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Długołęka  u l .  Robotn icza  51 
www.ekogroszekcentrum.com.pl tel. (71) 315-21-22

•DESKI ŁATY•KRAWĘDZIAKI
•PODBITKA DACHOWA

kom. 501 667 720
ul. Kamieńskiego 188

SKŁAD DREWNA
PIOTR MOROSKI
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ROZPOCZYNAMY SEZON OGRODNICZY!
Kwiaciarnia „GRAŻYNA”

Wrocław ul. Szarotkowa 13, oferuje:

bukiety, wiązanki, upominki, 
krzewy ozdobne, rośliny 

ogrodowe, ziemia, nawozy.
Kwiaciarnia czynna 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18

   w soboty od 8.30-14

    tel. 508 254 914

Moim zdaniem
W nowym dziale „Moim zdaniem” bę-

dziemy publikować treści na temat projek-
towanego Łącznika Pawłowickiego. Prosimy 
mieszkańców o wyrażenie swojego zdania na 
ten temat, możliwości rozwiązań i przesyła-
nie ich drogą mailową na adres: pawlowice 
@artserwis.pl, dostarczenie do cukierni przy 
ul. Mirtowej 20, lub wrzucenie do skrzynki 
pocztowej Jeziorowa 27. Poniżej prezentuje-
my już pierwsze głosy mieszkańców.

Podział terenu osiedla Pawłowice na dwie 
części – po drugiej łącznika stronie (zachod-
niej) znajdują się grunty, których właścicielami 
są mieszkańcy Pawłowic, tym samym będą po-
zbawieni dostępu do swojej własności. Nastąpi 
odebranie mieszkańcom możliwości wypoczyn-
kowych i rekreacyjnych – w pobliżu terenu wy-
poczynkowego jakim jest park ze stawem prze-
biega projektowany łącznik. Łącznik naruszy i 
zniszczy warunki środowiskowe osiedla i wokół 
niego – hałas i zanieczyszczenie pochodzące od 
przejeżdżających obwodnicą pojazdów, co zo-
stało wykazane w analizie BIOS (przy wiatrach 
zachodnich już w tej chwili słychać pojazdy na 

istniejącym Łączniku Długołęka). Zaprojekto-
wanie pasów zieleni to taki „erzatz” – zanim 
zacznie on spełniać swoją funkcję, wówczas 
obecne przedszkolaki będą już emerytami. A co 
przez ten czas?

Uważam, że sprawa jest ważna dla wszyst-
kich, którym bliskie jest osiedle i los jego miesz-
kańców. Zdaję sobie sprawę, iż jest coraz więcej 
ludzi obojętnych, a Pawłowice dla nich to często 
tylko „sypialnia” po wyczerpującym dniu pracy. 
Nie postępujmy na zasadzie „moja chata z kra-
ja”, czy „dalej jak czubek nosa to nie widzę”. 
Należy zjednoczyć się w tej sprawie, a animozje 
i niechęci odstawić do lamusa. Tylko wspólnym 
działaniem osiągniemy cel – podzieleni przegra-
my wszyscy. (Jurek)

Zgadzam się w 100%, że władze miejskie 
zachowują się arogancko w stosunku do miesz-
kańców osiedla (przerabialiśmy to nieraz jako 
stowarzyszenie w naszej części Pawłowic), 
ale to nie znaczy, że mamy podkulić ogon i się 
poddać. Chcą doprowadzić do tzw. „zmęczenia 
materiału”. Zresztą termin konsultacji społecz-
nych tuż przed świętami też sygnalizuje, że liczą 
na to, że mieszkańcy sobie odpuszczą wszelkie 
działania a odpuścić nie można. Trzeba pisać jak 
najwięcej pism, uczestniczyć w konsultacjach 

(kto może) a potem odwoływać się do instancji 
wyższych... Czasem kropla drąży skałę. (Beata)

 Z historii – budowa łącznika pawłowickiego 
była oprotestowana już na etapie powstawania 
jego koncepcji (lata 2000-2004). Na niewiele to 
się zdało. Dzisiaj jest to konsekwentna konty-
nuacja działania miasta (typowy obraz arogancji 
urzędników i radnych miejskich nie liczących 
się z głosem mieszkańców). Przypominam, że 
w 2008r został uchwalony miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dotyczący frag-
mentu łącznika pawłowickiego przy ul. Jezioro-
wej – Uchwała nr XX/578/08 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 17.04.2008r. Obecny projekt 
jest kontynuacją tego uchwalonego, ale już w 
kierunku północno-wschodnim (do węzła auto-
stradowego Pawłowice). [...] (Jerzy)

Bliskie sąsiedztwo tego uciążliwego ciągu ko-
munikacyjnego negatywnie wpłynie na zdrowie i 
komfort życia mieszkańców osiedla Pawłowice. 
Dla wszystkich, którzy choć trochę znają oko-
licę, lokalizacja trasy wydaje się nierozsądna. 
Drogę można przesunąć na zachód, dalej od tere-
nów zamieszkałych – w kierunku Widawy – jest 
tam mnóstwo terenu niezabudowanego. A może 
przesunięcie drogi jest dla kogoś niekorzystne i 
zapłacą za to mieszkańcy osiedla? Nie pozwól-
my zniszczyć tego pięknego miejsca Wrocławia 
z powodu głupoty urzędników. Mamy prawo 
domagać się odsunięcia drogi spod naszych do-
mów. Nie można gasić naszego protestu, zarzu-
cając nam blokowanie modernizacji dróg. Nie 
można uzasadniać utrzymania zaproponowanego 
przebiegu drogi wyższością interesu ogółu. Nie 
mamy tu sytuacji, która nie posiada innych, ko-
rzystniejszych przebiegów drogi. 

Nie możemy pozwolić, by miasto z większą 
uwagą traktowało interes inwestorów z wielkim 
kapitałem niż mieszkańców. Władze miasta pra-
cują dla nas, za nasze pieniądze z podatków, dla 
naszego dobra i na naszą rzecz. Najważniejszy 
powinien być dla nich nasz komfort i nasza ja-
kość życia. (Jacek)
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych – święto państwowe, obchodzone w 
dniu 1 Marca. Święto upamiętnia żołnierzy 
tzw. Drugiej Konspiracji, czyli tych żołnierzy, 
którzy po wycofaniu się z terenów Polski przez 
niemieckich, hitlerowskich okupantów nie za-
przestali walki, tylko nadal walczyli z komuni-
styczną, dominacją sowiecką, o pełną wolność 
i niepodległość Ojczyzny. Dzień 1 Marca został 
wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania 
członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość.

W niedzielę 1 marca 2015 roku obchodzili-
śmy we Wrocławiu po raz piąty Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całej Polsce a 
także zagranicą, środowiska patriotyczne, orga-
nizacje społeczne i samorządy składały hołd nie-
złomnym bohaterom antykomunistycznego pod-
ziemia, mordowanym, katowanym i wyklętym za 
obronę naszej niepodległości. Ich walka i tragicz-
ne losy ożywiają dzisiaj wyobraźnię wielu poko-
leń Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, którym 
do szczęścia nie wystarczy hasło róbta co chceta, 
kolejna telenowela i ciepła woda w kranie.

