skonstruowanym przez Willy’ego radiem, Alf traﬁa na wiadomość przesłaną w swoim
ojczystym języku. Okazuje się, że jego dwaj przyjaciele, Skip i Rhonda, także przeżyli katastrofę
Melmac, a teraz zapraszają Alfa, aby zamieszkał
na kupionej przez nich prywatnej planecie. Po
długich rozmyślaniach Alf decyduje się opuścić
Ziemię i powrócić w rodzinne strony.
Serial „Alf” cieszył się ogromnym powodzeniem nie tylko w USA, ale na całym świecie. Skupiał przed ekranami telewizorów miliony widzów
– zagorzałych fanów ﬁlmu i przyjaciół włochatego rozrabiaki z kosmosu.
„Alf” powstał jako parodia i odpowiedź na
popularność innego ﬁlmu – „E.T.” Stevena Spielberga z 1982 roku. E.T. to również przybysz z
kosmosu, nazwany tak od słów the Extra Terrestrial, czyli pozaziemski. Jest brązowy, niewielkiego wzrostu, nieowłosiony, ma bardzo krótkie
nogi i dowolnie regulowaną długość szyi oraz
wielkie, ufne oczy. Z twarzy przypomina małpkę. Pewnego dnia jego statek ląduje na Ziemi,
a kiedy szykuje się do odlotu, E.T. spaceruje po
lesie. Na miejsce przyjeżdża właśnie kawalkada
samochodów tropicieli UFO i E.T. zmuszony jest
się ukryć. Kręcący się po lesie ludzie odcinają
mu drogę do statku – E.T. przegapia więc start.
Zostaje zupełnie sam na obcej planecie. Bezradny
szuka schronienia i zatrzymuje się w składziku
na narzędzia koło domu pewnej amerykańskiej
rodziny – matki z trojgiem dzieci. Tam znajduje
go dziesięcioletni Elliott, który na widok obcego ucieka z krzykiem, a równie przerażony E.T.
znika w lesie. Ale ciekawość chłopca bierze górę
nad strachem i Elliott spędza noc, czuwając, mając nadzieję na ponowne spotkanie. Kiedy znów
staje twarzą w twarz z przybyszem, wobec braku
wrogości z jego strony, postanawia zwabić go do
domu. Udaje mu się tego dokonać przy pomocy
czekoladowych cukierków, na które E.T. okazuje się być niezwykle, nawet jak na kosmitę, łasy.
Od tego momentu stworek zamieszkuje w pokoju
chłopca i pomiędzy nim a małym człowiekiem
rodzi się przyjaźń. Obydwaj są siebie nawzajem
ciekawi, a kosmita okazuje się bardzo miły i inteligentny. Elliott, nie mogąc utrzymać tajemnicy,
pokazuje w końcu E.T. bratu i siostrze, i od tej
pory mama ma podejrzany spokój z dziećmi, które
każdą wolną chwilę spędzają z kosmitą. Stworek
uwielbia leżeć w wannie, nie przepada za to za
psem. Mała Gertie z upodobaniem przebiera E.T.
w swoje ubrania i z zachwytem obserwuje mało
estetyczny sposób jedzenia nowego znajomego.
Stworek ma też kapitalną umiejętność udawania
jednej z zabawek, kiedy mama zagląda do pokoju.
E.T. nawiązuje specjalną więź emocjonalną z Elliottem, która pozwala chłopcu odczuwać to samo
on: kiedy kosmita pozostawiony w domu wypi-

ja piwo, chłopiec w szkole ma objawy upojenia
alkoholowego. Inteligencja kosmity pozwala mu
w krótkim czasie opanować podstawy angielskiego (kilkuletnia Gertie uczy go powtarzając frazy
usłyszane w oglądanej „Ulicy Sezamkowej”)
tak, że wkrótce E.T. potraﬁ wypowiedzieć słynne „E.T. phone home”. Sielanka trwałaby dłużej,
ale ludzie szukają przybysza z kosmosu. Niepokojące jest też to, że kosmita wyraźnie słabnie,
przebywając w obcej dla siebie atmosferze. Dzieci decydują się pomóc swojemu przyjacielowi
w powrocie do domu. Elliott pomaga mu skonstruować radar, dzięki któremu E.T. będzie mógł
wysłać sygnał na swoją planetę. Chłopiec zabiera
stworka i jadą na rowerze do lasu (podczas jazdy
E.T. za pomocą swojej kosmicznej mocy wznosi w powietrze rower, który leci na tle księżyca).
Nadają wezwanie do statku kosmicznego i zostają
na noc w lesie. Kiedy Elliott budzi się rano, nie
ma przy nim E.T. Kosmita zostaje odnaleziony w
bardzo złym stanie. Chłopiec również jest chory.
Pojawiają się funkcjonariusze w sterylnych kombinezonach, zabierają przybysza i w laboratorium
naukowym poddają go serii badań. E.T. umiera, a
równocześnie chłopiec odzyskuje siły. Naukowcy umieszczają stworka w kapsule z lodem i pozwalają Elliottowi pożegnać się z przyjacielem.
Chłopiec mówi do wyglądającego na umarłego
(a może uśpionego) przyjaciela, że go kocha, i w
tym momencie zauważa, że serce kosmity znów
zaczyna świecić na czerwono. Wówczas Elliott
z pomocą kolegów wykrada E.T., by zawieźć
stworka do lasu w nadziei, że jego pobratymcy
przybędą mu na ratunek. Cała grupa uciekinierów
musi uciekać przed policją i wszystkimi możliwymi służbami, ale kosmita znów zmusza rowery
do lotu, dzięki czemu chłopcy mylą pościg. Kiedy docierają na polanę, jest już na niej statek kosmiczny. Pożegnania trwają długo. E.T. namawia
nawet Elliotta na wspólną podróż, ale chłopiec
mimo miłości dla kosmity, decyduje się zostać na
Ziemi. E.T. odlatuje do domu.
W sklepach ukazało się ekskluzywne wydanie
DVD z tym pięknym i wzruszającym ﬁlmem.
Warto go zobaczyć.
Krzysztof Bauer
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