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się on nam inny, odświętny, niecodzienny. Mó-
wię raczej o tradycyjnie pojmowanej (i pisanej) 
poezji, gdyż współczesna nader często korzy-
sta z języka potocznego, odmetaforyzowanego, 
kolokwialnego, jak się to określa w teorii lite-
ratury. Nie mówię tu o zrytmizowaniu wiersza 
(podział na zwrotki, rymy) – to dzisiaj rzadko 
występuje i najczęściej w poezji dla dzieci i lu-
dowej. No i nie mam zamiaru pisać o „kuchni 
poezji”, bo to nudne i dla znawców, a nie dla 
zwyczajnego czytelnika wierszy. Zresztą czy-
telników poezji jest niewielu, więcej z nich to 
czytelnicy „przymusowi”, czyli uczniowie w 
szkole na lekcjach języka polskiego. Traktują 
ją jako „zło konieczne”, nie lubią i po skończe-
niu szkolnej edukacji natychmiast o niej zapo-
minają. Ot, taki jest los szkolnego modelu czy-
tania poezji, jej analizowania i interpretowania. 
Bardziej męczy, odrzuca, oddala, a nie przy-
bliża do poezji i późniejszego sięgania po nią, 
aby budzić wzruszenia, jak to sugeruje wiersz 
Broniewskiego. Można więc mówić o odświęt-
nym (okazyjnym) czytaniu wierszy. Skłania do 
tego choćby nadchodząca pora świąt Bożego 
Narodzenia, kiedy „poezjujemy”, śpiewając 
kolędy czy tylko ich słuchamy. Bo przecież 
właśnie KOLĘDA spełnia całkowicie wymogi 
stawiane przez poetów czy ich pragnienia, aby 
POEZJA „trafiła pod strzechy” (oczywiście jest 
to cytat z Epilogu „Pana Tadeusza”). Kolęda to 
utwór poetycki pochodzenia ludowego, pisany 
z potrzeby serca, z religijnego zainspirowania, 
z chęci „sprzedania” swoich uczuć wobec Boga 
i jego narodzin. To w kolędach napotykamy 
poetyckość, 
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Drodzy mieszkańcy Pawłowic,
Ramiszowa i Pruszowic…

Co roku o tej porze Kościół daje nam oka-
zję przeżywania pamiątki pierwszego OCZE-
KIWANIA na zapowiedzianego ludzkości na 
kartach Pisma Świętego MESJASZA… Czas 
ten nazywamy ADWENTEM, od łacińskiego 
„advenio” – „przybywam”! Bezpośrednio po 
tym ADWENCIE LUDZKOŚCI przychodzi 
czas na świętowanie pamiątki SPEŁNIENIA, 
czyli ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA… I 
tak oto, Kochani Parafianie i Mieszkańcy tej 
pięknej okolicy Wrocławia, mamy szczęście 
wspólnie przeżywać i jakby dotknąć w na-
szym wymiarze czasowym tej niezwykłej TA-
JEMNICY, która inspiruje ludzkość od ponad 
dwóch tysięcy lat.

Różne są przejawy tej duchowej i wielopłasz-
czyznowej inspiracji, jakiej podlega cała nasza 
ludzka cywilizacja na skutek wydarzeń zwią-
zanych z TAJEMNICĄ WCIELONEGO BO-
ŻEGO SŁOWA, które przyjęło imię „JEZUS Z 
NAZARETU”. Od Niego bierze początek tzw. 

Nowy Testament, a także wszystko to, co skła-
da się na historię ŚWIATA CHRZEŚCIJAŃ-
SKIEGO w każdej sferze naszej cywilizacji, 
nieustannie aż po dzień dzisiejszy i co stanowi 
również wyzwanie dla ludzkości doby współ-
czesnej, a także tej, jaka przyjdzie po nas… Nie 
sposób zaprzeczyć i uciec przed następstwami 
tego WYDARZENIA w czasie i przestrzeni, ja-
kim stało się BOŻE NARODZENIE w wymia-
rze ludzkiej historii i losów ludzkiego życia. 
Pragnąc „żyć w prawdzie”, musimy podejmo-
wać wciąż nowe wysiłki, aby poznawać swoją 
historyczną przeszłość, jaka ukształtowała na-
szą współczesną cywilizację… 

Jednoczymy się więc, jako spadkobiercy 
tej wspaniałej Dobrej Nowiny o Bożym Na-
rodzeniu, najpierw wokół wigilijnego stołu, 
aby przełamując biały opłatek, składać sobie 
świąteczne życzenia w gronie rodzinnym. 
Następnie wędrujemy do kościoła, aby tam w 
większej wspólnocie, jaką jest PARAFIA naj-
mniejsza cząstka Kościoła lokalnego adorować 
Tajemnicę Tajemnic, że „Słowo stało się Cia-
łem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). W ten 
oto sposób dotykamy tej Tajemnicy w łonie ro-
dziny i Kościoła, aby potem znowu ożywiać jej 

treści w naszym życiu codziennym, pamiętając 
nade wszystko o tym, że „Bóg jest miłością”
(1J 4, 8b)!

Dlatego też, korzystając z okazji zagoszcze-
nia w Waszym Domu dzięki temu lokalnemu 
biuletynowi, jako Wasz miejscowy duszpa-
sterz, pragnę wyrazić swoją wielką radość z 
możliwości uczestniczenia w budowaniu ży-
wych zrębów JEDNOŚCI tej naszej lokalnej 
społeczności, która pragnie się rozwijać na 
fundamencie betlejemskiej Dobrej Nowiny, że 
Bóg jest miłością. 

Wszystkim Wam gorąco życzę, abyście sami 
mogli doświadczyć, że Bóg jest MIŁOŚCIĄ, a 
następnie abyście tym doświadczeniem mogli 
się dzielić z całym swoim otoczeniem, pamię-
tając o tym, że: „Każdy, kto miłuje, narodził 
się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna 
Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4, 7b-8). I 
niech te doświadczenia i te wysiłki staną się 
naszym sensem życia oraz naszą osobistą misją 
w tym nadchodzącym Nowym 2007 Roku.

Ks. Michał Machał
proboszcz

Kochani Parafianie

Nagrodzony rejs
Rejs jachtem „Panorama”, opisywany w 

drugim numerze „Pawłowic”, otrzymał na-
grodę REJS ROKU 2006.

Nagroda jest przekazywana przez Bractwo 
Szyprów (dawniej Koło Kapitanów). Jest to 
forum działające przy wrocławskim WrOZŻ 
(Wrocławski Okręgowy Związek Żeglar-
ski) osób samodzielnie prowadzących jachty 

w żegludze morskiej. Są to nie tylko kapitano-
wie, ale również osoby z niższymi stopniami 
żeglarskimi, które prowadzą rejsy nieustępu-
jące dokonaniom „patentowanych” kapitanów. 
Bractwo spotyka się dwa razy w roku.

Na spotkaniach jesiennych tego roku, 
18 listopada, były omawiane są między inny-
mi osiągnięcia minionego sezonu. Rejsy, które 
zdobyły największe uznanie, otrzymały miano 
i nagrodę REJS ROKU 2006..
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„Nie wiem, co to poezja.
Nie wiem, po co i na co.
Wiem, że czasami ludzie

Czytają wiersze i płaczą”
(W. Broniewski)

Bardzo lubię wiersz Władysława Broniew-
skiego „Robotnik z Radomia”, z którego po-
czątkowy fragment zacytowałem jako motto do 
moich rozważań na temat poezji. Z jednej stro-
ny mówi on bowiem, że zawiera ona tajemnicę 
czy nawet magiczną moc, które oddziałują na 
psychikę czytelnika niezwykle emocjonalnie. 
Z drugiej zaś niezmiernie trudno odpowiedzieć 
na pytanie, skąd się bierze poezja, gdzie jest jej 
źródło. Tak mówi twórca, sam poeta, niejako 
przyznając się do tego, że jest bezradny, aby 
przekazać czytelnikowi wiedzę na temat po-
etyckich doznań i wzruszeń. Nie pomoże nam, 
czytelnikom, także sformułowanie kończące 
wiersz: „jest w niej coś z laski Mojżesza, stru-
mień dobędzie ze skały, umie zabijać i wskrze-
szać”. Poeta wzmacnia tylko to, co na temat po-
etyckich przeżyć wyznał na początku wiersza, 
tyle że czyni to w sposób bardziej zmetaforyzo-
wany, czyli przenośny. Poezja, język poetycki 
ma to do siebie, że jest zgoła odmienny od ję-
zyka potocznego, jakim posługujemy się na co 
dzień. Mowa wiązana, tak bowiem nazywamy 
język poetycki, posługuje się metaforą (przeno-
śnią) jako środkiem przekazu, dlatego wydaje 

Po co nam poezja?Po co nam poezja?
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Wspólnie z Orkiestrą Kameralną WRA-
TISLAVIA, o której z racji jej tegorocznego 
jubileuszu 10-lecia istnienia pisaliśmy już na 
naszych łamach, przygotowaliśmy dla Pań-
stwa zupełnie niezwykłą niespodziankę.

Oto jako świąteczny prezent przygo-
twaliśmy 400 płyt CD (kupon). Za pomo-
cą kuponu można bezpłatnie odebrać pły-
tę ze sklepu ogólnospożywczego JUREK, 
ul. Mirtowa 20. Płyta zawiera trzy utwory 
(27 min) pochodzące z płyty orkiestry Wra-
tislavia „Muzyka Polska”. Dołączenie płyty 
bezpośrednio do gazety nie było możliwe z po-
wodu kolportażu do skrzynek pocztowych.

Na płycie znajdą Państwo dwa utwory ściśle 
połączone tematyką z nadchodzącymi święta-
mi: Symphonię de Nativitate Polskiego Ano-
nima oraz Tryptyk Mariacki Romualda Twar-
dowskiego.

Z pewnością nie ma wśród Państwa żadnej 
osoby, która zakwestionowałaby wielkie zna-
czenie, jakie od wieków ma dla Polaków mu-
zyka. Początkowo, jako śpiew towarzyszący 
prasłowiańskim obrzędom, poprzez tradycję 

chorałową, aż po kompozycje ściśle instru-
mentalne, związane z obchodami uroczystości 
zarówno religijnych, jak i świeckich. Wśród 
utworów instrumentalnych od XVII wieku co-
raz większą rolę zaczynają odgrywać te prze-
znaczone na kameralną orkiestrę. 

Muzyka jest nieodłączną towarzyszką wyda-
rzeń religijnych. W Polsce od momentu przy-
jęcia chrześcijaństwa była obecna w liturgii 
Mszy Świętej, Liturgii Godzin, ale także jako 
oprawa pozaliturgiczna najważniejszych świąt, 
w tym Bożego Narodzenia. Do połowy wieku 
XVIII repertuar przeznaczony na tę uroczy-
stość był w większości wokalny lub wokalno-
-instrumentalny. Fragmenty instrumentalne 
kojarzono głównie z jasełkami (Dialogi de 
Nativitate), kolędowaniem domowym i wizy-
tami kolędników. Anonimowa Symphonia de 
Nativitate, pochodząca z 1759 roku, powstała 
najprawdopodobniej z myślą o którejś z po-
wyższych okazji. W oryginale przeznaczona na 
dwoje skrzypiec z towarzyszeniem continuo, 
na płycie wykonana przez kameralną orkiestrę 
smyczkową. W melodyce kompozycji odnaleźć 
można popularne wówczas tematy związane z 
Bożym Narodzeniem. Pierwsza myśl części I 
skojarzy się Państwu z kolędą „Przybieżeli do 
Betlejem”. W kolejnej części usłyszymy melo-
dię „Wezmę ja kontusz, wezmę ja żupan, sza-
blę przypaszę” (a od XIX wieku „Ty pójdziesz 
górą”). Finał, o motorycznym charakterze, 
najprawdopodobniej został oparty na jednym z 
ówczesnych źródeł instrumentalnych.

Tryptyk Mariacki Romualda Twardowskie-
go z 1973 r. to napisany z inspiracji religijnej i 
zarazem bardzo w swym wyrazie nowoczesny 
utwór na orkiestrę smyczkową. Trzy główne 
części (Stajenka betlejemska – Złożenie do 
grobu – Zmartwychwstanie) przedzielone są 
dwoma lekkimi i dowcipnymi tańcami, co było 
częstą praktyką stosowaną np. w baroku. 

Muzyka na święta

Koncert  Orkiestry Kameralnej „Wratislavia”, który 
odbył się w Ratuszu, 26 i 27 listopada tego roku

chociaż nie zawsze z tego sobie zdaje-
my sprawę. Nastrój radości i podniosłości, 
ale i refleksji nad sensem życia emanuje z nich 
prawie w każdym sformułowaniu, co jest wy-
raźnym nośnikiem poetyckości. Z drugiej zaś 
strony prostota w stosowaniu porównań, epite-
tów czy przenośni wzmacnia wymowę wiersza, 
jakim jest kolęda czy pastorałka. Żaden kraj na 
świecie nie ma tak licznej ilości kolęd i do tego 
tak pięknych i wzruszających swoją poetyką i 
metodyką, jak Polska. To pewien fenomen, z 
którego nie do końca zdajemy sobie sprawę. 
Śpiewanie rodzinne kolęd zanika, raczej ich 
słuchamy z płyt. A szkoda, bo z jednej strony 
uczymy się na nich właśnie pięknego języka 
poetyckiego, sposobów wyrażania różnorod-
nych uczuć, a z drugiej poznawania ludowej 
tradycji, w tym melodycznej (góralskiej, polo-
nezowej, kołysankowej). Wśród kolęd wyróż-
nia się swoją majestatycznością i podniosłością 
lubiana i chętnie śpiewana „Bóg się rodzi”. Nie 
wszyscy wiedzą, że napisana ona została przez 
znakomitego poetę okresu oświecenia – Fran-
ciszka Karpińskiego (autora pięknej, śpie-
wanej do dzisiaj sielanki „Laura i Filon” czy 
pieśni religijnych „Kiedy ranne wstają zorze” i 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy”). To praw-

dziwa perła poezji, w której w sposób genialny 
wykorzystał poeta wiele środków stylistycz-
nych, ale nade wszystko ANTYTEZĘ (przeci-
wieństwo, kontrast) i OKSYMORON (rodzaj 
metafory, w której zestawiamy wykluczające 
się słowa lub wyrażenią: „ogień krzepnie, blask 
ciemnieje”, „ma granice – nieskończony”). A 
przy tym rytm polonezowy (najbardziej polski 
z polskich) nadaje tej kolędzie wyjątkowy i 
niepowtarzalny charakter.

Podobnie ma się rzecz z przepiękną kolędą 
„Lulajże, Jezuniu”, której poetyckość, nastro-
jowość, muzyczność jest niedościgniona. Dla-
tego wykorzystał ją Fryderyk Chopin w jed-
nym ze swoich mazurków i znana jest na całym 
świecie (oczywiście jej melodia).

Mamy się więc czym chwalić przed cudzo-
ziemcami. Kilka polskich kolęd nie ustępuje w 
niczym najbardziej znanej kolędzie świata, au-
striackiej (nie niemieckiej) „Cicha noc”. Są jak 
gdyby spokrewnione ze sobą NASTROJEM, 
UROCZYSTYM PATOSEM i MELODYJ-
NOŚCIĄ, ale i prostą POETYCKOŚCIĄ. Tak 
więc zacząłem od pytania, czym jest poezja, a 
skończyłem na kolędach. Bo w nich znajduję 
odpowiedzi na to właśnie pytanie. Poezja ma 
wzruszać, budzić emocje, emanować pięknem, 

ale i prostotą słowa, trafiać do odbiorcy i jego 
serca, otwierać pokłady różnorodnych doznań 
i uczuć.