W tym dniu o godz. 16:30 we wrocławskim 
kościele garnizonowym pod wezwaniem św. 
Elżbiety sprawowana była Eucharystia w inten-
cji pomordowanych znanych i nieznanych ofiar
sowieckiego terroru  wykonanych rękami funk-

Szachnowski Jerzy

Żołnierze wyklęci
cjonariuszy UB i MO. W swej homilii ks. Marian 
Biskup podkreślił, że pomimo młodego wieku 
nie godzili się żyć pod kolejną okupacją.  Po za-
kończeniu Mszy św. Około godz. 17:50 wyruszył 
marsz ulicami Wrocławia z Rynku w kierunku 
Ronda Żołnierzy Wyklętych. W marszu wzięło 
udział kilkanaście tysięcy wrocławian. Wśród 
uczestników większość to ludzie młodzi, rodziny 
z dziećmi. W wyznaczonych miejscach wzdłuż 
trasy marszu przedstawiane były sceny z brutal-
nych przesłuchań tych dla których patriotyzm był 
najważniejszy.

Ciekaw jestem ile w obecnych czasach ludzi 
stanęłoby w obronie ojczyzny w obliczu jej za-
grożenia.

Dzień wcześniej 28 lutego 2015 odbyła się 
wzruszająca uroczystość. O godzinie 8.50 gro-
no kombatantów NSZ,WiN, AK i Jaworznia-
ków, przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Wyklę-
tych, młodzież z dwóch szkół Gimnazjum Nr 
18 i Gimnazjum Nr 24, nasza młodzież z GHE 
im.Wł. Łukasiuka ps. MŁOT oraz członkowie 
Stowarzyszenia Odra-Niemen spotkali się przy 
bramie więziennej na ul. Kleczkowskiej. To po-
nure miejsce z lat stalinowskich, gdzie mordo-
wano Niezłomnych. Delegacje złożyły kwiaty i 
znicze, Pan mjr Zbigniew Lazarowicz ps. BRA-
TEK miał przejmujące wystąpienie, wspominał 
o swoich przyjaciołach, którym nie udało się 
oclić z wrocławskiej kaźni. Było przejmująco 
i wzruszająco. Bardzo ważne dla wszystkich a 
zwłaszcza dla kombatantów było to, że zaprosze-
nie na uroczystość wystosował Dyrektor Zakła-
du Karnego płk Andrzej Stanejko, który zaprosił 
także kombatantów na spotkanie po zakończeniu 
uroczystości, była wystawiona warta honorowa. 
Takie wydarzenie odbyło się po raz pierwszy, 
mamy nadzieję, że stanie się ono stałym elemen-
tem wrocławskich obchodów.

Przede wszystkim z myślą o Niezłomnych, 
zespół wybitnych znawców tematu przygotował 
książkę wprowadzającą w trudną i przez dłu-
gi czas zakłamywaną historię. Zachęcamy do 
lektury i podzielenia się tą publikacją z jak naj-
szerszym kręgiem odbiorców poprzez rozesłanie 
wersji elektronicznej (plik pdf) do instytucji i 
swoich znajomych, umieszczenie na stronach in-
ternetowych, bądź - jeśli znajdą się na to fundusze 
- poprzez jej wydrukowanie. Wspólnie zadbajmy 

o to, aby wiedza o dziejach Żołnierzy Wyklętych 
trafiła „pod strzechy”, do szkolnych, miejskich i
osobistych bibliotek!

Prace związane z książką były prowadzone 
społecznie. Przekazujemy ją nieodpłatnie jako 
pomoc edukacyjną w przywracaniu Niezłom-
nych do społecznej świadomości. Wyrażamy 
zgodę na jej rozpowszechnianie w dowolnym 
nakładzie podczas tegorocznych obchodów Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
i później, zarówno w formie papierowej, jak i 
elektronicznej. Ostatnią stronę książki (128) po-
zostawiamy pustą. Przeznaczamy ją dla Państwa, 
np. dla umieszczenia uhonorowania sponsorów 
wydania lub nazwy drukarni, natomiast nie wy-
rażamy zgody na ingerencję w tekst (s. 1-127) i 
w formę okładki.

W załączniku znajduje się tekst książki (pdf) 
przygotowany do poligrafii i elektronicznego kol-
portażu. Materiały i wskazówki drukarskie (pdf i 
jpg, ok. 30 mb) dostępne są pod linkiem:

ht tps: / /onedrive. l ive.com/redir?resi -
d=24563D5AE756CF60!965&authkey=!AOrY-
-yG7d4V-GnI&ithint=folder%2ctxt

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem - 
Ogólnopolski Społeczny Komitet Upamiętnienia 
Żołnierzy Wyklętych

Opracowano na podst. 
Strony internetowej fundacji Odra-Niemen

Przekaż 1% swojego podatku
Pamiętaj o nas rozliczając swój PIT!

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz 
Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława 
Jabłonki. Jesteśmy Organizacją Pożytku 
Publicznego, której celem statutowym jest 
systematyczna poprawa warunków życia 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W naszym ośrodku działają dwie placów-
ki – Środowiskowy Dom Samopomocy, 
gdzie w codziennych zajęciach uczestniczy 
35 podopiecznych oraz Dom Pomocy Spo-
łecznej, gdzie 24 osoby niepełnosprawne 
intelektualnie mogą czasowo zamieszkać 
w trudnych sytuacjach losowych.

Prowadzimy również Mieszkanie Chro-
nione, przeznaczone dla 6 dorosłych męż-
czyzn z niepełnosprawnością intelektual-
ną, którzy mogą z niewielkim wsparciem 
funkcjonować samodzielnie.

Przekazując nam 1% podatku, pomożesz 
naszym Podopiecznym – dorosłym osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak przekazać 1%? To bardzo proste!

W deklaracji podatkowej znajdziesz 
rubrykę: „WNIOSEK O PRZEKAZA-
NIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PU-
BLICZNEGO (OPP)”.

W polu: „numer KRS” wpisz: „0000 
228691″, a w miejscu „Wnioskowana 
kwota” – wpisz kwotę 1% wyliczonego 
podatku należnego.



3

Lipiec 2014
Przyjechały Fadromy od Dutka i rozko-

pali ulicę – bo wkopywali rury kanalizacyjne! 
Cieszymy się!

Przyjechały koparki, rozkopali ulicę, zainsta-
lowali rury. Cieszyliśmy się z przyszłej kanaliza-
cji! Daliśmy robotnikom soki, wodę, kanapki…

Stan na ulicy Szarotkowej: błoto, rozpa-
dliny, na stale jeżdżą tylko koparki i wielkie 
ciężarówki…

Kupiłem parę kaloszy dla siebie. Gościu z 
hurtowni od Zadory proponował zakup większej 
liczby kaloszy. Gdybym znał przyszłość, to tak 
też bym zrobił…..

W telewizji edukacyjnej dla ludności tubyl-
czej mówią, że Polska dostała nagrodę za filmy o
naszym antysemityzmie: „Pokłosie” i „Ida”.

Wszystkie media są dumne, że w Hollywood 
mamy prawdziwie polską specjalizację: antyse-
mityzm Europy wschodniej – ściślej Polaków.

Kasę można robić na wszystkim… Tylko 
jednak dlaczego niektórzy trzepią kasę za mój 
prywatny na użytek domowy – na Pawłowicach 
– antysemityzm? Hm… niechby taki twórca 
– Pawlikowski coś mi odpalił?

Min. Zdrojewski wie jak inwestować nasze 
podatki wbrew interesowi podatników. Rozu-
miem, że dlatego brakuje kasy na filmy o rotmi-
strzu Pileckim lub rodzinie Ulmów – wszyscy 
zginęli: od dorosłych po małe dzieci strzałem z 
pistoletu od marsjańskich nazistów za ochronę 
rodziny żydowskiej.

No i nowe nasze szczęście: premier Tusk zo-
stanie jednak królem Europy!

Na ulicy błoto.. Wjeżdżam ostrożnie na po-
sesję pod kątem prostym, a potem nagle skręcam 
koła samochodu.

Sierpień 2014
Przyjechały Fadromy od Dutka i rozkopa-

li ulicę – bo zakupili studzienki kanalizacyjne! 
Cieszmy się!

Przyjechały koparki, rozkopali ulicę, zainsta-
lowali co chcieli. Podobno w lipcu nie mieli stu-
dzienek, a w sierpniu już mają – co za szczęście!

Nasz lokalny król, prezydent Dutkiewicz, je-
chał o 6 rano do arcybiskupa wraz z asystentką, a 
tramwaj złośliwie mu zajechał drogę na torach! 

Aby własny tramwaj prezydenta wjeżdżał 
mu na jego miejskie tory?

 Jacy to ludzie potrafią być złośliwi… Mo-
torniczy znalazł się w szpitalu – ale gościu jest 
pamiętliwy!

Stan na ulicy Szarotkowej: błoto, rozpadliny, 
przejeżdżają tylko na stale koparki i ciężarów-
ki…

Nie mogę wjechać na posesję… Korzystam z 
kaloszy w sobotę. Do pracy zamówiłem taksów-
kę z ulicy Pawłowickiej.

Miłe relacje z pracownikami koparki: czę-
stujemy ich napojami, mlekiem, owocami. Fajni 

Mirosław Górnicki

One przyjechały i rozkopały ulicę
Pamiętnik mieszkańca Wrocławia znaleziony w błocie na osiedlu Pawłowice
Wykonawca generalny inwestycji na Pawłowicach: Birckhardt Bau + MPWiK

ludzie.
Rodzina żony ma do mnie pretensje, że mu-

sieli iść w błocie. Przepraszałem, ale bez rezul-
tatu.

Jakbym wiedział, że przyjadą (a czemu 
chcieli mnie szpiegować?), to bym zamówił im 
taksówkę.

Ja do pracy jadę taksówką – po prostu – zie-
lona wyspa Tuska!

Sierpień 2014  
– rocznica rozgromienia Ruskich

Przyjechały Fadromy od Dutka i rozkopa-
ły ulicę Szarotkową – bo stwierdzili istnienie 
kanalizacji burzowej po hipotetycznym naro-
dzie nazistów.

MPWiK w sposób cudowny odnalazło insta-
lację kanalizacyjną burzową – już po procedurze 
przetargu! (Tak jak Pana Jezusika w stajence be-
tlejemskiej – tak MPWiK odnalazło kanalizację 
burzową na Pawłowicach i … dało dodatkową 
CUDOWNĄ kasę firmie Bickhardt Bau!).

Wzruszające, prawie tak samo jak film z
serii „Kevin sam w domu” – bo system się po-
wtarza..

Przyjechały koparki, rozkopali ulicę, zain-
stalowali co chcieli. Oblepili błotem ogrodzenie 
i wykopali wejście na posesję. 

Telefonowałem do Urzędu Miasta i MPWiK. 
Podali mi telefon do inspektora budowy. 

Fajny gościu, ale nic nie jest w stanie zrobić 
z błotem na ulicy – sam tu się boi przyjechać. 

Ja rozumiem gościa z Birckhardt Bau: nie 
ma jak tu wjechać, aby sporządzić raport!

Stan na ulicy Szarotkowej: błoto, rozpa-
dliny, przejeżdżają tylko na stale koparki i 
ciężarówki...

Rozpocząłem kontakt z producentami samo-
chodów z dużymi kołami. Chyba najlepiej wy-
pada Honcker . Ulicą Szarotkową przejeżdża Ził 
– a Honcker powinien dać też radę.

Kupiłem ochraniacze na buty dla znajomych. 
Pokłóciłem się z listonoszem. 

Przecież nie zmienię mu zawodu!
Acha Naziści: 
Przed II wojną światową Naziści mieszkali 

w Niemczech – po wojnie zamieszkali w Polsce. 
Byli przeciwni antysemityzmowi Polaków. Chy-
ba słusznie.

Np. tzw. prof. Bartoszewski bardziej się bal 
Polaków niż Niemców. Ja go rozumiem, ponie-
waż pan Bartoszewski w 1942 roku normalnie 
– w sposób kulturalny- przedstawił władzom 
Auschwitz zły stan swojego zdrowia od lekarza 
POZ w Auschwitz, dowodzący że nie może od-
bywać kary w Auschwitz i uzyskał zwolnienie 
z obozu. 

Do Warszawy dostał od gauleitera bilet 1-
-klasy pociągiem Generalnej Guberni, a następ-
nie mógł się włączyć do walki partyzanckiej z 
polskim nazizmem. Po wojnie z polskim nazi-

zmem wielokrotnie został uhonorowany przez 
władze niemieckie.

Wrzesień 2014
Przyjechały Fadromy od Dutka i rozkopa-

li ulicę Szarotkową po raz piąty – bo wkopali 
przyłącza do posesji.

Niby obiecująca sprawa, ale rozkopali mi 
kompletnie wejście do domu!

Pytałem się tych od koparki: czy kierownik 
budowy zgłosił się do leczenia w Lubiążu lub 
w miejskim szpitalu psychiatrycznym. Oznaką 
bowiem choroby psychicznej jest czynność przy-
musowa. Stałe rozkopywanie jednej ulicy jest 
jednak czynnością przymusową, co nie?

Kierownik budowy firmy Bickhardt + Bau
obsesyjnie rozkopuje ul. Szarotkową, a to jest 
oznaka choroby! 

Operator koparki skończył jedzenie kanapki i 
zabrał się do kopania uliczki…

My mieszkańcy też przestaliśmy częstować 
wariatów – bo się przyzwyczają i nigdy z naszej 
uliczki nie wyjdą….

Ile razy można w celu założenia kanaliza-
cji przekopywać ulicę? 

Październik- grudzień 2014
Przyjechały Fadromy Dutka i rozjeżdżają 

ulicę Szarotkową – bo jak mają robić koszty?
Ponieważ kierownik budowy nie leczy się 

psychiatrycznie, to nadal wariuje!!
Na okrągło ul. Szarotkową jeżdżą koparki i 

samochody typu Ził..
Na Pawłowicach pozamykano ulice dojaz-

dowe. Rankiem to jest gra – która uliczka jest 
zablokowana, a która przejezdna, powiedz luste-
reczko!