Śpiewajmy, kolędujmy, bo w ten sposób 
obcujemy z autentyczną poezją, której nigdy 
dość w naszym życiu. A świąteczny czas temu 
sprzyja w najbardziej naturalny sposób.

Krzysztof Bauer

Koncert Staropolski tego samego kom-
pozytora. Jest on doskonałym przykładem 
głównych tendencji w kompozycjach Twar-
dowskiego. Reminiscencje muzyki dawnych 
epok zostają przetworzone współczesnymi 
technikami kompozytorskimi. Równie mocnie 
jest akcentowany wątek religijno-patriotyczny, 
uwidaczniający się w warstwie dźwiękowej, 
jak i proponowanych tytułach dzieł. Koncert 
staropolski zbudowany jest z trzech części. 
Pierwsza część ma pogodny, wręcz momenta-
mi taneczny charakter i jest najkrótsza w całej 
kompozycji. Druga część jest majestatyczna i 
melancholijna. Allegro giocoso bardzo spójnie 
zamyka cały koncert, pełen odniesień do typo-
wej melodyki i charakteru twórczości kompo-
zytorów dawnych wieków. 

Zachęcamy Państwa do wysłuchania tych 
utworów i sięgnięcia po pełną wersję pły-
ty „Muzyka Polska” – płyty, która w roku 
2001 została nominowana do nagrody Pol-
skiego Przemysłu Fonograficznego FRYDE-
RYK. Informacje na temat zakupu znajdą 
Państwo na stronie orkiestry WRATISLAVIA: 
www.wratislavia.org.pl (sekcja ORKIESTRA, 
dział PŁYTOTEKA).

Redakcja

dokończenie ze strony 1

Dziękujemy za sięgnięcie do następnego nu-
meru „Pawłowic”. Zachęcamy do zamieszczania 
bezpłatnych ogłoszeń drobnych

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia oraz wiele spokoju 
i radości w nadchodzącym 2007 roku życzy Re-
dakcja

Redakcja: Dorota Stępień, Anna Małaczyńska,  
Jacek Orzechowski (redaktor naczelny).
Wydawca: Mediacom sp. z o.o.
Kontakt: Wrocław, ul. Przedwiośnie 73 lub 
ul. Jeziorowa 27, ul. Krokusowa 44;  e-mail: 
jacek@artserwis.pl

Od redakcji



3

W Szkole Podstawowej nr 39 im. Księdza 
Jana Twardowskiego dzieci mogą realizować 
swoje marzenia. Prężnie działająca świetlica 
pozwala aktywnie rozwijać twórczość uczniów. 
Podczas warsztatów zajęciowych odkrywa się i 
świadomie wykorzystuje potencjał zdolności 
plastycznych, manualnych, teatralnych i mu-
zycznych dzieci, uczy twórczego myślenia, roz-
wija wyobraźnię dziecka. W szkolnej świetlicy 
dzieci nie mogą się nudzić!  Zrealizowaliśmy 
w tym roku szkolnym już dwie inscenizacje: 
,,Jesienny bal owoców i warzyw”, ,,Wigilijne 
marzenia”, inne w przygotowaniu... 

5 grudnia odwiedziliśmy Przedszkole nr 73 z 
inscenizacją ,,Wigilijne marzenia”. Dzieci zo-
stały bardzo ciepło i rodzinnie przyjęte. Teatrzyk 
bardzo podobał się maluchom, starszakom i ze-
rówkowiczom. Po przedstawieniu przedszkola-
ki  mogły obejrzeć i dotknąć sprzętów w pra-

cowni pomocników św. Mikołaja, porozmawiać 
z elfami, pociągnąć za pompon czapy Śmieszka, 
Poziomkę , na pamiątkę tej miłej wizyty elfy zo-
stawiły swoje „wizytówki”.

W inscenizacji udział wzięli: Monika Siciń-
ska, Ola Konopka, Kamila Pasternak, Maciek 
Dudziński, Wiktor Kocik, Marek Grzybow-
ski, Mateusz Drewicz, Maciek Wasik, Paweł 
Szachnowski, Gabrysia Krupa, Kamil Owoc, 
Kamila Nowacka, Piotr Ćwiek, opiekun Jadwi-
ga Szczerba

Od 14 do 21 grudnia  wychowankowie 
szkolnej  świetlicy zapraszają na kiermasz wła-
snoręcznie wykonanych ozdób, kartek, stro-
ików świątecznych. Koniecznie przyjdź, nie 
przegap takiej okazji, na pewno znajdziesz coś 
dla siebie i swoich bliskich. Czekamy właśnie 
na Ciebie!

Jadwiga Szczerba

Z historii narodzin Jezusa Chrystusa
Dla każdego człowieka jest rzeczą ewi-

dentną, że Boże Narodzenie świętowane 
jest 25 grudnia i wspomina przyjście na 
świat Jezusa w Betlejem. Każdy słyszał też 
o gwieździe, pastuszkach czy Herodzie. Te 
wszystkie elementy wydają się czasem nie 
do końca zrozumiałe, może niekiedy odlegle 
i nieuchwytne. Spróbujmy choćby częściowo 
i w skrócie je przybliżyć.

Z czterech ewangelistów tylko dwóch wspo-
mina o narodzeniu Jezusa: święty Łukasz i 
święty Mateusz, każdy przedstawia to wyda-
rzenie nieco inaczej. Łukasz mówi o pastusz-
kach, nie wspominając mędrców ze Wschodu, 
o aniołach wysławiających Boga, ale nic o 
gwieździe. Jest tym, który daje nam najwięcej 
danych historycznych.

Mimo że mówi się o Ewangelii Łukasza, 
Jana, Mateusza i Marka, to warto by przypo-
mnieć, że język grecki, w którym napisano 
Nowy Testament, jest o wiele bardziej pre-
cyzyjny. Czytamy w nim o Ewangelii Jezusa 
Chrystusa według Łukasza, Jana, Mateusza i 
Marka. Gramatycznie, chodzi więc o przypa-
dek dopełniacz (np. kwiaty Marii), wskazu-
jący przynależność, posiadanie. Zatem kogo 
jest ewangelia? Oczywiście Jezusa Chrystusa 
napisana przez czterech apostołów. Ewange-
lia oznaczająca po grecku „dobra, szczęśliwa 
nowina, wiadomość”, jest więc jedna, ale napi-
sana przez cztery osoby. Każdy z tych czterech 
autorów pisze na swój sposób, swoim językiem 
i zwraca się do innego odbiorcy. Dlatego jeśli 
jeden pisze do Żydów, drugi, opisując te same 
wydarzenia, ale zwracając się do pogan, zmu-
szony był opisać je innymi słowami.

Mateusz, pisząc swoją Ewangelię właśnie 
z myślą o Żydach, jest tym, który jako jedyny 
wspomina o mędrcach i ucieczce do Egiptu. 
Nie ma w tym żadnego przypadku. Nasz au-
tor podkreśla w ten sposób jeden z typowych 
elementów jego Ewangelii: niechęć i odrzuce-
nie, z jakim spotkał się Jezus ze strony części 
ówczesnych przywódców religijnych. Przyj-
ście mędrców ze Wschodu jest tutaj znaczące: 
poprzez odrzucenie przez swoich Zbawienie 
otwiera się na innych, na inne narody.

Łukasz natomiast, pisząc o pastuszkach, ak-
centuje inny element, który wydawał mu się 
niezmiernie istotny: Mesjasz przychodzi do 
tych, którzy znajdują się na marginesie spo-
łecznym. W świecie starożytnym zawód paste-
rza widziany był bardzo pogardliwie.

Oprócz tych elementów żaden z ewange-
listów nie podaje dokładnego dnia, w którym 
miało miejsce to wydarzenie, i na próżno byłoby 
szukać w Ewangeliach wzmianki o 25 grudnia. 
Nie ma się co dziwić, zaznaczenie dokładnej 
daty narodzin Jezusa w roku kalendarzowym 
nie interesowało po prostu ewangelistów. To 
dopiero w IV wieku chrześcijanie zaczynają 
świętować to wydarzenie tego samego dnia co 
my teraz. Dlaczego akurat 25 grudnia? Są tego 
dwa powody. Po pierwsze, ustanawiając datę 
narodzin Jezusa na ten dzień, młody Kościół 
chciał w ten sposób definitywnie wykorzenić 

pogańskie święta Saturnalii i Niezwyciężone-
go Słońca, obchodzone tego samego dnia. Nie 
można też zapomnieć, że wybranie 25 grudnia 
na święto Narodzenia Pańskiego miało i ma 
ciągle olbrzymie znaczenie symboliczne. Okres 
roku, w którym dnie zaczynają się wydłużać, 
był dla ojców Kościoła związany z przyjściem 
Zbawiciela, widzianego przez nich jako „Nowe 
Słońce”, które zastąpi ciemności.

Wiadomo jest, że mimo iż powszechnie mówi 
się o roku 2006 po Narodzeniu Jezusa, ten nie 
urodził się w roku 0. Ewangelista Łukasz datu-
je to wydarzenie na okres, kiedy wielkorządcą 
Syrii był niejaki Kwiryniusz. Palestyna należała 
w tamtym okresie do Cesarstwa Rzymskiego i 
podlegała administracyjnie zarządcy, który prze-
bywał w Syrii. Ten też sprawował swój urząd 
od roku 12 do 2 przed narodzeniem Chrystusa. 
Ewangelia wspomina też o Herodzie Wielkim, 
który zmarł w roku 4 przed Chrystusem. Według 
tych danych Jezus urodził się najprawdopodob-
niej przed rokiem 4, za życia Heroda. Błąd w 
naszym kalendarzu jest przyczyną pomyłki 
pewnego mnicha z IV wieku, Dionizego Małe-
go, który źle przeliczył daty.

Ktoś mógłby zapytać o to, co wiemy o tych 
miejscach opisanych w Ewangeliach? Czy 
można udać się dokładne na to miejsce, w któ-
rym urodził się Jezus?

Będąc w Izraelu, można pojechać do znajdu-
jącego się pod zarządem Palestyńczyków mia-
sta Betlejem, położonego 10 km na południe 
od Jerozolimy. Tu można zwiedzić Bazylikę 
Narodzenia Pańskiego, która upamiętnia naro-
dzenie Jezusa.

Dla niektórych materialny wymiar tego 
miejsca przybliża sens tego wydarzenia. Dla 
innych tajemnica Narodzin Pańskich przekra-
cza wszelkie rozumowanie i dotykalny aspekt 
tych miejsc ma drugorzędne znaczenie. 

Piotr Kuberski

W krainie marzeń

rys. dzieci z Fundacji Splotu Ramiennego
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Przybycie polskich mieszkańców
Przedstawiam spisane wspomnienia pana 

Aleksandra Tomków – zamieszkałego obec-
nie przy ul. Sasankowej 15Z, który jako 
15-letni chłopiec przybył do Pawłowic z ro-
dzicami i z rodzeństwem w listopadzie 1945 r., 
wspomnienia zanotowałem 26.03.2006 r.

Przed II wojną wieś Hliboka-Głębokie na-
leżała do państwa rumuńskiego i w znacznej 
części zamieszkiwała ją ludność pochodzenia 
polskiego. Po II wojnie światowej tereny te 
należały do ZSRR – Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (Sojuz Sawieckich So-
cjalistycznych Republik). Władze radzieckie 
chciały oczyścić te tereny z ludności pocho-
dzenia polskiego, więc dały możliwość wyjaz-
du tym rodzinom do państwa polskiego. Wieś 
Hliboka znajdowała się na terenie woj. Czer-
niowce. Żeby wyjechać do Polski, należało się 
zaopatrzyć w kartę repatriacyjną.

 12. Sawczuk Karol, Stefania
 13. Wiśniak Dymitr, Katarzyna
 14. Moskal Stanisław, Wiktoria
 15. Pawińska Maria
 16. Zawada Jan, Maria
 17. Winnicki Jan, Emilia
 18. Wilk Józef, Maria
 19. Łysy Mieczysław, Zofia
 20. Picuł Gabriel, Maria
 21. Romaniuk Jan, Joanna
 22. Jasiewicz Józef, Antonina
 23. Leks Józef, Józefa
 24. Fakas Kostykar, Karolina 
  i rodzice Józef, Malwina

W 1948 r. przyjechał pan Jan Lubczyński. 
Istniejące na terenie Psiego Pola zakłady WSK 
DELTA HYDRAL zajęły wolne budynki dla 
swoich pracowników i chciały zająć jezioro. 
Józef Tomków i Jan Lubczyński nie dali zabrać 
jeziora.

W 1951 r. uruchomiono starą stację z wodą 
– hydrofornię (obok szkoły). Najwięcej pracy 
włożyli w jej uruchomienie p. Franciszek Tom-
ków (zam. ul. Mirtowa). Bardzo długo, bo do 
lat 90., hydrofornią opiekowali się: Franciszek 
Tomków, Stanisław Kopecki, Bronisława Ja-
kubik.

W 1948 r. powstała na terenie Pawłowic 
Gminna Spółdzielnia (GS) przy ul. Przedwio-
śnie (obecnie w tym miejscu znajduje się sklep 
gospodarstwa domowego i sklep spożywczy 
„To i owo”), której pierwszym prezesem zo-
stał Jan Kwolek zam. ul. Wiejska, obecnie 
ul. Daliowa (dawny Freigut), który był stola-
rzem, kierownikiem zespołów artystycznych 
działających bardzo mocno na terenie Paw-
łowic („Reżyser”), a następnie kierownikiem 
powstałego cmentarza. Następnym prezesem 
został p. Józef  Tomków. Trzeba pamiętać, że 
Pawłowice po wojnie aż do lat 80. XX wieku 
były typową wsią o charakterze rolniczym, a 
więc rola GS była bardzo duża i pomocna w 
zaopatrzeniu rolników w materiały rolnicze. 
Obecny sklep spożywczy znajdujący się na-
przeciwko szkoły podstawowej (u p. Jadzi) po 
wojnie zajęła p. Bednarska. W budynku tym na 
I p. znajdowały się pomieszczenia biurowe GS. 
Na terenie Pawłowic wybudował on przy ul. 
Malwowej (dawna Lipowa) w latach 1966-68 
pawilon handlowy (obecnie sklep Dino). Maj-
strem na tej budowie był Marian Szymański, 
który w trakcie budowy zapoznał młodą paw-
łowiczankę p. Adelę Niedźwiedź, następnie po-
brali się i osiadł na stałe w Pawłowicach.

W latach 1953-54 powstała w Pawłowicach 
Gromadzka Rada Narodowa (GRN) z pomiesz-
czeniami przy ul. Pawłowickiej (d. Październi-
kowa) – budynek zamieszkały przez rodzinę p. 
Lubczyńskich. GRN w Pawłowicach obszarem 
swojego działania obejmowała wsie Pawło-
wice, Kłokoczyce, Ramieszów, Pruszowice. 
Pierwszym przewodniczącym GRN został p. 
Józef Kowalewski z Pruszowic 1953-1955 
(który udzielał również ślubów m.in. w 1956 
r. p. Mieczysławowi Godawskiemu i Zofii, 

zam. ul. Bratkowa nr 10, którzy w br. obcho-
dzili 50. rocznicę), po nim przewodniczącym 
został Piotr Kędzierski 1955-1957, Jan Piątek 
z Kłokoczyc 1957-61. Pani Monika Tomków 
(żona p. Aleksandra) była w latach 1956-61 
sekretarzem GRN w Pawłowicach i między 
innymi dawała śluby. GRN w Pawłowicach 
istniała w latach 1953-61, a następnie została 
przeniesiona do Siedlec i później do Pasikuro-
wic. Połączono wtedy dwie GRN z siedzibami 
w Pawłowicach i w Pasikurowicach w jedną 
GRN w Pasikurowicach. GRN z siedzibą w 
Pawłowicach była wcześniej w Skarszynie.