Nie dajemy już żadnych poczęstunków.. Nie 
mamy też nadziei na to, aby załoga firma Birc-
khardt + Bau leczyła się psychiatrycznie.

Chorobę firmy Birckhardt Bau oraz MPWiK
może chyba rozpoznać i leczyć tylko prokurator. 

A ponieważ jesteśmy dojrzałą demokracją to 
niestety przekręty leczą ci, którzy ich dokonują.

Styczeń 2015
Przyjechały i rozjeżdżają ulicę Szarotko-

wą – bo jak mają robić koszty?
Stan na ulicy: błoto, rozpadliny, jednak prze-

jeżdżają na stale koparki i ciężarówki!

Luty 2015
Przyjechały Fadromy Buckhardt + Bau i 

demolują ulicę Szarotkową!
Na Śląsku 9 lutego Policja użyła broni gład-

kolufowej..
Wracamy do przeszłości? Ale jakiej?

Chłopcy z Jastrzębia, chłopcy z Bytomia
Dzisiaj policja użyła broni
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali
Janek Wiśniewski padł

Macocha Narodu – pseudo okupacyjne – Fa-
droma stała się żałosnym cieniem generała Kisz-
czaka człowieka honoru równego honorem z nie-
jakim Michnikiem.

ciąg dalszy str. 5
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Szanowni Państwo, chciałbym podziękować 
Leszkowi za przesłane mapki z trasami alterna-
tywnymi dla Łącznika Pawłowickiego. Przed-
stawiam graficzną wersję moich propozycji
związanych z budową łącznika.

 1. Propozycja „Lacznik_Soltysowicki_1”
Oprócz przebiegu trasy alternatywnej pokaza-

łem również schematyczną koncepcję budowy 
„węzła” na Obwodnicy Śródmiejskiej, podobną 
do rozwiązań stosowanych we Francji, Hiszpa-
nii czy Portugalii oraz do rozwiązania zastoso-
wanego przy węźle S8/DK25 „Gęsia Górka” 
przy Oleśnicy (tylko, że tam jest jedno duże 
rondo pod S8, tutaj zaś dwa małe obok głównej 
trasy). Proponowany wariant drogi jest prawie 
równoległy do A8 i nie wchodzi na teren plano-
wanych „Pawłowic Malowniczych”. Przy węźle 
„Wrocław Psie Pole” też jest zaproponowane 
rondo, aby kształt trasy nie musiał „wybrzuszać 
się” ze względu na geometrię w kierunku „Paw-
łowic Malowniczych”.

2. Propozycja „Lacznik_Soltysowicki_2”
Przebieg bardziej „elegancki”, ale wymaga 

dogadania się z GDDKIA. Przypuszczam, że 
przy takim rozwiązaniu węzła „Wrocław-Soł-
tysowice” nie trzeba zamykać autostrady. Nale-
ży zrobić „przekop” pod nią i wybudować dwa 

Maciej Oziembłowski

Wrocław niszczy Pawłowice
ronda po obu jej stronach (na mapce zaznaczone 
jako niebieskie kółka) wraz z 4 „rozbiegówka-
mi” przy A8.

 
Jedna jak i druga propozycja łączy nas alter-

natywnie z Sołtysowicami, co może być przy-
datne dla mieszkańców Pawłowic w przypadku 
jakiejś awarii na Sobieskiego przy Koronie, a 
więc na naszej dotychczasowej drodze dojaz-
dowej do centrum Wrocławia. Przy zapropo-
nowanych rozwiązaniach możemy się dostać w 
okolice placu Kromera, wykorzystując „Łącznik 
Sołtysowicki”.

 Z Obwodnicy Śródmiejskiej przy powyż-
szych rozwiązaniach można wyjechać na 
wszystkie kierunki A8, S8 i DK98. Kosztów 
społecznych w zasadzie chyba nie ma. Nie ma 
dziwnych „łamańców” typu jazda Obwodni-
cą Śródmiejską w kierunku Korony, a później 
zawracanie planowanym przez Urząd Miejski 
Łącznikiem Pawłowickim do węzła „Wrocław-
-Psie Pole”. Może chodzi tylko, aby dużo asfaltu 
wylać i żeby kierowcy więcej paliwa zużywali, 
a od tego przecież jest akcyza i podatki, czyli 
same zyski dla Skarbu Państwa?.

 Podejrzewam, że Urząd Miasta wysłucha nas 
na posłuchaniu (bo musi), potem powie, że się 
nie znamy i „się nie da”, a oni wiedzą lepiej. 
My wniesiemy na piśmie nasze uwagi, zaś Rada 

Tekst na temat Łącznika Pawłowickiego po-
wstał na podstawie opublikowanego już tekstu 
w 16. numerze „Pawłowic”. Z działań miasta 
wynika, że problem nadal istnieje. Warto więc 
powtórnie z nim się zapoznać i włączyć się do 
protestu.

W sierpniu 2007 roku złożono protest do Biu-
ra Rozwoju Wrocławia w sprawie planu zago-
spodarowania terenu dot. uchwały X/208/ 07 z 
dnia 14 czerwca 2007 roku odnośnie do projektu 
Łącznika Pawłowickiego, czteropasmowej drogi 
o przyspieszonym ruchu, dojazdu do obwodni-
cy autostradowej, prowadzonej na styku osiedla 
Pawłowice. Protest złożyło prawie 200 mieszkań-
ców osiedla. Pawłowice jeszcze przed wojną były 
zielonym miastem zamieszkałym przez osoby 
pracujące we Wrocławiu. Ten charakter osiedla 

Miasta je w demokratyczny sposób odrzuci 
dla „naszego dobra”, tak ja to zrobili dla Planu 
Zagospodarowania dla ulic Forsycjowej, Kon-
waliowej i Zespołu Pałacowego w 2012 roku. 
Wtedy już w zasadzie może być „pozamiatane”, 
chyba że jednak będziemy się dalej odwoływać 
w ostateczności aż do NSA (obecnie 1,5 roku się 
czeka). W tym czasie miasto może rozpocząć 
budowę w głębokim przeświadczeniu o swoich 
racjach. Teoretycznie, gdyby w NSA wyrok był 
dla nas korzystny, to musieli by rozebrać wy-
budowaną drogę, ale z drugiej strony byłoby to 
zapewne nieuzasadnione ekonomicznie, więc 
stosując jakieś kruczki prawne, droga by zapew-
ne została.

 Pomimo dość prawdopodobnego takiego 
właśnie przebiegu naszej sprawy, uważam, że 
powinniśmy zgłosić nasz pisemny sprzeciw dla 
takiego przebiegu trasy, wskazać jej alternatyw-
ne przebiegi, wziąć udział w „posłuchaniu” i nie 
odpuszczać. Urząd Miasta podjął dużo trudu, 
aby przeforsować swoją wizję przebiegu trasy 
i jakiekolwiek ustępstwa z ich strony chyba nie 
wchodzą w grę, bo byłyby to przyznaniem się 
do ich wcześniejszych nieracjonalnych decy-
zji. Można na początku dyskutować z nimi po 
dobroci, ale ostatecznie skończy się pewnie w 
sądzie. Ale może się mylę i okaże się, że Urząd 
Miasta serca nam swego uchyli i zgodzi się z 
naszym stanowiskiem.

Uważam, że mieszkańcy Pawłowic Zachod-
nich mieli rację, gdy oprotestowali takie roz-
wiązanie (dot. Uchwała nr XX/578/08 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 17.04.2008r). Ten 
łącznik zabiera nam przestrzeń do spacerów i 
rekreacji rowerowej na przykład i jest zdecydo-
wanie za blisko Pawłowic. Pamiętam tę sprawę 
i argumenty Urzędu Miasta, żeby nie wchodzić 
z łącznikiem na tzw. Pawłowice Malownicze, 
bo tam docelowo mają być rezydencje i duże 
działki. Czyli Urząd Miasta stał i zapewne stoi 
na stanowisku upchania jak największej ilości 
mieszkańców na terenie Pawłowic i przedzie-
lenie drogą Pawłowic Malowniczych od stare-
go osiedla.

Jacek Orzechowski

Głupota miasta po raz drugi
jest nadal utrzymany. Z powodu dalszej arogancji 
urzędników warto złożyć kolejny wniosek, najle-
piej podpisany przez wszystkich mieszkańców. 
Będzie to dobrą bronią na drodze prawnej.

Pawłowice są zielonym zakątkiem, pełnym 
spokoju i wszechobecnej przyrody. Nie można 
niszczyć tego przez prowadzenie na granicy osie-
dla ruchliwej drogi, tym bardziej, że niedaleko są 
wolne tereny, na których Łącznik Pawłowicki nie 
będzie uciążliwy dla mieszkańców i środowiska 
Pawłowic.

Wpływ na środowisko przyrodnicze
– Pawłowice są poniemieckim osiedlem ogro-

dów (Gartenstadt Pawelwitz) i Łącznik Paw-
łowicki, budowany na styku osiedla, zniszczy 
je przez hałas i ogromną ilość spalin, które 

wiatry zachodnie (przeważające w Polsce) 
będą nawiewać,

– drzewa przy jeziorze są znakomitym miejscem 
lęgowym dla dużej ilości ptaków, środowisko 
to zostanie zniszczone,

– jezioro w Pawłowicach jest ciągle środowiskiem 
kaczek, łabędzi, żab, raków i dużej ilości ryb,

– osiedle zostanie oddzielone od „lasku pawło-
wickiego”, który po zagospodarowaniu byłby 
znakomitym miejscem wypoczynku miesz-
kańców,

– przez „wygodę” zniszczono już na Pawłowi-
cach kolonię gawronów w parku przy ulicy 
Starodębowej – warto więc dbać o to, aby nie 
zniszczyć dalszych obiektów przyrody.

– osoby zamieszkałe, kupujące bądź budujące 
domy na Pawłowicach, dokonały tego wyboru 
ze względu na przyrodniczy charakter osiedla 
– Łącznik Pawłowicki to zniszczy,

– koryto rzeki Widawy, przebiegające w dużej 
odległości od osiedla, ma zostać poszerzone, 
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więc nie będzie przeszkodą w prowadzeniu 
dróg w pobliżu.

Łącznik Pawłowicki będzie miał niekorzyst-
ny skutek dla zdrowia mieszkańców. Oto skut-
ki, jakie wywoła:
– pogorszy warunki zamieszkania, i w efekcie 

zmusi ludzi chcących mieszkać w ciszy i spo-
koju do wyprzedaży swoich domów, STANO-
WIĄCYCH dorobek ich życia,

– dla mieszkańców najważniejsze jest mieszkać 
i obcować z przyrodą z dala od dróg i hałasu, 
który jest bardzo uciążliwy,

– w planach nie ma żadnej izolacji akustycznej 
drogi czy szerokiego pasa zadrzewienia,

– emitowany hałas do środowiska może przekra-
czać dopuszczalną normę nocną 45 dB oraz 
dzienną 55 dB,

– wokół osiedla jest dużo miejsca niezamiesz-
kałego

– są to pola i nieużytki, gdzie istnieje duża do-
wolność wytyczenia drogi i oddalenia jej od 
mieszkańców,

– niedawno było podane, że tereny objęte arku-
szami mapy przyległymi do osiedla (miejsca 
obecnie zajęte przez Łącznik Pawłowicki) 
przeznaczono pod zabudowę niską, jednoro-
dzinną,

– proponuję przebieg drogi, obejmujący puste 
pola na zachód od Pawłowic, oddalone kilkaset 
metrów. Tam poprowadzony pozbawiony bę-
dzie on tej niedogodności, ponieważ możliwe 
jest zbudowanie przegrody roślinnej izolującej 
jej wpływ na osiedle,

– na zachód od osiedla jest wielka pusta prze-
strzeń, przez którą może przebiegać łącznik,

– do tej pory Pawłowice są bardzo cichą dzielni-
cą. Wybór miejsca zamieszkania był związany 
z wyjątkowym spokojem,

– teren wokół jeziora jest dla mieszkańców Paw-
łowic miejscem rekreacji, spacerów z dziećmi, 
wypoczynku po codziennej pracy. Dla tych 
walorów nowi mieszkańcy Pawłowic wybrali 
tę okolicę na dom rodzinny, również z myślą o 
swoich dzieciach,

– obecny plan Łącznika Pawłowickiego znisz-
czy niepowtarzalny klimat tej okolicy. Należy 
zwrócić uwagę, że Jezioro Pawłowickie jest 
miejscem lęgowym różnych ptaków i oazą spo-
koju. Te walory zostaną utracone,

– zmęczeni mieszkańcy miasta przyjeżdżają do 
Pawłowic odpocząć od hałasu i spalin. Paw-
łowice to malownicze osiedle, które trzeba 

chronić przed nieprzemyślanym wpływem 
człowieka,

– przy jeziorze odbywają się imprezy szkolne, 
osiedlowe,

– koryto rzeki Widawy ma zostać poszerzone jako 
kanał przeciwpowodziowy, więc nie będzie to 
przeszkodą w prowadzeniu dróg w pobliżu.

Proponowane rozwiązanie
Na rysunku (zamieszczonym już w numerze 12 

„Pawłowic”), przedstawiam proponowany prze-
bieg Łącznika Pawłowickiego.
– Proponowana trasa jest krótsza, więc tańsza
– są to mniejsze wydatki podczas budowy oraz na 

wykup ziemi.
– Łącznik jest przedłużeniem ul. Sołtysowickiej, 

więc w przyszłości może być dobrze połączony 
z centrum miasta (takie rozwiązanie już istnieje 
na Studium Uwarunkowań – ul. Krakowska),

– w przyszłości dojazd do łącznika może być 
przedłużeniem al. Poprzecznej,

– łącznik przebiega w większej odległości od 
Kłokoczyc i Pawłowic w porównaniu z propo-
nowanym przez miasto, 

– proponowana trasa łącznika przebiega po tere-
nie aktualnych dróg. Miasto nie będzie miało 
problemów z wykupem ziemi. 
Proszę o pomoc w działaniach mających od-

sunąć Łącznik Pawłowicki od zielonego osiedla 
Wrocławia na odległość co najmniej 1 km. Bę-
dzie to wielką ulgą dla mieszkańców spokojne-
go zielonego osiedla Wrocławia.