Piotr Kędzierski z żoną byli to bardzo życz-
liwi i uczynni ludzie. W roku 1965 wyjechali w 
okolice Jasła.

Dyrektorzy zakładów WSK mieszkali w bu-
dynku u p. Janachowskich (ul. Pawłowicka, a 
następnie w bud. p. Tryków (ul. Szarotkowa).

W domu p. Sołowiej (ul. Barwinkowa 18) 
mieszkał wcześniej p. Lewicki, który był dy-
rektorem szkoły LZN (Lotnicze Zakłady Na-
ukowe) na Psim Polu.

 Jedna z przybyłych do Pawłowic osób, 
p. Karol Simonik, była sierżantem w wojsku 
i następnie komendantem straży pożarnej w 
Pawłowicach.

W czasie wojny w Pawłowicach była kaplica 
w domu p. Stefanko przy ul. Stokrotkowej w 
budynku w garażu.

Po tej kaplicy został krzyż, który jest te-
raz na drzewie. Wizerunek Jezusa na Krzyżu 
w kościele parafialnym został dostarczony z 
nieistniejącej już byłej dużej wsi Biskupice 
(Bischwitz), która leżała między Pawłowicami 
a osiedlem Sołtysowice, i w uroczystej procesji 
przeniesiony w roku 1948 do Pawłowic.

W Bischwitz był duży szpital. Cegły ze zbu-
rzonych przez wojska radzieckie domów zosta-
ły w dużej mierze wywiezione do Warszawy.

Zdzisław Wnęk 

Karta ewakuacyjna, jaką otrzymywali Polacy, 
którzy wyrazili chęć wyjazdu z terenu byłego 
państwa polskiego, obecnie Ukraina, do Polski

Z Hliboki do Psiego Pola przyjechało 45 ro-
dzin w miesiącu listopadzie 1945 r.

 1. Tomków Józef, Justyna 
  – dzieci Aleksander lat 15, Marian, 
  Antonina, zam. ul. Przedwiośnie 69
 2. Łobaza Karol, Maria – dzieci Walerian, 
  Bolesław, Czesława
 3. Dziużynski Józef, Jadwiga 
  – dzieci Kazimiera, Lidia
 4. Pahulicz Franciszek, Maria 
  – dzieci Hildegarda 
 5. Simonik Franciszek, Karol
 6. Sopuch Józef, Albin
 7. Dach Stefan, Aniela
 8. Tomków Mikołaj, Jan
 9. Raczyński Józef, Anna
 10. Kobzdej Jan, Maria
 11. Juryk Michał, Franciszka

Karta ewakuacyjna cd.
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Twórczy początek
Rodzice wraz z dużą grupą rodzin polskich 

przybyli pierwszym transportem ludzi wysie-
dlonych z terenów Polski za Bugiem z okolic 
Chyrowa – to jest miasto powiatowe pomiędzy 
Przemyślem a Lwowem, gdzie był bardzo duży 
ZAKŁAD JEZUITÓW, w którym w swoim ży-
ciorysie (czy prawdziwym?) przyznaje się, że 
ukończył gimnazjum generał Wojciech Jaru-
zelski. 

Do Pawłowic przyjechaliśmy skierowani z 
PURU na Psim Polu w sierpniu 1945 r. (Polski 
Urząd Repartyjacyjny), przywożąc ze sobą cały 
dobytek łącznie z inwentarzem zwierzęcym i 
płodami rolnymi. Krowy, konie, kury itp.

Okazało się, że w Pawłowicach czekają na 
wyjazd do Niemiec rodziny niemieckie. Mają 
one zakaz poruszania się i opuszczania swo-
ich domów, mają pozabijane deskami drzwi i 
okna. Niemcy, mając małe dzieci, zmuszeni są 
do handlowania z Polakami, sprzedając zegary, 
stoły, krzesła, szafy, lustra itp. Za mleko, chleb, 
mąkę, ażeby przeżyć do wyjazdu. W pałacu 
i zakładzie rolnym stacjonuje wojsko rosyj-
skie, które nocami szabruje domy niemieckie 
i w dzień zdobyte dobra sprzedaje Polakom 
za bimber, ponieważ Polacy ze wschodu przy-
wieźli również aparaturę do pędzenia bimbru.

8 września 1945 r. urodziłem się jako pierwszy 
obywatel Pawłowic, pod biało-czerwonym sztan-
darem na ziemiach zachodnich. Poród odebrała w 
domu (przy ulicy Daliowej) akuszerka niemiecka. 
W 1946 roku do rodzin już osiedlonych w Pawło-
wicach przybywają rodziny zesłańców z Syberii, 
wśród nich rodziny Jana i Franciszka Kwolków. 
W niedługim czasie tego samego roku przyjeżdża 
druga grupa Polaków wysiedlonych z terenów 
wschodnich – z okolic Czerniowiec, z miastecz-
ka Hliboka, wśród nich rodziny Lubczyńskich i 
Sopuchów.

Karol Waniczek (tubylec), Józef Kilarski i inni 
zakładają Ludowy Zespół Sportowy.

Okazuje się, że p. Jan Lubczyński jest nie-
ocenionym działaczem sportowym i nie tylko 
organizuje w krótkim czasie drużynę, która 
przez długie lata rywalizuje w jednej klasie z 
zespołami takimi jak: Stal Zakrzów przy Zakła-
dach Metalowych w Zakrzowie, Stal Psie Pole 
przy WSK wytwórni sprzętu komunikacyjnego 
na Psim Polu, Ślęza Wrocław przy MPK, Pafa-
wag Wrocław, ZNTK Wrocław, Gwardia Wro-
cław. Ale na samym początku wykorzystywano 
boisko poniemieckie, obecnie na oponach koło 
szkoły. Grano z drużynami z Pasikurowic, Ło-
ziny, Skarszyna, Trzebnicy. Drużyny i kibice 
przyjeżdżali wozami konnymi na drewnianych 
kołach, nie tak jak teraz luksusowymi autami.

rale”, „Zemsta” Fredry, jasełka bożonarodze-
niowe. Zespół aktorów, animatorów liczy 40 
osób, dajemy występy w Miliczu, Trzebnicy, 
Obornikach Śląskich, Wołowie, Swojcu, na 
Psim Polu, Zakrzowie i wojewódzkim domu 
kultury na Mazowieckiej, jak również w Te-
atrze Polskim na ul. Gabrieli Zapolskiej. 

Scena ze sztuki „Karpaccy górale”, ok. 1960 r.

Balet ze sztuki Andersena „Śpiąca królewna”, 1960 r.

Ludzie, ci, którzy przybyli ze wschodu, 
mimo że Chyrów i Hlibokę dzieliło kilkaset ki-
lometrów, bardzo szybko się dogadują i tworzą 
wspaniałą społeczność Pawłowic, biorąc się do 
organizowania życia gospodarskiego, kultural-
nego, sportowego. 

Jan Kwolek w świetlicy obok przedszkola or-
ganizuje amatorski teatr. Jest to stolarz o niesa-
mowitym talencie reżyserskim i dekoracyjnym, 
jak również organizacyjnym. W świetlicy tej 
wraz z młodymi chłopakami wykradają ruskim 
wojskom deski z zakładu rolnego i budują scenę. 
Naprawili także uszkodzony dach i zaczyna się 
życie kulturalne w Pawłowicach. Jan Lubczyński, 
Jan Jakubik, Józef Kopecki, Kazimierz Pindur, 

Wieś Orzechówka, pow. Brzozów, woj. Lwowskie

Amfiteatr nad jeziorem w Pawłowicach
Mając już klub sportowy, p. Jan Lubczyński, 

wykorzystując swoją pozycję w pracy jako in-
spektor wojewódzki NIK-u, stara się o dotacje 
z urzędu wojewódzkiego na działalność LZS-u. 
Źródłem utrzymania LZS-u jest teatr amator-
ski, który się w bardzo szybkim tempie rozwija 
przy pomocy mieszkańców Pawłowic. Pra-
cownicy pracują w zakładach, dorabiają różne 
akcesoria do przedstawień, takie jak korony z 
blachy mosiężnej itp. Kobiety krawcowe szyły 
po nocach za darmo stroje do tych przedsta-
wień. Pani Kinga Czaja namalowała obraz, tło 
do sztuki „Karpaccy górale” o wymiarach 12 
m długości i 5 m wysokości, na stelażu zrobio-
nym na scenie w świetlicy wieczorami i noca-
mi, oczywiście za dziękuję (za darmo). W po-
wiecie trzebnickim na corocznych występach 
zespołów teatralnych zajmujemy pierwsze 
miejsce przed Trzebnicą i Obornikami Śląski-
mi, mimo że jesteśmy wioską (oni mają domy 
kultury i duże dotacje z powiatu, my jesteśmy 
amatorami). 

We Wrocławiu powstaje wytwórnia filmów 
fabularnych. Pan Jan Kwolek podejmuje tam 
pracę jako stolarz – dekorator. W ten sposób 
doskonali swój talent i przenosi go do nas. Za-
czynamy grać coraz lepsze spektakle teatralne 
takie jak: „Diabeł na Podhalu”, „Karpaccy gó-

Nad jeziorem powstaje, na górkach przy uli-
cy Sasankowej, amfiteatr, w którym grane są 
przedstawienia plenerowe, organizowane są 
dożynki z udziałem Pruszowic, Ramiszowa i 
Kłokoczyc.

Na scenie w świetlicy powstaje teatralne 
oświetlenie z opornicami i światłami punkto-
wymi, prawie profesjonalne dzięki wykonaniu 
oczywiście za darmo przez p. Olka Tomków, w 
nagrodę zostaje operatorem światła.

W świetlicy powstaje założona przez p. Fran-
ciszka Simonika biblioteka przy LZS (obecnie 
przy szkole podstawowej), zostaje również 
zrobiony radiowęzeł świetlicowy przez p. Ka-
zimierza Maksymca (adapter Bambino), były 
to lata 50. 

W latach 60. proboszcz Jan Rymarczuk re-
montuje klasztor przy ul. Przedwiośnie. Pan 
Jan Kwolek organizuje z grupą 20 osób mi-
nijasełka, które gramy w święta Bożego Na-
rodzenia po domach mieszkańców Pawłowic. 
Przedstawienie jednoaktowe trwa około 40 mi-
nut. Dochód z tych jasełek w kwocie 15 tys zł. 
przeznaczamy na odbudowę klasztoru, za co 
proboszcz bardzo nam dziękował, zupełnie za-
skoczony darem od młodzieży. I tak przygoda z 
teatrem trwała prawie do 1970 roku.

Marian Kwolek
(Wykorzystano zdjęcia z albumu Jana Kwolka)
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Te niewielkie domy możemy zobaczyć przy ul. Mieczykowej 
(4 domki), Przedwiośnie (3), Starodębowej (2) oraz na ulicy Krokuso-
wej. Łącznie kilkanaście budynków.

Domy w Pawłowicach
W numerze 2. naszej gazety pisałam o planach rozbudowy Paw-

łowic w latach 30. Założona w 1927 roku spółka Siedlungsgesell-
schaft Gartenstadt Pawelwitz G.m.b.H. zleciła opracowanie planu 
dla Pawłowic. Projekt miasta-ogrodu wraz z projektami domów 
opracował Wilhelm Friedrich Reinsch, który już wcześniej stworzył 
kilka podobnych osiedli.

Zamierzano wznieść 800 domów. Powstały katalogi reklamowe, w 
których przedstawiono projekty domów, ustalono ich cenę oraz warun-
ki, po spełnieniu których nabywcy mogli stać się ich właścicielami.

W sierpniu 1931 roku czasopismo budowlane „Ostdeutsche Bau-Ze-
itung-Breslau” donosiło: 

„Zabudowę osiedla zrealizowano poprzez budowę określonych typów 
budynków. W ten sposób wolno stojące domy jednorodzinne posiadają 
od 3 1/2, 5, 5 1/2 do 6 pokoi. Prawie wszystkie większe domy wyposa-
żone są w garaż znajdujący się w piwnicy”.

„Do tej pory powstało 80 domów, które wybudowano w znacznej 
mierze w formie wolno stojących domków jednorodzinnych oraz do-
mów w zabudowie bliźniaczej”.

Pierwszymi lokatorami miasta-ogrodu byli letnicy, kupujący działki 
na Pawłowicach w celach rekreacyjnych.

Nietrudno znaleźć te domy – bliskość jeziora zadecydowała, że 
pierwsze budynki znalazły się w jego pobliżu. Architekturę domów cha-
rakteryzuje prostota i ekonomiczność modernizmu okresu międzywo-
jennego. Poniżej przedstawiamy 4 przykłady domów ze wspomnianego 
katalogu.

Dom oznaczony w katalogu numerem 5 to niewielki dom jednoro-
dzinny o powierzchni niespełna 75 m2. Na parterze zaprojektowano dwa 
pokoje i kuchnię. System tzw. pokoi przechodnich pozwolił zminimali-
zować powierzchnię komunikacji. Na poddaszu zaplanowano łazienkę i 
pokój z garderobą. Cena za dom widniejąca w katalogu to suma 13.000 
marek.

Budynek ma prostą, tradycyjną bryłę z dachem dwuspadowym. 
Większość domów tego typu ma w narożniku charakterystyczne wejście 
zwieńczone drewnianymi łukami. 

Otwarty, drewniany narożnikowy ganek w istniejących budynkach 
został zabudowany lub z niego zrezygnowano.

Charakterystyczny detal w formie attykowego zakończenia elewacji 
(w miejscu, gdzie dach zakończony jest rynną), okiennice, drewniane 
kraty na pnącza sprawiają, że budynek ma wyjątkowo malowniczy, 
ogrodowy charakter. To dom typu altanowego, wybitnie letniskowy. 

Na planie W.F. Reinscha zaznaczono zrealizowane domy – stan z roku 1931

Dom Typ 5, ul. Przedwiośnie

Charakterystyczne wejścieDom Typ 5, ul. Mieczykowa

Obszerne, podpiwniczone domy jednorodzinne oznaczone w ka-
talogu jako Typ 16 zbudowane zostały przy ulicy Sasankowej, Stokrot-
kowej i Szarotkowej.

Dom zwieńczony jest charakterystycznym kopertowym dachem z 
centralnie położonym kominem. Do prostopadłościennej bryły domu 
przytula się zadaszony ganek. Prosty zabieg projektanta, polegający na 
wysunięciu (powiększeniu) pokoju na parterze, dał możliwość utworze-
nia na piętrze obszernego balkonu. W niektórych domach balkon zada-
szono lub powstała w tym miejscu przeszklona weranda.

Domy Typ 16 przy ulicy Stokrotkowej
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Większe, dwurodzinne domy o powierzchni 99 m2 oznaczone w 
katalogu jako Typ 8 zostały zbudowane przy ulicy Starodębowej. 

W projekcie prosta bryła budynku została wzbogacona od strony po-
łudniowej o obszerną loggię i balkon na piętrze. W budynkach istnieją-
cych loggia jest zabudowana oknami zakończonymi łukiem.