One przyjechały...
siąg dalszy ze strony 3.

Po sesjach w Vivie i przymierzeniu sukienek 
wydała rozkaz strzelania do górników! 

Wspólczuję tej żałosnej kobiecinie decyzji 
podjęcia niechlubnej tradycji Gomułki i Kisz-
czaka. 

Wolna już niedługo Polska będzie pamiętać 
te salwy do górników Jastrzębia w lutym 2015 
roku!

W grudniu 1981 roku byliśmy wstrząśnię-
ci bestialstwem reżymu sowieckiego w kopalni 
„Wujek”, słuchając relacji Wolnej Europy. 

W lutym 2015 roku nie ma w Polsce Wolnej 
Europy ani żadnych wolnych mediów. 

Można jedynie coś odsłuchać na You Tube 
– tam są relacje poranionych górników w na-
stępstwie zbrodniczej decyzji Kopaczowej!

Cisną się na usta słowa Miłoszowe:

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Wy w stolicy cieszycie się smakiem ośmior-
niczek, sushi i wykwintnego wina, z pobłażaniem 
i pogardą traktując ludzi dla których kopalnia to 
jedyne źródło utrzymania. 

Marzec 2015 – ul. Szarotkowa
Coś wożą, ja staram się przejechać. Jesteśmy 

przyzwyczajeni do naszych oprawców?
Syndrom sztokholmski?
Sąsiedzi nie parkują samochodów. Dostawcy 

nas unikają. Śmieci są rozrzucone... Wiosną tego 
roku już nie zrobię trawnika przed domem. Nie 
ma sensu zmycie błota z parkanu, punktów gazu i 
elektryczności. Jak łatwo nas – podatników spro-
wadzić do roli klientów…

A gajowy Polski pojechał do Japonii, aby 
biegać w butach po fotelach parlamentu Cesar-
stwa Japonii – Kraju Kwitnącej Wiśni.

Szogun chodź, wołał gajowy Bronek od Plat-
formy – do gen. Kozieja… 

A na Szarotkowej firma Birckhardt + Bau
nadal buduje! W „bulu Kmorowskim”.

Teraz jednak cieszymy się już, że to będzie 
kanalizacja NADROŻSZA w Świecie! Tak jak 
Tuskowe autostrady!

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

[..] Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 1. kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, 

pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215 o godz. 15.30. [...]

Pełne teksty ogłoszeń dostarczone przez Prezydenta Wrocławia znajdują się na stronie 
http://pawlowice.info/Aktualnosci.php

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do dyskusji. 
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Dzieci z Przedszkola na Pawłowicach uczą się 
myśleć o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu, 
wzmacniać organizm poprzez dbanie o zdrowe 
jedzenie i higienę oraz ruch i ćwiczenia gimna-
styczne. A wszystko to dzięki wejściu – trzy lata 
temu - do ogólnopolskiego projektu społeczno-
-edukacyjnego organizowanego przez firmę
Lionfitness, która prowadzi cykl akcji prozdro-
wotnych. Praca z wychowankiem odbywa się w 
dwóch zagadnieniach przy współpracy chętnych 
rodziców. Pierwsze zagadnienie to Piramida Ży-
wienia Przedszkolaka w ramach, której przez 
cały rok propagowane są zasady zdrowego ży-
wienia. Przedszkolaki poznają Piramidę Żywie-
nia Przedszkolaka opracowaną przez dr Annę 
Harton oraz dr Joannę Myszkowską-Ryciak z 
Zakładu Fizjologii Żywienia i Dietetyki SGGW 
, która w sposób graficzny ilustruje, jak powinno
się komponować posiłki dla dziecka, które grupy 
żywnościowe mogą być częściej stosowane w 
diecie dziecka, a które powinno się ograniczać. 

W trakcie całorocznych zajęć upowszechniana 
jest wiedza o niebezpieczeństwach związanych z 
nieprawidłową dietą oraz jej konsekwencjami dla 
zdrowia i rozwoju dziecka. Rodzice mają moż-
liwość poznać sposoby zastąpienia niezdrowych 
produktów żywnościowych w codziennej diecie 
innymi, równie smacznymi i wartościowymi. Ce-
lem jest pomaganie w kształtowaniu właściwych 
nawyków oraz w zdobywaniu wiedzy na temat 

Elżbieta Szamburska

„Chcemy być piękne i zdrowe”
– Dzieci z Przedszkola nr 73

żywienia już od najmłodszych lat. Drugie zagad-
nienie to Przedszkolak Pełen Zdrowia. Tutaj kon-
centrujemy się na zdrowiu i budowaniu odpor-
ności przedszkolaka, wskazujemy na ważną rolę 
higieny, aktywności fizycznej i ponownie na rolę
zbilansowanej diety w prawidłowym rozwoju 
dziecka. W ramach tych działań przeprowadza-
my przez cały rok bardzo ciekawe akcje: „Zbo-
ża zjadamy energię z nich mamy”, „Odporność 
wzmacniamy, bo o zdrowe jedzenie i higienę 
dbamy”, „Uczymy o jedzeniu w ekologicznym 
znaczeniu”, „Podróż do Mlecznej Krainy”, „Jemy 
warzywa i owoce sezonowe”.

Z akcjami związane są wycieczki do Piekarni-
-Karłowice, „Sielskiej Zagrody”, „Młynu Za-
wadka”, Pracowniczych Ogrodów Działkowych, 
Kliniki Stomatologicznej Dentalmed. W Piekarni 
– Dzieci poznały cały proces produkcyjny wypieku 
chleba, maszyny, rodzaje mąki i ziaren używanych 
do wypieku. W Młynie Zawadka uczestniczyły w 
programie „Od ziarenka do bochenka”. Poznały 
stary młyn i dawny sposób wypieku pieczywa. 
W ogródku miały możliwość wykopywać i kla-
syfikować jesienne zbiory. W gabinecie stomato-
logicznym wnikliwie poznały sprzęt niezbędny w 
pracy stomatologa. Z wielkim zainteresowaniem 
uczestniczyły w zajęciach ruchowych, wypełniały 
kolorowanki, tworzyły wystawy, przygotowywały 
zdrowe posiłki ( sałatki, soki, jajecznicę, ciastecz-
ka z bakaliami ziarnami i owocami), oglądały hi-
storyjki obrazkowe na tablicy interaktywnej, wy-
konywały eksperymenty i doświadczenia. Chętnie 

uczyły się wierszyków, śpiewały piosenki, przygo-
towywały krótkie inscenizacje związane z tematy-
ką prozdrowotną i oczywiście, za każdym razem 
z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem śle-
dziły przygody swoich ulubionych bohaterów baj-
ki Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka. Wiadomości 
z zakresu ekologicznej i zdrowej żywności przyj-
mowały z zainteresowaniem, szczególnie pasjono-
wała ich Piramida Zdrowia Przedszkolaka, która 
towarzyszyła im codziennie przy posiłkach.

Podwieczorek

W obecnym roku szkolnym 2014/15 kontynu-
ujemy współpracę z firmą Lionfitness w Akademii
Zdrowego Przedszkolaka (www.akademia zdrowe-
go przedszkolaka.pl). Wkraczamy do Eko Krainy, 
w której uczymy się wybierać produkty i przygo-
towywać posiłki, wiemy, jak oszczędzać energię 
a w Krainie Aktywności dowiadujemy się, że ak-
tywność ruchowa jest konieczna do rozwoju pra-
widłowej postawy. Od października korzystamy z 
usług dietetyków i kuchni Przedszkola nr 71, które 
należy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie. Dzięki tej współpracy dzie-
ci poznają posiłki niekonwencjonalne, bogate w 
wartości odżywcze. Co tydzień udostępniony jest 
dzieciom stół szwedzki. W ten sposób mogą indy-
widualnie ułożyć posiłek według własnych upodo-
bań. Często w menu pojawiają się produkty rzadko 
spotykane na polskich stołach, są to: soja, kasza 
jaglana, kasza kukurydziana, pęczak. Codziennie 
posiłki wzbogacane są w ziarna słonecznika, dyni, 
żurawiny, rodzynek oraz kukurydzę (w zamian 
za słodycze). Serwowane są pasztety i pieczenie 
mięsne i warzywne „własnej roboty”. Dieta przed-
szkolaka jest różnorodna, zbilansowana. 

Poprzez działania prozdrowotne pragniemy 
zwrócić uwagę dzieciom i rodzicom na dobro-
czynny wpływ zdrowych i ekologicznych pro-
duktów oraz kształtować i wzmacniać prawidło-
we nawyki oraz poczucie odpowiedzialności za 
zdrowie swoje i innych ludzi.
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Szkoła polska dalej jest w regresie i nic nie 
wskazuje na to, że najbliższym czasie coś się 
zmieni pod rządami pani Kluzik-Rostkowskiej, 
ministrze edukacji narodowej. 

O co w tym wszystkim chodzi, przekonujemy 
się, śledząc poczynania pani minister w resorcie 
i pospieszne wciągnięcie do edukacji szkolnej 
6-latków, mimo protestów i podpisów tysięcy 
osób zgłoszonych do sejmu (działalność państwa 
Elbanowskich i ich organizacji), wprowadzenia 
fatalnego podręcznika do klas pierwszych (obo-
wiązkowo), źle ocenionego przez kompetentnych 
naukowców, rodziców i nauczycieli. Sama pani 
minister swoje dzieci kształci w szkołach spo-
łecznych (prywatnych), co świadczy o jej niskiej 
ocenie szkolnictwa państwowego „niedoiwesto-
wanego”. Nie mówiąc już o obniżeniu poziomu 
nauczania nie tylko w szkole podstawowej, gim-
nazjach, a przede wszystkim w liceach, gdzie 30 
procentowa matura (tyle trzeba uzyskać procent 
punktów aby ją zdać), daje prawo studiowania na 
wyższych uczelniach (bez egzaminu wstępnego!). 
Stąd powszechne narzekanie przez pracowników 
wyższych uczelni na niski poziom studentów, któ-
rych mają kształcić. Kiedyś (w PRL-u) mówiło 
się: „nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie 
oficera”, dziś 30-procentowa od tego powiedzenia
niczym się nie różni (albo niewiele).

Idźmy jednak dalej. Najbardziej dotknięte tym 
„trędem” są przedmioty humanistyczne w szko-
łach średnich (gimnazja i licea) i uczelnie kształcą-
ce w tych kierunkach (likwidacja wielu kierunków 
humanistycznych, ich zawężanie, który zaowoco-
wał pisemnym protestem do rządu naukowców z 
wyższych uczelni). Bo przecież prawie wszyscy 
myślący Polacy wiedzą, że wiedza humanistyczna 
jest podstawą do mówienia, że jest się inteligen-
tem, Polakiem znającym tradycje narodowe i euro-
pejskie, cywilizacją opartą na podstawach grecko-
-rzymskich i judeo-chrześcijańskich. O tym zdają 
się zapominać w Unii Europejskiej, pozwalając 
na coraz wyraźniejsze przyspieszenie islamizacji 
Zachodniej Europy, najgroźniejszej choroby, która 
powinna być już w zalążkach opanowana i leczo-
na, a nie jest z racji różnych tzw. „tolerancyjnych 
racji”. Co może prowadzić do zguby europejskiej, 
chrześcijańskiej cywilizacji.

Wracam do polskiej edukacji na wszystkich po-
ziomach. O redukcji nauki historii nie będę pisał, 
niech czynią to historycy uczący w gimnazjach i 
szkołach średnich. Ale jakoś nie słychać ani nie 
widać, aby protestowali albo wyrażali swoją dez-
aprobatę dla resortowych działań w tej mierze. Co 
innego historyce z „wyższej półki”, tzn. pracowni-
cy naukowi z wyższych uczelni, z IPN-u (Instytut 
Pamięci Narodowej) czy różnych fundacji i insty-
tucji, także czasopism, stąd „Historie” wydawane 
prze tygodniki społeczno-polityczne („Wprost”, 
„W Sieci”, „Do Rzeczy”) lub samodzielne (np. 
„Zakazana Historia”). To one (i nie wymienione) 
rozbudziły potrzeby poznawania historii naszego 
kraju (i nie tylko), a nie szkoły, czy ogólnie szkol-
nictwo. Cześć im za to i chwała.

Kultura polska ogólnie marnieje, w tym 
przede wszystkim film, teatr, literatura i plastyka.

Krzysztof Bauer

Szkoła i kultura na zakręcie
Owszem, powstają filmy dobre i ważne (np. „Mała
matura” Majewskiego, „Czarny czwartek”, „Układ 
zamknięty”, „Czas honoru” – serial telewizyjny, 
„Miasto 44” i kilka innych, ale jest ich mało obok 
stek gniotów, które nie powinny nigdy powstać 
(jak choćby „Wałęsa – człowiek z nadziei” w reż. 
Andrzeja Wajdy, „Obywatel” w reż. Stuhra, „Wy-
cieczka integracyjna”) a na co wydaje się niepo-
trzebnie pieniądze. Nędza kinematografii polskiej,
okraszona filmem, który zdobył sporo nagród mię-
dzynarodowych, czyli „Ida” to wyjątek, który pró-
buje się zagłaskać, mimo że nie jest to arcydzieło 
czy w ogóle wybitny film.