Domy miały charakterystyczne drewniane balustrady składające się 
z prostych, pionowych elementów oraz stolarkę okienną z licznymi 
szprosami. Elewacje wykończono, podobnie jak pozostałe budynki na 
Pawłowicach, charakterystycznym gruboziarnistym tynkiem i cegłą ele-
wacyjną. 

Modernistyczne domy Typ 10
przy ulicy Sasankowej

Dom Typ 8, ul. Starodębowa

Dom Typ 8, ul. Starodębowa

Wśród domów znajdujących się w katalogu pojawiły się również roz-
wiązania bardzo nowoczesne, z płaskim dachem, skomponowane z pro-
stych brył. Budynek Typ 10 o powierzchni 78 m2 składał się z 5 pokoi, 
kuchni, toalety i łazienki na piętrze.

 Bryłę tego modernistycznego domu tworzy kompozycja trzech pro-
stopadłościanów różnej wielkości, które są konsekwencją prostego 
układu funkcjonalnego. Okiennice i obszerny taras na piętrze to elemen-
ty podkreślające jego letniskowy charakter. Moją uwagę zwrócił szcze-
gólnie piękny, pomarańczowo-brązowy tynk na dwóch budynkach tego 
typu. Trzy modernistyczne wille można podziwiać przy ulicy Sasanko-
wej, w pobliżu pawłowickiego jeziora.

W większości przedstawionych w artykule domów do dzisiaj zacho-
wała się jeszcze oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, charaktery-
styczne wykończenie ścian w postaci grubostrukturalnego tynku i cegły 
elewacyjnej. Niektóre domy mają jeszcze drewniane okiennice, rzadziej 
oryginalne balustrady na balkonach. 

Niestety, konieczność renowacji budynków, decyzje właścicieli o ich 
dociepleniu, problem z wykonaniem tynku na wzór starego i zastępo-
wanie go tynkiem gładkim stwarza zagrożenie dla niepowtarzalnego 
wyglądu tych budynków. W niektórych domach pojawiły się w różnym 
okresie, nie do końca przemyślane, przybudówki i nadbudowy. 

Wymiana stolarki okiennej, balustrad, tynku, dobór kolorystyki ele-
wacji odbywa się często zbyt swobodnie. Szczególnie dziwią te zmiany 
w budynkach dwurodzinnych. 

Być może powodem decyzji właścicieli jest też po prostu nieznajo-
mość historii powstania tych domów. Mamy nadzieję, że ten artykuł 
przyczyni się do zmiany tej sytuacji. Kolejne domy, które zrealizowano 
w latach 30. w ramach realizacji planu miasta-ogrodu, przedstawimy w 
następnym numerze naszego pisma.

Prosimy mieszkańców Pawłowic o udostępnienie redakcji archiwal-
nych zdjęć z tego okresu, które być może znajdują się w ich posiada-
niu.

opracowała: arch. Beata Szczypka-Marciniak

W tekście wykorzystano:
Artykuł: Miasto-ogród Pawłowice we Wrocławiu. Problemy Rewaloryzacji.
Wanda Kononowicz, Małgorzata Ożóg „Architektus”, rocznik 2000 nr 2
Dziękujemy Grażynie Chryncewicz-Lamber za dotarcie do czasopisma „Ostdeutsche 
Bau-Zeitung-Breslau”, katalogów domów oraz o ich udostępnienie.

Na imię mi Scholastyk. Dzisiaj jest to rzadziej używane imię, a je-
śli już, to w formie żeńskiej Scholastyka. Moje imię istotowo oznacza 
umiłowanie szkoły, czyli wiedzy, ale nie tylko w sensie intelektualnym, 
ale przede wszystkim duchowym, czyli umiłowanie szkoły życia i jej 
mądrości, która częściej jest mądrością serca niż tylko głowy.

Zostałem zaproszony do współpracy z Waszą gazetą, aby podzielić się 
swoimi refleksjami. Na początku pragnę przedstawić kilka refleksji na 
temat adwentu i zbliżającego się czasu Bożego Narodzenia, tak trochę 
człowieka stojącego z boku Waszej parafii, a nawet oczami człowieka 
jakby stojącego z boku Kościoła, chociaż nim zafascynowanego. Tek-
sty te są owocem mojej lektury i przemyśleń. W drugiej części pragnę 
przedstawić klasyczny przebieg wieczerzy wigilijnej, jaki znalazłem w 
naszej literaturze, trzecią część zaś pozostawiam do uznania redakcji, 
czy ją zamieścić w tym numerze, zawiera bowiem opowiadania i reflek-
sje o życiu. 

Przejdźmy, zatem do pierwszej części.  
Czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, czyli ADWENT jak 

uczy Kościół, ma podwójny charakter: jest okresem przygotowania do 
świąt Narodzenia Pańskiego, przez które czcimy pierwsze przyjście 
Syna Bożego do nas, ludzi, a zarazem okresem, w którym naszą uwagę 
kierujemy na oczekiwanie drugiego przyjścia Chrystusa na końcu świa-
ta. Z tych dwóch powodów okres adwentu przedstawia się nam jako 
czas świętego i radosnego oczekiwania.

Pierwsza część adwentu – do 17 grudnia ma akcent eschatologicz-
ny, skupiający nas na problemach końca wieków, końca wszechrzeczy, 
zwanego paruzją. Druga część adwentu przygotowuje nas w sposób bar-
dziej bezpośredni do godziwego przeżycia Bożego Narodzenia. 

W okresie adwentu we wszystkich kościołach i kaplicach wolno ce-
lebrować jedną mszę św. wotywną na cześć Matki Najświętszej, tzw. 
Rorate, z wyjątkiem niedziel i uroczystości. 

Adwent rozpoczyna w Kościele Nowy Rok Liturgiczny. Zmienią się 
czytania mszalne, w niedzielę będzie to cykl „C”, a w dni powszednie 
okresu zwykłego czytania roku I. Czytania na każdy dzień zawarte w 
lekcjonarzach mszalnych obecnie są drukowane również w wielu kalen-
darzach katolickich i czasopismach.

Różne są zwyczaje adwentowe i symbolika tego okresu. Najczęst-
szym znakiem jest wieniec adwentowy z czterema świecami symboli-
zującymi cztery niedziele adwentu. W tradycji naszego narodu ten czas 
oczekiwania jest czasem pewnej wstrzemięźliwości i do niego stosuje 
się wymaganie katechizmowe, by zabaw hucznych nie urządzać. Powi-
nien to być czas refleksji nad swoim życiem, czas poświęcony sprawom 
ducha, czas poświęcony w większym stopniu rodzinie i wspólnocie, w 
tym także wspólnocie parafialnej.

Adwent
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Okres Bożego 
Narodzenia

Okres Bożego Narodzenia Jest nie tylko 
pamiątką historycznego przyjścia Zbawiciela. 
Jest przede wszystkim wspomnieniem i prze-
żywaniem tajemnicy Objawienia. Tajemnicę 
tę stopniowo odkrywają nam trzy święta, które 
stanowią klamrę spinającą cały ten okres: Uro-
czystość Narodzenia Pańskiego - objawienie 
się nielicznej, wybranej grupie osób; Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego - objawienie się 
przedstawicielom narodów pogańskich; Nie-
dziela Chrztu Pańskiego - objawienie się na-
rodowi wybranemu i ogłoszenie mesjańskiego 
posłannictwa.

To rozszerzenie kręgów objawienia się 
Syna Bożego znajduje swój oddźwięk przede 
wszystkim w liturgii (zwłaszcza w czytaniach) 
dni powszednich okresu. Tematyka przechodzi 
od wydarzeń z Ewangelii dzieciństwa Chrystu-
sa do wydarzeń, przez które Jezus objawia swą 
mesjańską godność i posłannictwo.

Podobnie jak w adwencie, tak i w okresie 
Bożego Narodzenia Najświętsza Maryja Panna 
jest Tą, która prowadzi na spotkanie ze swoim 
Synem. Niedziela Świętej Rodziny i Uroczy-
stość Świętej Bożej Rodzicielki - to dni szcze-
gólnie Jej poświęcone, ale liturgia pozostałych 
dni okresu stale powraca do Jej osoby.

W tradycji polskiej okres Bożego Narodze-
nia jest bardzo bogaty. Całe to bogactwo nale-
ży utrzymać, a także uzupełnić o nowe treści. 
Zauważyć bowiem można prawie wyłącznie 
wspomnienie historycznego przyjścia Zba-
wiciela i szczegółów Jego dzieciństwa (zob. 
treść kolęd i nabożeństw przy Żłóbku). Nale-
ży zatem koniecznie wzbogacić nabożeństwa 
o temat objawienia mesjańskiej godności i 
posłannictwa Chrystusa. Jest to tym bardziej 

istotne, że dla wielu współczesnych bogata 
obyczajowość związana z tym okresem ogra-
nicza się wyłącznie do treści historycznych 
czy kulturowych i staje się jedynym sposobem 
przeżywania świąt. Stąd wynika konieczność 
uzmysłowienia szerszemu ogółowi wiernych 
tego, że święta Bożego Narodzenia i adwent 
wyrażają zarówno historyczne, jak i eschato-
logiczne przyjście Boga, a także Jego aktualną 
obecność wśród ludzi. Ważna jest troska o pod-
trzymanie lub przywrócenie religijnego sensu 
bogatym i różnorodnym domowym obyczajom 
świątecznym.

Kolędowa 
wizyta duszpasterska

Czytamy w podręczniku nabożeństw: „Dusz-
pasterze, posłuszni poleceniu Chrystusa, do 
głównych zadań swej pasterskiej działalności 
powinni zaliczać nawiedzanie chrześcijańskich 
rodzin i głoszenie im pokoju Chrystusa, któ-
ry nakazał swoim uczniom: „Gdy do jakiego 
domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój 
temu domowi” (Łk 10,5).

Proboszczowie zatem oraz ich współpra-
cownicy powinni zachować zwyczaj dorocz-
nego odwiedzania rodzin mieszkających w ich 
parafii. Stanowi to bowiem cenną sposobność 
do wypełnienia duszpasterskiego zadania, i to 
tym skuteczniejszą, że dzięki niej mogą poznać 
poszczególne rodziny...
Przed rozpoczęciem odwiedzin kolędowych 
wskazane jest omówić w czasie homilii nie-
dzielnej
- Cel kolędy: błogosławieństwo, odwiedziny 
duszpasterskie;
- Przygotowanie: stół nakryty białym obrusem, 
krzyż, świece, woda święcona, Pismo Święte;
- Przebieg odwiedzin: wspólna modlitwa, śpie-
wanie kolęd, błogosławieństwo (może być uca-

łowanie krzyża), pokropienie wodą święconą, 
rozmowa z domownikami.

 Ponieważ obrzęd dorocznego błogosławień-
stwa rodziny w jej domu bezpośrednio dotyczy 
danej rodziny, konieczna jest podczas obrzędu 
obecność jej członków. Nie należy dokonywać 
obrzędu błogosławieństwa domów pod nie-
obecność mieszkańców”.

Tyle przepisy ogólne. Po przywróceniu ka-
techezy w szkole dochodzi do tego, nałożony 
przez naszych biskupów, obowiązek spraw-
dzania tego przez duszpasterzy. Dlatego księża 
często proszą, aby dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym miała zaświadczenie od katechety o 
uczęszczaniu na katechezę. Może to być wpis 
katechety w zeszycie. 

Kolędę rozpoczyna się według polskiej tra-
dycji po świętach. Bardzo często ministranci 
dzień wcześniej uprzedzają o planowanej wi-
zycie duszpasterskiej. Rodziny, które nie mogą 
przyjąć w terminie przez nas proponowanym, 
proszone są o bezpośredni kontakt z duszpaste-
rzem.

Od strony czysto praktycznej dobrze będzie, 
jeśli (zwłaszcza w czasie złej pogody) mini-
stranci będą mogli przebywać w innym, może 
nawet skromniejszym pomieszczeniu, aby za-
pewnić potrzebną dyskrecję rozmowy duszpa-
sterskiej z rodziną. Prosimy też o modlitwę za 
duszpasterza.

Wszystko winno zmierzać ku temu, by od-
nowiony człowiek bliżej „dotknął” Jezusa, by 
Bóg narodził się w jego sercu. Życzymy tego 
naszym Czytelnikom, życzymy tego sobie 
wszyscy.

ScholastykScholastyk

WIGILIJNY WIECZÓR
Wigilijny wieczór święta Bożego Narodze-

nia ma w całym Kościele powszechnym szcze-
gólnie uroczysty charakter. Wigilia i Boże Na-
rodzenie to dni naszego pojednania z Bogiem i 
ludźmi. Znani jesteśmy w świecie z otwartości 
i gościnności. Obejmijmy nią również i Boga. 
Wejdźmy w tajemniczy czas świąt z czystymi 
sercami. Sakrament Pokuty i przyjęcie Komu-
nii Świętej niech dodadzą mocy wspólnej mo-
dlitwie za naszych bliskich, za naszą Ojczyznę, 
za Kościół i za wszystkich ludzi na świecie 
– naszych braci.

PRZYGOTOWANIE 
STOŁU WIGILIJNEGO

Stół powinien być tak wielki, by wszyscy 
domownicy mogli przy nim zasiąść i by, jak 
każe tradycja, jedno miejsce zostało dla gościa, 
który może nadejść (aby ta tradycja nie była 
„pusta”, konkretnym darem dla „niespodzie-
wanego gościa” może być wcześniejsze kupno 
„świecy Caritas” lub inna ofiara dla potrze-
bujących). Stół nakrywamy białym obrusem, 

Wieczerza wigilijna
pod nim kładziemy siano – na pamiątkę naro-
dzenia Chrystusa w żłobie. Na stole stawiamy 
świecę, której płomień symbolizuje Chrystusa 
obecnego wśród zgromadzonych, Pismo Świę-
te otwarte w tym miejscu, z którego będziemy 
czytać Słowo Boże, oraz na jednym talerzu 
opłatki, którymi się będziemy łamać, a na dru-
gim – opłatki, listy i kartki, które otrzymaliśmy 
na święta od naszych bliskich i znajomych. W 
pokoju, pod wcześniej ubraną choinką, stawia-
my szopkę i kładziemy prezenty. Przygotowa-
nia do wieczerzy wigilijnej należy zakończyć 
wcześniej – nie przeciągać do ostatniej chwili 
– by wszyscy mogli się do niej spokojnie przy-
gotować.

WIECZERZA WIGILIJNA
Wieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się 

pierwsza gwiazda na niebie. Rozpoczynamy 
ją w przyciemnionym pokoju, śpiewając pieśń 
adwentową, na przykład „Archanioł Boży Ga-
bryjel” lub „Spuście nam na ziemskie niwy”.

Ojciec rodziny lub ktoś inny (prowadzący) 
zapala świecę, mówiąc:

Prowadzący: Światło Chrystusa. 

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
W: Amen.

Następnie wszyscy odmawiają Anioł Pański
P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
W: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, 
Maryjo...
P: Oto ja, służebnica Pańska,
W: Niech mi się stanie według Słowa Twe-
go. Zdrowaś, Maryjo...
P: A Słowo stało się Ciałem,
W: I zamieszkało między nami. Zdrowaś, 
Maryjo...
P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. 
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chry-
stusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, 
Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy któ-
rzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie 
Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego 
Mękę i Krzyż do chwały zmartwychwstania 
byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, 
Pana naszego.
W: Amen.
P: W tej uroczystej chwili, kiedy mamy za-
siąść do wieczerzy wigilijnej, wychwalajmy 
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Czas adwentu i Bożego Narodzenia kieruje 
nasz wzrok ku tajemnicy Wcielenia, tj. Boga 
w człowieku. Tajemnica ta wciąż fascynuje i 
pociąga, ale czasem warto na nią popatrzeć w 
niebanalny sposób. Ot chociażby taki:

Historia jednego podwórza
Do kamienicy sprowadziła się trzyosobowa 

rodzina. Zajęła mieszkanie, które dozorca prze-
widział dla swoich dalszych krewnych, niema-
jących do tego mieszkania żadnych uprawnień. 
Toteż dozorca na każdym kroku utrudniał życie 
nowym lokatorom. Wyłączał im światło, na ich 
piętrze wkręcił zepsutą żarówkę; trzepał dywa-
ny, gdy na podwórzu suszyli wypraną bieliznę.

Wreszcie gdy dziecko nowych lokatorów 
wylało mleko na klatce schodowej, dozorca, 
wymyślając tak, aby wszyscy słyszeli, i odgra-
żając się, że on „już pokaże tym spod „ósemki”, 
zadzwonił do nich, dzierżąc szczotkę w ręku.

I oto otworzyła mu drzwi uroczo uśmiech-
nięta pani domu. Zaprosiła go uprzejmie do 
pokoju, posadziła na fotelu, zachęcając, by 

Boga, naszego Ojca, za tę Świętą Noc - pa-
miątkę Nocy, w której narodził się Chrystus. 
Posłuchajmy słów z Ewangelii według św. 
Łukasza (Łk 2, 1-7).
Czytający Ewangelię: „W owym czasie 

wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym pań-
stwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wy-
bierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, 
każdy do swego miasta. Udał się także Józef z 
Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać 
zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miej-
sca w gospodzie.

Oto Słowo Pańskie. 
W: Chwała Tobie, Chryste
P: Chrystus Pan przypomina nam dziś swoje 

przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, 
by nas pojednać z Ojcem w niebie oraz zjedno-
czyć nas, ludzi, w swojej miłości. Zanim weź-
miemy do rąk opłatek, obejmijmy modlitwą 
tych wszystkich, z którymi chcemy dziś być w 
jedności.

(Wstęp do modlitwy najlepiej jak odmawia 
matka, końcową modlitwę ojciec, prośby od-
mawiają poszczególni członkowie rodziny; 
wszyscy odpowiadają – wysłuchaj nas Panie)

Boże, Ojcze nasz, w tej uroczystej godzinie 
wychwalamy Cię i dziękujemy za Noc - dzisiaj 
wspominaną - w której posłałeś nam swojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zba-
wiciela.

- Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru 
miłości, zgody i pokoju; Wysłuchaj nas, Pa-
nie;
- Ojca Świętego obdarz wszelkimi łaskami, 
jakie potrzebne są Głowie Kościoła;
- Naszym biskupom, kapłanom i siostrom 
zakonnym, którzy trudzą się, by nas prowa-

dzić drogami zbawienia, udziel łaski i błogo-
sławieństwa;
- Naszych krewnych i przyjaciół, od których 
otrzymaliśmy życzenia, obdarz Swoją rado-
ścią;
- Obdarz pokojem tej Nocy także naszych 
sąsiadów, przyjaciół i znajomych;
- Wszystkich opuszczonych, samotnych, 
chorych, biednych i głodnych na całym 
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej 
Świętej Nocy;
- Naszych zmarłych (można wymienić 
imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej 
chwały.
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz” trzymając 

się za ręce.

się czuł jak u siebie, by zdjął czapkę i odsta-
wił szczotkę, bo „przecież będzie Panu wy-
godniej”. Poczęstowała gościa najlepszym 
papierosem męża, postawiła na stole karafkę 
z likierem i kryształowe kieliszki, a w końcu 
oświadczyła, że to bardzo miło, że przyszedł, 
że oni od dawna myśleli o tym, aby się z nim 
zapoznać, bo tyle dobrego o nim słyszeli.

Czas Narodzenia Pańskiego jest czasem ra-
dości z narodzenia Jezusa. Imię Jezus znaczy: 
Bóg jest zbawieniem. Wszystko naznaczam 
Jezusem, bo On jest moim zbawieniem. To 
naznaczenie Jezusem dokonuje się w świątyni, 
ale przede wszystkim w rodzinach, a także w 
miejscu pracy i wypoczynku. Z samej istoty 
świąt Narodzenia Pańskiego, z samej istoty 
imienia Jezus bierze się zwyczaj poświęcania 
wszystkiego Jezusowi. 

Was wszystkich, Drodzy Czytelnicy, Jezuso-
wi poświęcam.

Scholastyk

Refleksja jak spotkać Boga
w drugim człowieku

Panie. Boże nasz. Ty sprawiłeś, że ta Święta 
Noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości 
jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy 
jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym 
codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
STOŁU WIGILIJNEGO

P: Boże. Ty co roku dajesz nam radość z 
oczekiwania uroczystości Narodzenia Pańskie-
go. Spraw, abyśmy całym sercem przyjęli Twe-
go Syna jako naszego Odkupiciela i bez trwogi 
mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia. 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków 
Amen.

P: Pobłogosław nas i te opłatki wigilijne, któ-
rymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych 
ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością 
i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz 
nas wszystkich Twoim pokojem. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen.

Teraz wszyscy łamią się opłatkiem, składając 
sobie życzenia. Zaczynamy od najstarszych. 
Warto odczytać życzenia otrzymane pocztą na 
święta i spożyć opłatki przez nich przysłane. 
Następnie spożywamy wieczerzę. Nie należy 
włączać telewizora, natomiast w czasie, gdy 
wszyscy spożywają, można cicho odtwarzać 
kolędy na przykład z magnetofonu. Potem 
wszyscy razem śpiewamy. Na końcu dzieci 
inscenizują małe jasełka przy choince. Po ja-
sełkach prowadzący wydobywa spod choinki 
prezenty i rozdaje uczestnikom.

Polacy w odróżnieniu od innych narodów 
(zwłaszcza kiedyś od zaborców) wprowadzili 
zwyczaj absolutnego zakazu spożywania na 
Wigilię mięsa i napojów alkoholowych.

Scholastyk

rys. dzieci z Fundacji Splotu Ramiennego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Okinskiego
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...do młodych
W czasie adwentu należy także zastano-

wić się nad samym sobą, nad stanem swojej 
duszy. Jak pisaliśmy w pierwszym numerze 
naszej gazety „Pawłowice”, w naszej parafii 
istnieje wiele grup formacyjnych, do któ-
rych można dołączyć.

Oczywiście nie jest to zobowiązujące, jednak 
czasami warto pójść i po prostu być z ludźmi, 
pomodlić się i sam na sam porozmawiać z Bo-
giem. Zachęcamy wszystkich, aby skorzystali z 
takiej możliwości i bardziej duchowo przeżyli 
okres adwentu. Pierwsze słowo kierujemy do 
młodych, bo oni są nadzieją naszej wspólnoty 
parafialnej.

Przygoda z Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży zaczęła się dla mnie w III klasie 
gimnazjum, kiedy miałam 15 lat. Byłam jak 
większość nastolatków przejęta dobrymi stop-
niami w szkole i na nic poza szkołą nie znaj-
dywałam czasu. Mój każdy normalny dzień 
wyglądał tak samo: szkoła, dom, szkoła. Nie 

miałam czasu nawet na spotkania ze znajo-
mymi! Pewnego słonecznego, wrześniowego 
popołudnia, moja starsza o kilka lat kuzynka 
przerwała monotonny łańcuch moich zajęć. 
Powiedziała mi wtedy, że moje życie nie może 
ograniczać się tylko do szkoły. Zaprowadziła 
mnie na spotkanie KSM-u. Byłam bardzo skrę-
powana, wszyscy byli ode mnie kilka lat starsi, 
luźno ze sobą rozmawiali. Pomyślałam, że to 
nie dla mnie, nie pasuję do nich... Potem było 
następne spotkanie… Potem kolejne i kolejne. 
Coraz lepiej czułam się w towarzystwie nowo 
poznanych mi osób. Nauczyli mnie oni hasła: 
„ORA ET LABORA”, czyli „ucz się i pracuj”. 
Po kilku miesiącach nie miałam już wątpliwo-
ści, że uwielbiam poświęcać swój wolny czas 
stowarzyszeniu i akcjom przez nie organizo-
wanym.

Właśnie przez te akcje wiele się nauczyłam. 
Dawać więcej z siebie, brać odpowiedzialność 
za wszystko, co robię. Teraz, kiedy coś wyko-
nuję, wkładam w to sto procent swoich możli-
wości! Przez spotkania formacyjne nauczyłam 
się modlić, bez skrępowania rozmawiać z Bo-

giem i ludźmi o moich problemach. Dla mnie 
KSM to nie tylko spotkania formacyjne, akcje, 
kształcenie swojego charakteru i nawiązywanie 
nowych kontaktów, ale także poznawanie osób, 
które jak nam się do tej pory wydawało, znamy 
bardzo dobrze. 

Są różne sposoby spędzania wolnego czasu. 
Można siedzieć na ławce w parku, można cały 
swój czas poświęcić na gry komputerowe, ja 
wybrałam właśnie Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży. Jestem coraz bardziej pewna, że 
nigdy nie pożałuję decyzji sprzed dwóch lat! 
Wiem, że wszystko, co włożyłam w tę organi-
zację miało i nadal ma sens… 

W każdy piątkowy wieczór również i Ty 
masz możliwość sprawdzić, czy jesteś GO-
TÓW „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu 
i Ojczyźnie”… Warto spróbować! Spotkanie 
jeszcze do niczego nie zobowiązuje… W imie-
niu swoim i moich przyjaciół zapraszam!

Marta Kuźniewska

Same smakołyki
CIASTECZKA ZENI
Składniki:
40 dag mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
10 dag margaryny
4 łyżki miodu lejącego
3 jaja
25 dag cukru pudru
Sposób wykonania:
Cukier utrzeć z margaryną, dodając po 1 jajku, 
miód, na końcu mąkę z proszkiem. Pieczemy 
placek.
Przygotowanie polewy
Składniki:
20 dag margaryny
50 gramów spirytusu
70 dag cukru zwykłego
12 łyżek mleka
4 łyżki kakao
wiórki kokosowe lub wiórki orzechowe

Margarynę, cukier, mleko doprowadzamy do 
wrzenia, w tym czasie dodać kakao, wymieszać 
i odstawić na bok, wlewając pomału spirytus.
Ciepły placek kroimy na kwadraciki lub pro-
stokąty, wkładamy do polewy i maczamy, na-
stępnie obtaczamy wiórkami i układamy poje-
dynczo na talerzu.

Z. Kwolek
CYGAŃSKA DROGA
Składniki:
40 dag maku
20 dag cukru
15 dag margaryny
10 dag masła
3 dag kakao
3 łyżki mąki ziemniaczanej
10 dag bakalii
1 łyżka wody
8 jaj
2 galaretki

Upiec dwa placki makowe
Masło, margarynę utrzeć z cukrem dodawać 
żółtka, dodać mak mielony. Następnie mąkę 
ziemniaczaną, wodę, kakao, bakalie. Na końcu 
ubitą pianę – upiec dwa placki.
Biszkopt
Upiec biszkopt z 3 jaj, 3 łyżkek mąki i 0,5 
szklanki cukru.
Masa orzechowa
20 dag orzechów mielonych zaparzyć, 1 szklan-
kę mleka i 1 szklankę cukru. Wystudzone orze-
chy dodawać do 1 kostki margaryny i utrzeć 
masę. Ugotować wcześniej 2 galaretki.

Na pierwszy placek makowy położyć 0,5 masy 
orzechowej, na masę położyć co 2 cm paski 
biszkoptu (pocięte na 2-cm paski). Między pa-
ski biszkoptu wlać zastygającą galaretkę. Po 
zastygnięciu galaretki kładziemy resztę masy 
orzechowej i na masę kładziemy drugi placek 
orzechowy.
Placek polewamy polewą czekoladową lub ka-
kaową.

M. Sojda
CIASTO Z CHAŁWĄCIASTO Z CHAŁWĄ
Składniki:Składniki:
8 jajek (białka podzielić na 2 części)8 jajek (białka podzielić na 2 części)
1 margaryna1 margaryna
1 szklanka cukru1 szklanka cukru
2 szklanki mąki2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy1 cukier waniliowy
2 łyżki kakao2 łyżki kakao
3 łyżki mleka3 łyżki mleka
10 dag masła10 dag masła

1 kg jabłek (zetrzeć na tarce i wycisnąć)
10 dag wiórek
20 dag chałwy (może być więcej)

Ciasto
Żółtka utrzeć z margaryną i 1 szklanką cukru 
(ucierać mikserem), dodać mąkę wymieszaną z 
proszkiem do pieczenia. Na koniec dodać ubitą 
pianę z 4 jaj. Podzielić ciasto na 2 części, do 
jednej części dodać kakao, wymieszać. Ciasto 
ciemne wyłożyć do blachy łyżką i wyrów-
nać, na ciemne ciasto dodajemy ubite białko 
z 0,5 szklanki cukru, na końcu dodać wiórki. Na 
pianę kładziemy jabłka wymieszane z cukrem 
waniliowym. Następnie na jabłka kładziemy 
ciasto jasne łyżką i rozprowadzamy.

Polewa:
10 dag margaryny 
3 łyżki mleka
4 łyżki cukru i chałwę
Gotować 5 minut i wylać na gorące ciasto.

Zdzisława Sicińska

rys. Mikołaj Szurlejrys. Mikołaj Szurlej
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Samo zdrowie poprzez zabawę
Tekst o sposobie na zdrowie naszych dzie-

ci, napisany przez instruktora pływania bę-
dącego jednocześnie pracownikiem Akade-
mii Medycznej.

Od stylu życia, jaki przyjmiemy, zależy, ja-
kie ono będzie. Można spędzić wiele godzin 
przed telewizorem albo pójść na spacer, można 
zjeść chipsy i popić colą albo pójść na basen. 
Od tego co wybierzemy, zależy nasze zdrowie, 
samopoczucie oraz rachunki z apteki. Wszyscy 
rodzice pragną, aby ich dzieci były zdrowe, 
prawidłowo się rozwijały oraz były szczęśliwe. 
Aby tak było, należy o nie zadbać, zaczynając 
od siebie. Propagowanie zdrowego stylu życia 
to nie tylko moda, ale i smutna konieczność. 
Powiększa się liczba dzieci ze schorzeniami 
układu kostno-stawowego, z upośledzeniem 
odporności, otyłych oraz nieprzystosowanych 
psychicznie na trudne sytuacje, na które mogą 
być narażone na przykład w szkole.

Dlatego tak istotne jest wprowadzanie pra-
widłowych form spędzania wolnego czasu. Z 
racji wykonywanego zawodu, który jest rów-
nież moją pasją, polecam zajęcia na basenie.

Jeżeli dziecko chce uprawiać jakikolwiek 
sport, stanowi to połowę sukcesu, jeżeli nie, to 
należy przyjąć taki model postępowania, który 
w taki sposób zachęci, że przygoda ze sportem 
stanie się pasją na całe życie. Największym 
sukcesem instruktora jakiegokolwiek sportu 
jest pasja, jaką może wzbudzić w dziecku, któ-
re przychodzi na pierwsze zajęcia. 

Zajęcia prowadzone na basenie dają wiele 
satysfakcji zarówno dzieciom, jak i instrukto-
rowi. Środowisko wodne, choć nie jest natural-
ne dla człowieka, to oswojenie z nim daje dużo 
radości. Nauka pływania dla dzieci powinna 
być oparta o zabawę, z której rodzą się umie-
jętności pływackie. Celem zajęć, które prowa-
dzę, oprócz nauki poruszania się w wodzie jest 
wzbudzenie pasji w dzieciach, które same pro-
wadzą rodziców na basen, a nie odwrotnie. 

Zabawy w wodzie są dopasowane do umie-
jętności dziecka. Najważniejsza jest pozytyw-
na motywacja. Dzieci są bardzo chętne do 
ćwiczeń fizycznych podanych w odpowiedniej 
formie, a pochwały powodują, że starają się 
jeszcze bardziej. Nie należy stosować przy-
musu czy „podtapiania” na siłę, jest to metoda 
na krótką metę. Należy pamiętać, że mamy do 
czynienia z dziećmi, to one są najważniejsze, a 
nie ambicje rodziców czy instruktora. 

Zajęcia dla dzieci zaczynających dopiero 
swoją przygodę z wodą prowadzone są na bro-
dziku. Dużą rozrywką są kolorowe piłki, ma-
karony oraz inne zabawki, które można wyła-
wiać albo za nimi gonić. Oswojenie z wodą jest 
najważniejszym elementem nauki pływania, 
bez oswojenia psychicznego nie ma co marzyć 
o radości w oczach dziecka z osiąganych wy-
ników. Oczywiście cały proces nauki jest in-
dywidualny, każdy ma przecież swoje własne 
tempo nauki. Woda jest specyficznym środo-
wiskiem, które wymaga od pływaka dodatko-
wych umiejętności. Oprócz zabaw i standardo-
wych ćwiczeń oswajających stosuję elementy 

metody Halliwick, którą wykorzystuję również 
podczas zajęć rehabilitacyjnych. Jest to metoda 
wykorzystująca właściwości hydrodynamiczne 
wody. Główne założenia tej metody są jedno-
cześnie jej filozofią, punktem wyjścia jest ta-
kie oswojenie z wodą, aby przebywanie w niej 
stanowiło przyjemność, następny etap stanowi 
uświadomienie pływakowi zachowania jego 
ciała w wodzie, dopiero później następuje 
wyrabianie umiejętności pływania. Oswajanie 
z zastosowaniem specyficznych ćwiczeń w 
oparciu o metodę Halliwick jest o wiele przy-
jemniejsze i daje bardzo szybkie efekty. Jest to 
bardzo skuteczny sposób na oswajanie dzieci, 
które boją się wody.

pobudzanie receptorów na powierzchni skóry, 
stymulacja układu przedsionkowo-ślimakowe-
go, bodźce dostarczane ze stawów powodują 
wykształcenie nowych połączeń w mózgu, de-
terminując powstanie nowych umiejętności.

Naukę pływania oraz poruszania się w wo-
dzie można rozpocząć w każdym wieku, bez 
względu na stopień sprawności fizycznej. Woda 
jest środowiskiem sprzyjającym rehabilitacji w 
różnych schorzeniach, nie tylko narządu ruchu. 
Przebywanie w cieplej wodzie (taka woda za-
zwyczaj jest w brodziku przeznaczonym do 
zajęć z małymi dziećmi oraz do rehabilitacji) 
wpływa relaksująco na mięśnie, powodując 
rozluźnienie u osób ze wzmożonym napięciem 
mięśniowym. Z drugiej strony, w przypadku 
obniżonego napięcia mięśniowego, ćwicze-
nia w wodzie powodują wzrost napięcia mię-nia w wodzie powodują wzrost napięcia mię-

Zajęcia z dziećmi wymagają dużo cierpliwo-
ści oraz spokoju. Nasze pociechy zazwyczaj 
szybko się nudzą, wymagają dużo uwagi oraz 
cierpliwości. Zastosowanie zabaw w postaci 
piosenek oraz zajęć grupowych stanowi dużą 
atrakcję oraz sprawia, że zajęcia nie są nudnym 
odbijaniem się od ściany do ściany, ale wspól-
nym osiąganiem celu.

Ćwiczenia w wodzie dają dużo korzyści: 
stanowią doskonały relaks fizyczny oraz psy-
chiczny, dziecko wraz z rodzicami cieszy się z 
postępów oraz zabaw z rówieśnikami. Pływa-
nie stanowi doskonałą gimnastykę dla mięśni i 
stawów, cały narząd ruchu pracuje w odciążal-
ni, eliminując ryzyko kontuzji. Poprzez ciągłą 
zmianę pozycji w wodzie oraz koncentrację na 
wykonywanych ćwiczeniach poprawia się ko-
ordynacja ruchowa oraz poczucie równowagi. 
Ćwiczenia fizyczne poprawiają odporność na 
infekcje poprzez poprawę ogólnej wydolności 
organizmu. Zajęcia w wodzie są doskonałym 
bodźcem fizycznym oraz psychicznym deter-
minującym lepszy rozwój fizyczny oraz psy-
chiczny dziecka, ogromna ilość emocji, jaka 
towarzyszy zajęciom, powoduje dostarczenie 
do mózgu ogromnej ilości bodźców istotnych 
w swerze psychicznej. Dzieci, które nie mówią 
lub mało mówią, zaczynają szybciej otwierać 
się na panujące warunki w sposób werbalny. 
Zajęcia takie są prowadzone jako wsparcie 
zajęć logopedycznych. W kwestii fizycznej 

śniowego. Rehabilitacja w wodzie jest bardzo 
wskazana przy wszelkich dolegliwościach ze 
strony układu kostno-stawowego, pozwala na 
zwiększenie ruchomości w stawach, głównie 
przez relaksację mięśni. 

W przypadku dzieci nadpobudliwych z nie-
doborami uwagi, koncentracji, zaburzeniami 
integracji sensorycznej zajęcia w wodzie po-
wodują wyciszenie, spożytkowanie energii na 
pozytywny wysiłek fizyczny. Dzieci zamknięte 
w sobie, niechętnie uczestniczące w zabawach 
z rówieśnikami otwierają się na nowe doświad-
czenie, jakie niesie ze sobą środowisko wodne. 

Basen jest więc doskonałym miejscem nie 
tylko na naukę pływania, ale i na rehabilitację. 
Ciepła woda, kolorowe zabawki, rodzic, który 
zawsze może przytrzymać za ręce, dopóki wy-
maga tego dziecko, to wszystko buduje atmos-
ferę zajęć. Satysfakcja z osiągniętych wyników 
jest taka sama czy jest to dziecko zdrowe, czy 
niepełnosprawne. Zadowolenie z pierwszego, 
samodzielnie przepłyniętego basenu jest takie 
samo jak z pierwszego zanurkowania. Ważna 
jest radość oraz chęć dalszych postępów, aby 
być lepszym.

Jednak największym moim sukcesem nie są 
przepłynięte baseny czy prawidłowo wykonane 
ćwiczenia korekcyjne, ale uśmiech na twarzy 
dzieci kręcących się na ławeczkach w oczeki-
waniu na kolejne zajęcia.

Izabela Kasprzyk

rys. Zullarys. Zulla



12

Optymistyczny OPTYMIST
Rozmowa z dwunastoletnią Ewą Szczęsną, 

żeglarką na jachtach Optymist Jacht Klubu 
AZS we Wrocławiu.

Czy miałaś jakieś kontakty z żeglarstwem 
przed rozpoczęciem pływania na optymi-
stach?

Nigdy przedtem nie miałam z tym kontak-
tu. Przed optymistami niczego nie wiedziałam 
o żeglarstwie. Tak więc optymisty są moją 
pierwszą żeglarską przygodą rozpoczętą bez 
żadnego doświadczenia żeglarskiego. Po pro-
stu  nauczyłam się wszystkiego od początku.

Kiedy powstał pomysł pływania na ża-
glach? Nie jest to przecież takie proste jak 
jazda na rowerze.

Tata mnie namówił, jak miałam osiem lat. 
Bardzo mi się to spodobało. I teraz pływam, 
biorę udział w szkoleniach prowadzonych 
przez trenerów grupy. Kilka razy w roku star-
tuję w regatach (zawodach)  jachtów Optymist 
we Wrocławiu oraz na terenie kraju.

Czy nie bałaś się w momencie rozpoczęcia 
żeglarstwa. Jest to w końcu czynność inna 
od codziennych.

Trochę się bałam. Strach związany z wodą 
istniał już przed moją przygodą żeglarstwem. 
Jak miałam siedem lat, to się bałam, że w wo-
dzie pływają ryby, które mnie ugryzą, i inne 
takie rzeczy.

Żeglarstwo bardzo mi się podoba. Daje 
mnóstwo przeżyć, trzeba uważać, czy łódka 
się przewróci czy nie, kto pierwszy dotrze do 
mety. Żeglarstwo jest wkraczaniem w inny 
świat. Wiele radości sprawia zdobywanie róż-
nych nagród. To mi się podoba.

Czy twoi rodzice przebywają z tobą pod-
czas ćwiczeń na optymistach?

Czasami tak, lecz bardzo często jak pływa-
my po Odrze, zajmuje się nami trener i inni 
opiekunowie. Pływają motorówką lub stoją na 
brzegu z megafonem.

Kiedy wygrałaś pierwsze zawody?
Było to w czasie, gdy zaczynałam pływać.

W moich pierwszych zawodach – we Wrocła-
wiu na Odrze zdobyłam trzecie miejsce.

Czy żeglarstwo powoduje w tobie strach?
Czasami tak. Na przykład jak byłam w tym 

roku w Gdyni, były zawody w czasie sztormu. 
Nie chodzi tu tylko o fale, ale i o siłę wiatru. 
Pływaliśmy przy wietrze o sile ośmiu stopni w 
skali Beauforta. Sześć razy się przewróciłam.

W takim razie czy jak taki jacht (żaglów-
ka) się przewróci, to sama go stawiasz?

Tak. Jestem wysportowana. Po prostu wcho-
dzę na końcówkę miecza. Po postawieniu łódki, 
ponieważ jestem mała, wślizguję się do środka 
i przez piętnaście minut wylewam ze środka 
wodę. Jako zabezpieczenie mojego pływania 
stosowany jest kapok z firmy Nivea – „Błękitne 
żagle”. Miecz, ster i żagiel są przywiązane do 
łódki, żeby nie wyleciały. Tak więc największą 
uwagę, szczególnie na morzu, trzeba zwrócić, 
aby nie puścić się łódki. W przypadku silnego 
wiatru i fali nawet przewrócona łódka może od 
nas uciec. Na morzu jest jednak mnóstwo mo-
torówek do pomocy, z ratownikami i trenerami 
klubów

Podczas żeglarstwa na optymistach prze-
bywa wiele innych dziewcząt i chłopców. 

Czy przy tej okazji poznajesz nowych kole-
gów, koleżanki?

Oczywiście. Mam mnóstwo koleżanek. 
Z kolegami jest trochę gorzej. Po prostu pływa-
ją w innej kategorii.

Żeglarstwo to raczej sport letni. Co w ta-
kim razie robisz w zimie?

W zimie chodzę na basen, trenuję na ścianie 
wspinaczkowej, uprawiam koszykówkę i inne 
sporty.

W takim razie czy w ciągu roku masz 
w ogóle wolny czas?

Po szkole mam angielski, wspinaczkę, basen, 
poświęcam czas na czytanie lektur. W przypad-
ku zawodów od czwartku do niedzieli docho-
dzi dodatkowo przygotowanie łódek i żagli, 
a po powrocie uzupełnienie zajęć szkolnych.

Ile osób w Polsce trenuje żeglarstwo na 
optymistach?

Myślę, że jest około 300-400 łodzi. Podczas 
regat często startuje około 20 łódek, ale cza-
sem jest 150-200. Są to oczywiście imprezy 
ogólnopolskie. Zawody te organizowane są na 
rzece, jeziorze lub nad morzem, na przykład w 
Węgorzewie, Kielcach, Warszawie, Wrocła-
wiu, Krakowie, Rybniku. W Rybniku regaty są 
organizowane w lutym czy marcu na zbiorniku 
przy elektrowni. Tak więc żeglarze pływają po 
ciepłej wodzie używanej przez elektrownię, 
a na sąsiednich stokach są zawody narciarzy na 
śniegu. Wyniki w narciarstwie są również wli-
czane do regat. Sezon żeglarski dla optymistów 
rozpoczyna się w kwietniu-maju.

Co byś powiedziała swoim koleżankom, 
żeby zachęcić je do pływania na optymi-
stach.

Powiedziałabym, że pływanie to świetna 
zabawa czy hobby. Można wygrywać nagro-
dy, poznawać inne osoby. Po prostu prowadzić 
pełne życie. Udało mi się nawet namówić ko-
leżankę z klasy. Jest teraz w szkółce i się uczy. 
Wierzę, że czas na regaty też przyjdzie.

Jak w takim razie rozpocząć takie żeglar-
skie życie?

Wystarczy przyjść do klubu, zapłacić składki 
i nauczyć się dyscypliny. Na początku są zaję-
cia teoretyczne, poznanie kierunków wiatrów, 
sposobu ustawienia żagli. Po prostu teoria że-
glowania. Takich zajęć jest kilka. Później trener 
pokazuje, na optymiście na trawie, sposób usta-
wienia żagli, ustawienia steru czy miecza. Na-
stępnie idziemy na wodę. Na początku z osobą, 
która już umie pływać na optymistach, potem 
żeglujemy sami. Dla zainteresowanych podaję, 
że Jacht Klub AZS posiada trenera żeglarstwa 
na optymistach. W razie zainteresowania nale-
ży zadzwonić pod numer 71/328-23-25.

Dziękuję za długą rozmowę o pięknie życia.

Jacek Orzechowski
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Zioła najlepszym lekarstwem
Nasze babcie i dziadkowie wiele lat temu 

przy różnych schorzeniach stosowali napary z 
ziół leczniczych. W zależności od schorzenia 
były wybierane odpowiednie gatunki natural-
nych zdobyczy. Obecnie medycyna, a szcze-
gólnie farmacja, oferująca tysiące tabletek, 
ogarnia swym spektrum leczniczym prawie 
wszystkie choroby. Niestety, większość me-
dykamentów równolegle z właściwościami 
leczniczymi dostarcza do naszego organizmu 
związki chemiczne, które nam szkodzą, co 
można przeczytać na załączonych ulotkach do 
prawie wszystkich opakowań leków. Następuje 
więc nawrót do leczenia naturalnego za pomo-
cą ziół.

Jednym z ośrodków stosujących medycynę 
naturalną jest Zakład Ziołolecznictwa oo. Bo-
nifratrów. Dobierając odpowiedni rodzaj ziół 
w określonych proporcjach, przygotowują oni 
gotowe do użycia preparaty ziołowe. Prepa-
raty te w przeciwieństwie do leków na przy-
kład przeciwbólowych nie działają od razu. 
Skuteczne leczenie ziołami przebiega od kilku 
tygodni do kilku miesięcy. Jedną z głównych 
różnic pomiędzy medycyną opartą na lekach 

wyprodukowanych chemicznie a preparatami 
ziołowymi jest to, że leczenie ziołami usuwa 
przyczynę, a nie objawy choroby.

Jednym z takich preparatów ziołowych 
sprzedawanych przez apteki oo. bonifratrów sprzedawanych przez apteki oo. bonifratrów 

jest ekstrakt ziołowy zawierający 26 ziół w pły-
nie. Jego skład i proporcje poszczególnych ziół 
leczniczych nie są przypadkowe. Nad końco-
wym efektem pracowano kilka lat w Kanadzie. 
Dzięki odpowiedniemu połączeniu ekstraktów 
ziół leczniczych powstała tak zwana synergicz-
na siła. Wpływa ona na każdy organ naszego 
ciała, przywracając mu równowagę (homeosta-
zę). Stan równowagi organizmu jest wtedy, gdy 
wszystkie organy funkcjonują prawidłowo. 
Jeżeli na przykład układ krwionośny pracuje 
prawidłowo, nie powinno być problemów krą-
żeniowych i z ciśnieniem krwi.

Badania preparatu były prowadzone w kli-
nice w Kanadzie w latach 1998-2001. Ich 
wyniki dostępne na stronie internetowej firmy 
AKUNA. Badania te stwierdzają, że po okresie 
około 3 miesięcy systematycznego zażywania 
preparatu mogą ustąpić schorzenia lub grupy 
schorzeń, które współczesna medycyna uważa 
za nieuleczalne, a co jest najistotniejsze, mogą 
ustąpić przyczyny tych schorzeń.

Zachęcam więc do stosowania naturalnych 
metod leczenia, o których we współczesnym 
świecie technicznym trochę zaczęto zapominać.

                  
Redakcja

Policja nas broni
Z uwagi na nasze bezpieczeństwo posta-

nowiliśmy porozmawiać z nadkomisarzem 
Mariuszem Ryszkiewiczem – zastępcą ko-
mendanta Komisariatu Policji Wrocław 
Osiedle. W komisariacie pracuje on od maja 
2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim 
pionem prewencyjnym w jednostce.

W policji służy 13 lat, od początku w pre-
wencji. Najpierw pracował na Starym Mieście, 
potem na Grabiszynku. Jak sam mówi – bardzo 
lubi pracować z ludźmi. Jest człowiekiem kon-
kretnym i wymagającym. Stawia sobie cele, do 
których dąży. Dzięki wieloletniej praktyce ma 
predyspozycje do zarządzania zasobami ludz-
kimi i właściwego kierowania codzienną pracą 
komisariatu.

Na jakim obszarze działa komisariat?
Obszar, jaki zabezpiecza nasz komisariat, 

jest dość duży – teren Starego Psiego Pola, 
Swojec, Kowale, Kłokoczyce, Zakrzów, Kieł-
czów, Pawłowice, jak i również teren gminy 
Czernica.

Ile osób pracuje w komisariacie?
Zatrudnione są 43 osoby. 
A ilu mieszkańców mieszka na terenie 

podlegającym pod komisariat?
Około 43 tysięcy osób.
Więc gdyby każdy z mieszkańców miał 

problem, to jeden policjant miałby do zała-
twienia 1000 spraw. Nie jest to zbyt dużo?

Tak – takie niestety są realia. Każdego dnia 
musimy wykazywać się dużą sztuką pracy, 
żeby nikt nie był pominięty. Nie pozostajemy 
głusi na żadne z wezwań czy problemów. W 
większości działamy na zasadzie reakcji na 
zdarzenie.

Z kim kontaktować się najpierw, jeżeli 
pojawia się problem (np. kłótnia między są-
siadami)?

Jako że problemami mieszkańców zajmują 
się przede wszystkim dzielnicowi, więc radzę 
najpierw porozmawiać właśnie ze swoim dziel-
nicowym. To on zna teren i społeczność.

Z myślą o mieszkańcach powstają tzw. dy-
żury dzielnicowych. Dzięki nim będzie można 
bezpośrednio porozmawiać z policjantem, po-
radzić się. Wiem, że przyjście do komisariatu 
czasem nas po prostu krępuje.

Czy w Pawłowicach taki dyżur też będzie?
Oczywiście, że tak. Termin jest ustalany z 

Radą Osiedla. Myślę, że od stycznia taki dyżur 
już powinien się odbywać.

Najczęściej jest to teren Starego Psiego Pola, 
Zakrzowa, Swojca i Osiedla Kiełczowskiego.

Czy pojawia się problem narkotykowy 
w Szkole w Pawłowicach (SP 39)? Jest to 
ostatnio bardzo modne wśród młodzieży.

Nie odnotowano zgłoszeń na ten temat. 
Czy Pawłowice są monitorowane?
W Radzie Miejskiej powstał już projekt mo-

nitorowania całego miasta. Na początku ka-
mery mają być zakładane na Starym Mieście, 
więc zanim dotrą do Pawłowic – trochę czasu 
upłynie.

Czy patrole nocne pojawiają się na na-
szym osiedlu?

Tak, oczywiście. Zwracamy uwagę na służ-
bę popołudniowo-nocną. Szczególnie w week-
endy.

A co ze strefą ograniczonej prędkości na 
Pawłowicach? Kontroluje to ktoś czasem?

Tak. Kontrolują to nasze patrole. Jeżeli mamy 
sygnały, że jest to potrzebne, powiadamiamy 
straż miejską bądź Sekcję Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej.

Jakieś dobre rady na święta?
Święta to okres naszych wyjazdów, jak i 

również wzmożonej działalności złodziei. 
Dlatego musimy zadbać o to, aby nikt się nie 
zorientował, że nas nie ma w domu. Przed wy-
jazdem poprośmy sąsiada o wybieranie poczty 
ze skrzynki podczas naszej nieobecności, za-
palenie czasem światła w domu. Nie bądźmy 
głusi na dziwne sytuacje dziejące się dookoła 
nas. Wystrzegajmy się wpuszczania do domu 
nieznajomych, a w okresie przedświątecznym 
– oszustów sprzedających opłatki wigilijne.

Dziękujemy za rozmowę. Mamy nadzieję, 
że nadchodzący rok będzie bezpieczny, dzię-
ki wam, dla mieszkańców Pawłowic.

Redakcja

Czy na terenie działania komisariatu, w 
porównaniu z innymi częściami Wrocławia, 
występuje duże zagrożenie przestępczością?

Ogólnie ilość zdarzeń w stosunku do całego 
miasta stanowi ok 7-10%.

A Pawłowice?
Pawłowice są bardzo spokojnym rejonem. 
Jakie kategorie przestępstw występują naj-

częściej na terenie działania komisariatu?
Najwięcej występuje kradzieży samocho-

dowych i włamań. W Pawłowicach – rzadko. 

rys. Mikołaj Szurlej
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Historia wędkarzy
Jest to kolejna rozmowa prowadzona 

przez redakcję ze Zbyszkiem Kaparnikiem, 
przewodniczącym Sekcji Wędkarskiej.

Kiedy powstała pierwsza Sekcja Wędkar-
ska i jakie były jej początki?

Pierwsza Sekcja Wędkarska powstała przy 
Komitecie Osiedlowym nr 14 Pawłowice-Kło-
-koczyce w połowie lat siedemdziesiątych. 
Pierwszym prezesem był Marian Zołotańko 
(1976-1981). Następnie został nim Jan Kuszyk 
(1981-1984). Wtedy to właśnie, 10.04.1981 r.,
Sekcja otrzymała od naczelnika dzielnicy 
Wrocław Psie Pole jezioro w Pawłowicach w 
dzierżawę za tak zwaną symboliczną złotówkę. 
W uzasadnieniu naczelnik dzielnicy napi-
sał: „Na przestrzeni kilku ostatnich lat Sekcja 
Wędkarska  PZW przy komitecie osiedlowym 
we własnym zakresie dokonywała zarybiania 
akwenu oraz wykonała szereg prac społecz-
nych o charakterze porządkowym”. Naczelnik 
dostrzega również fakt rzetelnego i prawidło-
wego zarybiania akwenu oraz zajmowania się 
młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 39, która 
wyrażała chęć wędkowania. Warunkiem otrzy-
mania wyłączności gospodarowania na akwe-
nie było:

1. stałe utrzymanie porządku i czystości na 
przekazanym terenie,

2. zachowanie wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa publicznego oraz zasad współżycia 
społecznego,

3. stałe podnoszenie rybostanu i jego prawi-
dłowe utrzymanie.

Otrzymana wyłączność wędkowania była 
nagrodą za rzetelną i efektywną pracę. Następ-
nym prezesem Edward Domczuk (1984-1987). 
W 1987 r. sekcja z przyczyn od niej niezależ-
nych rozsypała się.

Co było tego powodem?
Myślę, że powodem rozpadu było zbyt małe 

zainteresowanie ówczesnych władz osiedla w 
kwestii na przykład zarybiania akwenu czy też 
funkcjonowania sekcji.

Co stało się dalej?
Nastąpiło 10 lat marazmu. Akwen stał się 

wysypiskiem śmieci. To właśnie było powo-
dem, dla którego – za wiedzą Krzysztofa Kilar-
skiego – powołałem grupę inicjatywną Sekcji, 
która wspólnie z Zarządem Osiedla opraco-
wała Statut Sekcji oraz powołała tymczaso-
wy Zarząd Sekcji Wędkarskiej. W 1998 roku 
nastąpiły pierwsze demokratyczne wybory do 
Zarządu Sekcji Wędkarskiej. Zostałem wybra-
ny na prezesa Sekcji.

Jak funkcjonowała Sekcja w początko-
wym okresie?

W latach 1998-2001 był to okres bardzo 
efektywnej i rzetelnej pracy członków Sekcji 
Wędkarskiej. Praca, wykonana społecznie, była 
wyceniona na 36.128 zł. Wycenę taką przeka-
zaliśmy Zarządowi Osiedla dnia 31.01.2003 r. 
Wycena była sporządzona w 2002 r. 

Co było powodem sporządzenia wyceny?
Powodem był fakt negowania przez niektó-

rych członków zarządu ilości godzin przepra-
cowanych przez członków Sekcji oraz to, że w 
2001 r. Zarząd Osiedla stawia nowe warunki 

dalszej „współpracy”, a mianowicie podpisanie 
regulaminu, który dawałby możliwość Zarzą-
dowi Osiedla rozwiązania Sekcji.

Czy Sekcja zgadzała się na taką pro-
pozycję?

Sekcja nie wyraziła zgody, a powodem tego 
był fakt, że znaliśmy wartość wykonanych 
przez nas prac oraz zapis w regulaminie mó-
wiący o rozwiązaniu Sekcji Wędkarskiej za 
działania na szkodę Zarządu OsiedlaZarządu Osiedla, a nie sa-
mego osiedla.

Co nastąpiło dalej?
Po rocznych negocjacjach, nie mając innej 

alternatywy, zgodziliśmy się podpisać umowę 
na wyłączność wędkowania za 1500 zł rocznie, 
wierząc, że wszystko, co daje nam do podpisa-
nia Zarząd Osiedla, jest zgodne z prawem. Lata 
2002-2005 wywiązywania się z tychże umów 
kosztowały sekcję 6000 zł, wzięte od niewiel-
kiej ilości wędkarzy w formie gotówki oraz na-
szej pracy, cenniejszej od gotówki.

Czy Sekcja ma jakieś zdjęcia z wykona-
nych prac?

Tak. Mamy dokumentację zdjęciową z pra-
wie wszystkich wykonywanych przez Sekcję 
prac. Jest to dowodem na to, kto, co i kiedy 
wykonał nad jeziorem.

Co na to wszystko koledzy wędkarze?
Tym, co żyją, z zachwytu dech zapiera. Na-

tomiast co powiedzieliby na to wszystko nasi 
nieżyjący niestety koledzy Tadeusz, Mieczy-
sław, Mirosław, możemy się tylko domyślać. 
Mieli oni po kilkaset godzin przepracowanych 
nad jeziorem.

A co z odpowiedzią przewodniczącego 
Rady Miasta na odwołanie Sekcji?

Odpowiedź przewodniczącego Rady Miasta 
jest taka, jakie były informacje otrzymane z 
Rady Osiedla.

Jak będzie wyglądała dalsza działalność 
Sekcji Wędkarskiej?

Ale jak może wyglądać działalność Sek-
cji, której prace i zaangażowanie nie znalazły 
uznania władz.

Co pan o tym wszystkim sądzi?
Myślę, że cel, który nam przyświecał, został 

osiągnięty. Na jeziorze jest coraz ładniej i czy 
się to komuś podoba czy nie, jest to w głównej 
mierze zasługa Sekcji Wędkarskiej, ponieważ 
to właśnie Sekcja dała temu wszystkiemu po-
czątek.

Dziękuję za rozmowę.

Dziwi nas fakt, że Rada Osiedla nie zajęła żad-
nego stanowiska w tej sprawie. Na podstawie do-
starczonych materiałów mamy jeszcze pytanie do 
Rady Osiedla. Jakich informacji udzieliła prze-
wodniczącemu Rady Miasta na temat Sekcji, że 
udzielił on tak dyplomatycznej odpowiedzi, oraz 
w jaki sposób zamierza wyjaśnić fakt podpisania 
nieprawnej umowy i pobierania opłat od Sekcji 
Wędkarskiej w latach 2002-2005?

Gołębie pocztowe
W dniach 9-10 grudnia 2006 roku odbyła 

się 46. Wystawa Okręgowa Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych we Wro-
cławiu. Obchodzony był również jubileusz 
60-lecia Oddziału Wrocław. Wystawę zorgani-
zowano na Zakrzowie w Domu Kultury „Nieli-
piński Wojciech”.

Na wystawę przybyło około 600 osób z 
województwa dolnośląskiego oraz zaproszeni 
goście z różnych części kraju. Podczas trwania wystawy odbyła się licytacja gołębi poczto-

wych, a zysk z niej w kwocie 5000 zł został 
przekazany na rzecz osób poszkodowanych w 
katastrofie budowlanej hali na Śląsku. Za ak-
tywną działalność związkową złotą odznaką 
PZHGP został odznaczony pan Wojciech Nie-
lipiński, mieszkaniec naszego osiedla.

Czynny udział w przygotowaniu wystawy 
brali: Henryk Hess, Ryszard Sopuch, Kazi-
mierz Jakubik, Tomasz Tomków, Bronisław 
Tomków, Kazimierz Słapek.

Jerzy Szachnowski
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Sylwester tuż, tuż
„Ciało kołysane muzyką jak paciorki różań-

ca, jakże trudno oddzielić tancerza od tańca” –  
oto słowa poety opisujące taniec. Trudno sobie 
wyobrazić trafniejszy opis tego, co odczuwa-
my, patrząc na ludzi owładniętych magicznym 
rytmem tanecznym.  Wszyscy mieliśmy okazję  
oglądać i podziwiać tancerzy i sławy w progra-
mie telewizyjnym „Taniec z gwiazdami”. Czy 
nie mieliby Państwo czasem ochoty spróbować 
samemu tej fantastycznej formy ruchu. Nada-
rza się ku temu doskonała okazja...

Oto znowu następny rok dobiega końca. 
Dla jednych to rok sukcesów, dla innych po-
rażek, jeszcze dla innych taki sobie. Jednak dla 
wszystkich będzie ten jedyny w swoim rodzaju 
sylwestrowy wieczór, a następnie gorący okres 
karnawału. Nie przegapmy tych tygodni, prze-
nosząc się z pracy na kanapę przed telewizorem 
i odwrotnie oraz do hipermarketu. Może już 
czas zejść z fotela, zrzucić kapcie i powyciąga-
ne dresy, ubrać szpilki, suknie i smokingi oraz 
zaprezentować uśmiechy lub w mniej eleganc-
kiej wersji garnitury i „małe czarne” (tu uśmie-
chy też obowiązkowe) i potańczyć samemu. A 
taniec poza walorami estetycznymi, które wi-
dać, ma dużo innych zalet. W wersji swobodnej 
„klubowej” czy domowej, dostępnej wszak dla 
wszystkich, nawet dla tych, którzy nie uważają 
się za najlepszych tancerzy pod słońcem, jest to 
doskonała zabawa, trening i psychoterapia jed-
nocześnie. Pracują wszystkie mięśnie, powodu-
jąc przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej 
zwłaszcza w miejscach newralgicznych, czyli 
na brzuchu, udach i pośladkach. Miłe Panie, po 
co wydawać pieniądze na poświąteczny fitness 
i psychoterapeutę, skoro ten sam efekt może-
my uzyskać już w Sylwestra. Drodzy Panowie, 
po co się męczyć na siłowni i jeszcze sporo za 
te męki zapłacić, zazdroszcząc przy tym umię-
śnionej postury sztucznie uśmiechniętemu in-
struktorowi lub jeżdżąc do pracy w zimowe po-
ranki na rowerze (chyba że ktoś to lubi). Taniec 
w Sylwestra i karnawał przyniesie te same, a 
nawet większe korzyści. Już nawet nie wspo-
minam o tym, że kobiety uwielbiają panów, 
którzy tańczą z nimi. Wasze szanse u płci pięk-
nej lawinowo pną się w górę. Cóż mogę dodać 
więcej...  Muzyka, w rytm której się poruszamy, 
ma kojący wpływ na nasz system nerwowy i na 
serce. Polepsza się koordynacja ruchu, a zmy-
sły stają się wrażliwsze. Zapominamy o pro-
blemach z dziećmi, nieznośnym szefem, pro-
fesorem na uczelni, niesfornym pracownikiem, 
hydraulikiem, narzeczonym lub narzeczoną itd. 
Tu proszę wstawić to, co Was aktualnie gnębi. 
W czasie tańczonego Sylwestra wypijamy też 
mniej alkoholu, uzyskując podobne efekty psy-
chologiczne, czyli dobry nastrój i zapomnienie 
o rzeczywistości. Poranek zaś po przetańczonej 
nocy przywita nas mniej uciążliwymi skutkami 
fetowania Nowego Roku. Czy nie warto więc 
w tym roku spróbować? DJ-e dwoją się i troją, 
aby tej nocy przygotować i puścić specjalnie 
dla tańczących  superskładanki, które spodo-
bają się wszystkim – i młodszym, i starszym. 
Jeśli chcemy gdzieś wyjść z domu, to ofert jest 
bardzo dużo. O tym nawet nie wspominam. A 

więc tańczmy moi mili, tańczmy do utraty tchu 
w Sylwestra 2007 i karnawał...

Pozostańmy jeszcze chwilkę przy tańcu jako 
takim. Jeśli jesteś mocno zapracowanym, żyją-
cym w wielkim pośpiechu człowiekiem i uwa-
żasz, że taniec nie jest dla Ciebie, bo niewiele 
potrafisz i ogólnie krępujesz się wyjść na par-
kiet, odwagi doda Ci szybki przedsylwestrowy 
kurs tańca w godzinach mocno wieczornych 
(22) w szkole tańca Esens przy ul. Gajowickiej 
173 lub inne przedsylwestrowe oferty, których 
zapewne jest sporo...

Jeżeli taniec zainteresuje kogoś bardziej niż 
tylko w wersji „klubowo” swobodnej, mamy 
we Wrocławiu bez liku możliwości doskonale-
nia tej pięknej sztuki. Jeśli zafascynował Cię 
„Taniec z gwiazdami” lub po prostu chciałbyś 
dogłębnie poznawać i smakować taniec towa-
rzyski, powinieneś się zapisać do jednej z wro-
cławskich szkół tańca towarzyskiego, których 
jest obecnie dużo. Nie wiesz, co termin „taniec 
towarzyski” właściwie oznacza, to bez chwili 
zwłoki opisuję. Oto uzdrawiające zestawy tań-
ców standardowych i latynoamerykańskich, 
których tajniki możemy zgłębić przy odrobinie 
talentu i wysiłku:

Tańce standardowe to: elegancki walc an-
gielski – coś dla prawdziwych dam i dżentel-
menów nielubiących zanadto ostentacyjnego 
okazywania uczuć, wirujący walc wiedeński 
kojarzący się z balami w sukniach z kryno-
linami na dworze cesarskim (która z Pań nie 
marzyła w dzieciństwie o takiej sukni), z kawa-
lerami zdolnymi do oddania życia w imię mi-
łości do ukochanej, wesoły i szybki quickstep 
i foxtrot nasuwający wspomnienia rodem z  
„Wielkiego Gatsby’ego” , zmysłowe tango ki-
piące od sprzecznych uczuć partnerów. A swoją 
drogą szkoda, że tylko nieliczne szkoły i kluby 
taneczne oferują nauczanie supererotycznego 
tanga argentyńskiego. Mam nadzieję jednak, 
że z czasem będzie tylko lepiej. 

Tańce latynoamerykańskie to zupełnie inny 
rodzaj tańczenia, przeznaczony dla osób o bar-
dziej otwartych osobowościach, dla których 
bliższy jest temperament mieszkańców połu-
dniowych krajów niż zimna etykieta północ-
no-zachodniej Europy i Ameryki Północnej, 
zima zaś jest dla nich trudnym do zniesienia 
złem koniecznym. Do tańców tych  zaliczamy 
wesołą, kuszącą sambę brazylijską dla tych, 
którzy lubią zaprezentować partnerowi lub 
partnerce walory swojego ciała bez zbędnych 
niedopowiedzeń, elektryzującą rumbę – taniec 
dla uwodzicielek, czyli opowieść o uwodzeniu 
mężczyzny przez kobietę; mężczyzna zafascy-
nowany partnerką szybko ulega jej uwodzi-
cielskim sztuczkom i wdziękowi, jednak osta-
tecznie ona odchodzi zmęczona lub znudzona 
jego jedynie erotycznym zainteresowaniem,  
cha-cha – opowieść o pełnej sprzeczności kłót-
ni i czułości, rozstań i powrotów miłości mał-
żeńskiej, pasodoble – najbardziej chyba męski 
taniec, będący przedstawieniem walki toreado-
ra (partnera) z bykiem, czyli partnerką, oraz 
wreszcie wesołego, kolorowego i najbardziej 
dynamicznego jive’a, kojarzącego się z eks-
plozją radości życia po zakończeniu II wojny 
światowej oraz szerokimi kolorowymi spód-
nicami. Oczywiście nie wyczerpuje to oferty 
tańców, jakich można się uczyć we Wrocławiu. 
Najmodniejszej w ostatnich latach radosnej i 
gorącej latynoskiej  salsy kubańskiej lub ame-
rykańskiej nauczymy się w klubie  Alby Hol-
der „Centro Latino” na ulicy Więziennej lub w 
Akademii Ruchu czy Pałacyku.

Powtórzę więc raz jeszcze:  tańczmy, tańcz-
my do utraty tchu w Sylwestra i karnawał...

      Miłej zabawy i Szczęśliwego Nowego 
Roku życzy wszystkim

Ewa 
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Natalia Grzelak, 9 latNatalia Grzelak, 9 lat

Na choince
Była zima. Śnieg zasypał wszystkie ulice i 

podwórka. Nadeszła noc i grzeczne dzieci za-
częły układać się do snu po kolacji. A tego wie-
czoru kolacja była bardzo uroczysta – jedzono 
barszcz z uszkami, pyszne rybki i różne przy-
smaki. Ludzie dzielili się opłatkiem i składali 
sobie życzenia wszystkiego najlepszego. 

Mała Martynka umyła już ząbki i otulona 
kołderką słuchała bajki, którą do snu czytała jej 
mama. Była to zupełnie nowa bajka, którą wła-
śnie dziś dziewczynka znalazła pod choinką. 

Cały dom pogrążył się w mroku, tylko w du-
żym pokoju świeciły kolorowe lampki na ga-
łązkach. Choinka była śliczna – duża, pachnąca 
i pięknie przystrojona. Od samego rana Mar-
tynka z tatusiem ubierali ją w różne ozdoby. 
Na jednej z gałązek, przywiązany złotym sznu-
reczkiem, wisiał mały Bałwanek. Był biały i 
błyszczący jak śnieg, miał uśmiechniętą buzię, 
marchewkowy nos, śmieszny kapelusz i złoty 
dzwoneczek w rączce. 

Kiedy już wszyscy smacznie spali, Bałwa-
nek cichutko zadzwonił swoim dzwoneczkiem. 
Nikt się nie odezwał, więc zadzwonił jeszcze 
raz, głośniej.
- Hej, kto tak dzwoni? – rozległ się jakiś głos 
– proszę nie hałasować, bo obudzi się Dzieciąt-
ko!
- Kto tam? – zapytał przestraszony Bałwanek. 
Nagle na gałązce obok niego usiadł mały, cho-
inkowy Aniołek. Był w białej sukience, a w 
rączce trzymał lutnię.
- Dobry wieczór – powiedział – to ja, Aniołek. 
Proszę o ciszę, bo dopiero co udało się nam 
uśpić Maleństwo. 
- Przepraszam – szepnął Bałwanek – nie wie-
działem, że nie można dzwonić…
- Można, ale wtedy gdy się obudzi. Chodź ze 
mną, to poznasz całą Rodzinę – Aniołek wziął 
Bałwanka za rączkę i zaczęli schodzić na dół.
Przeskakiwali z gałązki na gałązkę lub stąpali 
ostrożnie, trzymając się kolorowego łańcucha z 
papieru, który zrobiła Martynka.

- Ojej – powiedział Bałwanek – jak pięknie 
ozdobiona jest nasza choinka! I ile tu zaba-
wek!
- To prawda – rzekł Aniołek – przedstawię ci 
kilka osób – wskazał rączką na błyszczącą po-
stać – poznaj Złotego Misia.
- Witaj – Miś był rzeczywiście złoty i mieszkał 
w wielkim bucie – widzę, że prowadzisz nowe-
go mieszkańca choinki. Jaki ma ładny dzwo-
neczek!

Aniołek uśmiechnął się, bo wiedział, że Miś 
lubi wszystko, co jest złote, ale prowadził Bał-
wanka dalej, do dużej postaci w czerwonym 
płaszczu.
- Hej, Czekoladowy Mikołaju, poznaj Bałwan-
ka! – Mikołaj uśmiechnął się, ale nikt tego nie 

zauważył, bo miał bardzo długą, siwą brodę, 
więc pomachał tylko do nich ręką. 

Bałwankowi spodobał się łańcuszek złotych 
kuleczek, z zachwytem patrzył na czerwone, 
niebieskie i żółte bombki ozdobione obrazka-
mi i oblizywał się na widok kolorowych cu-
kierków, słodkich pierniczków i lukrowanych 
gwiazdek. Pomyślał, że jest tu nie tylko ładnie, 
ale i pysznie… zobaczył nawet gumę do żucia 
wiszącą na niteczce! Na wielu gałązkach wisia-
ły małe, szklane dzwoneczki. Nie miały serc, 
więc nie dzwoniły, tylko błyszczały w blasku 
barwnych światełek.
- Wielu mieszkańców ma nasza choinka – rzekł 
Aniołek – z drugiej strony mieszkają Pajacyki 
i Zające. Trochę wyżej srebrne Pajączki, a tuż 
przy oknie wisi błyszcząca Gwiazda. Poznasz 
ich wszystkich kiedyś!
Gdy zeszli pod ostatnią gałązkę, Bałwanek zo-
baczył papierową szopkę. Wokół stały Owiecz-
ki ze swoimi Pasterzami i kilka Aniołków. Nad 
szopką świeciła papierowa gwiazda, a pośrod-
ku stał żłóbek ze śpiącym Dzieciątkiem. Obok 
czuwali rodzice Maluszka.
- To Maria i Józef – powiedział Aniołek – i ich 
synek, mały Jezusek.
- Ojej, jaki maleńki – rzekł Bałwanek.
- No tak, przecież urodził się tej nocy. Dziś 
jest Wigilia Bożego Narodzenia. Tylko dlate-
go możemy się poruszać. Tej nocy zwierzęta i 
wszystkie stworzenia mówią ludzkim głosem. 
Gdy nadejdzie ranek, wszystko będzie jak daw-
niej!

Długo jeszcze Bałwanek rozmawiał ze 
wszystkimi w szopce. Kiedy obudził się malut-
ki Jezusek, Aniołek na lutni wygrywał kolędy. 
Bałwanek śpiewał i podzwaniał złotym dzwo-
neczkiem. Nie zdążył wrócić na swoją gałązkę, 
gdy nastał świt.
- Ojej – myślał zaniepokojony – co powie Mar-
tynka, kiedy mnie tu rano znajdzie!
Ale dziewczynka nie była zdziwiona. Wiedzia-
ła, że noc wigilijna pełna jest cudów!

(AG)

Kultura
OPERA WROCŁAWSKA
ul. Świdnicka 35

ZEMSTA NIETOPERZA J. Strauss
1,5,7,10,11,17,18. stycznia 2007
COSI FAN TUTTE W.A. Mozart
14. stycznia 2007
CZARODZIEJSKI FLET W.A. Mozart
21. stycznia 2007
TANGOS
23,24. stycznia 2007
NABUCCO G. Verdi
26. stycznia 2007
CYGANERIA G. Puccini
28. stycznia 2007

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej

KONCERT SYMFONICZNY
5 stycznia 2007 r. – piątek godz. 19:00

KONCERT KAMERALNY
13 stycznia 2007 r. – sobota godz. 18:00, 20:30
Program: Cztery struny świata
KONCERT SYMFONICZNY 
19 stycznia 2007 r. – piątek godz. 19:00
Program: S. Rachmaninow - Koncert forte-
pianowy nr 2 c-moll op. 18, S. Rachmaninow 
- Symfonia nr 2 e-moll op. 27
KONCERT KAMERALNY
20 stycznia 2007 r. – sobota godz. 18:00
Program: Malicki Show
KONCERT KAMERALNY
21 stycznia 2007 r. – niedziela godz. 18:00
Program: J. S. Bach – 3 kantaty na sopran
Koncerty FILHARMONIA DLA MŁODYCH
24 stycznia 2007 r. – środa godz. 9:00, 11:00
Program: Karnawał: Wiedeń, Chicago
KONCERT SYMFONICZNY 
26 stycznia 2007 r. – piątek godz. 19:00
Program: A. Berg - Koncert skrzypcowy, 
J. Brahms - Symfonia nr 1 c-moll op. 68
KONCERT SYMFONICZNY
28 stycznia 2007 r. – niedziela godz. 18:00
Program: Gala Gospel

Program: R. Schumann - Symfonia nr 1 B-dur 
„Wiosenna” , R. Schumann - Symfonia nr 1 D-
-dur D 82, R. Strauss - Koncert na obój D-dur, R. 
Strauss - Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała op. 28
KONCERT KAMERALNY
6 stycznia 2007 r. – sobota godz. 18:00
Program: Zwariowane show - angielski humor 
w muzycznej oprawie
FILHARMONIA FAMILIJNA
7 stycznia 2007 r. – niedziela godz. 11:00
Program: Zwariowane show - karnawał dla 
dzieci
KONCERT KAMERALNY
7 stycznia 2007 r. – niedziela godz. 18:00
Program: R. Schumann - Märchenbilder op. 
113, R. Schumann - Fantasiestücke op. 73, D. 
Szostakowicz - Viola sonata C-dur op. 147
KONCERT SYMFONICZNY 
12 stycznia 2007 r. – piątek godz. 19:00
Program: F. Maffei - Le Petit Prince, M. Ravel - 
Koncert fortepianowy G-dur, K. Szymanowski 
- Uwertura koncertowa E-dur op. 12, R. Strauss 
- Suita “Kawaler Srebrnej Róży”