Niewiele dobrego można powiedzieć o literatu-
rze polskiej minionego ćwierćwiecza. W dwudzie-
stoleciu międzywojennym mieliśmy jednak takie 
tuzy literackie (kobiece) jak Zofia Nałkowska,
Maria Dąbrowska, Maria Kuncewiczowa czy Pola 
Gojawiczyńska, a dziś może tylko Olga Tokar-
czuk i jej wielka (objętościowo także) powieść pt. 
„ Księgi Jakubowe”. Resztę można pominąć tyl-
ko milczeniem (także tą pisaną przez mężczyzn). 
Wstyd, że w czasie PRL-u powstały wybitne dzia-
ła, takie jak: „Sława i chwała” J. Iwaszkiewicza, 
utwory Jerzego Andrzejewskiego („ Bramy raju”, 
„Ciemności kryją ziemię”, „Miazga”), Kazimie-
rza Brandysa („Wariacje pocztowe”, „Miesiące”, 
„Listy do pani Z.”), Stanisława Dygata („Jezioro 
Bodeńskie”). Dzisiaj mamy posuch na wybitną li-
teraturę mimo wolności słowa i demokratycznych 
przemian. Coś w tym musi być. Tylko co? Myślę, 
że wyjałowienie intelektualne, między innymi ob-
niżeniem standardów wykształcenia i obniżenie 
„poprzeczki” wiedzy humanistycznej. Teraz z mo-
jej polonistycznej (szkolnej) działki. Chciałbym 
zapytać o możliwość dostania (kupienia) na DVD 
tak wybitnych przedstawień Teatru Telewizji jak 
„Kordian” Słowackiego (wielką rolą G. Holoub-
ka i M. Żebrowskiego) w reżyserii Jana Englerta, 
„Pana Tadeusza” (jeszcze czarno-białego) w wy-
konaniu „estradowym” w reż. A. Hanuszkiewicza, 
„Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego 
(z Anną Dymną i Jerzym Zelnikiem) czy dwu-
częściowe przedstawienie „Dziadów” A. Mickie-
wicza ze świetną rolą Michał Żebrowskiego jako 
Gustawa-Konrada w reż. Jana Englerta. To lektury 
obowiązkowe w szkole, nie zawsze chętnie czyta-
ne przez dzisiejszą młodzież, a chętnie oglądane w 
telewizji, na DVD lub w Internecie. Nikt ich nie 
wydaje, choć na przykład mówi się o jubileuszu 
artystycznym Jana Englerta i nie pokazuje się w te-
atrze telewizji sztuk przez niego reżyserowanych, 
w tym wymienionych przeze mnie lektur szkol-
nych. Za to pojawiają się różne bezpłciowe lub ro-
zerotyzowane filmy wg „Balladyny” czy „Ślubów
panieńskich”, idiotyczne gnioty nie do oglądania. 
Gdzie jest pani minister Kluzik-Rostkowska, gdzie 
jest ministerstwo przez niż zarządzane ( i Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), co 
robią w sprawach propagowania naszej kultury 
narodowej choćby przez promowanie i wydawa-
nie na DVD tych naszych arcydzieł literackich, 
które powinna znać młodzież wzrastająca w III 
RP. Ktoś gubi diamenty i brylanty narodowej, 
polskiej kultury. Nie kto inny, ale państwo, które 

odpowiada za edukację i kulturę młodego (i nie 
tylko) pokolenia Polaków. Dlatego biję na alarm, 
aby zmienić to uśpienie, deprecjonowanie i spy-
chanie na margines tego, co stanowiło (i powinno 
stanowić) o wielkości naszej kultury. Niech upo-
mną się, niech domagają się zmian w szkolnych 
programach nauczania, ich modyfikacji i myśleć
o wielkiej kulturze i większemu zhumanizowaniu 
naszej kultury i szkolnictwa.

Ola wyczekiwała niecierpliwie na nadejście 
wiosennych świąt Wielkiej Nocy, jak mówiła, bo 
określenia Wielkanoc nie lubiła. Znała też piękna 
dewizę, bo jakże to inaczej nazwać, Alleluja, czy-
li niech się święcą, radujmy się z nadejścia Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Bo to przecież 
ukrzyżowany syn Boży, Jezus Chrystus, powstał z 
martwych. Przezwyciężył śmierć i poszedł królo-
wać do nieba ze swoim Bogiem Ojcem i Duchem 
Świętym nad całym światem. Bo to, w co wierzy-
my, stanowi Przenajświętszą Trójcę, dlatego nasze 
żegnanie się jest „trójwymiarowe”. Ola lubiła pod-
niosły nastrój tych Świąt, pewien patos, który się 
nad nimi unosił w kościołach, gdzie znajdował się 
Grób Pański, który zmuszał do refleksji i zadumy
nad życiem ludzkim, przemijaniem śmiercią, Ale i 
radości ze Zmartwychwstania Jezusa, która zawie-
rała się w słowach ludzi idących i wracających z 
kościoła: Pan ( Jezus) Zmartwychwstał. Alleluja! 
I odpowiedzi: Zaiste, zmartwychwstał, Alleluja! 
Dziś słowa te słyszymy raczej na wsi niż w mie-
ście, be religijność w czasach PRL-u próbowano 
zagnać do kruchty i nie manifestowaniu jej. Bo 
to ponoć sprawa prywatna, co nie jest prawda do 
końca. Wiara (religia) jest wiarą, której nie można 
się wstydzić, ale okazywać przywiązanie do niej 
na co dzień nie tylko od święta. Owszem, święta 
kościelne (religijne) powinno się obchodzić jako 
wyjątkowe, niepowtarzalne dni, jedyne takie w 
roku. Bo Święta Wielkiej Nocy to: cukrowy bara-
nek, czekoladowy zajączek, ale przede wszystkim 
kurczątko i jajka zwane pisankami, kraszankami, 
czyli jajka malowane lub wydrapywane specjal-
nym rylcem (rysikiem) w różnobarwne wzory i 
wzorki. Albo kolorowe, bo gotowane w różnych 
farbach lub ziołach albo po prostu w łupinach ce-
buli, aby nabrały pięknego koloru beżu lub brązu. 
Tradycja pisanek czy kraszanek jest zwyczajem 
ludowym. Niektóre grupy regionalne także nakle-
jają wzorki na jajkach, ale jest to rzadkość.

Ola zastanawiała się kiedyś z Zosią, dlaczego 
jajka są tradycją na wielkanocnym stole. Tata 
podpowiedział (czy raczej odpowiedział) na za-
gadkę postawioną przez dziewczynki: bo to jest 
tajemnica narodzin człowieka i wielu innych 
stworzeń. I zaśmiał się, pytając czy zadając zdzi-
wionym dziewczynkom odwieczne pytanie: co 
było pierwsze, jajo czy kura? Ola i Zosia do dzi-
siaj nie potrafią dać jednoznacznej odpowiedzi.
Zresztą nie tylko one. Za to uwielbiają składać 
życzenia w wielkanocne śniadanie, dzieląc się 
cząstkami pokrojonego jajka z najbliższymi. Zo-
sia mówi, że to tak samo jak w Wigilię na Boże 
Narodzenie, kiedy się łamie opłatkiem, tylko, że 
na Wielkanoc zastępuje się opłatek jajkiem. Tak-
że piękna tradycja, dodaje Ola, którą uwielbiam, 
bo jest nasza, kochana i chrześcijańska.

Alleluja
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– przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów 
– pierwsze uruchomienia

– naprawa, konserwacja kotłów grzewczych, 
 pomp ciepła oraz instalacji solarnych

Zadzwoń i umów się na serwis

tel. 603 295 350

AUTORYZOWANY
SERWIS

Tomasz Ślusarczyk
www.as-servis.pl

Gabinet Weterynaryjny 

,,Amicus”
ul. Mieczykowa 1, Wrocław 

Pracujemy pon.-pt. 16.00-19.00
W pozostałych godzinach 

przyjęcia w gabinecie 
po uzgodnieniu telefonicznym.

Wizyty domowe 24h

tel. 502-463-994; 
505-691-139

Zajączek i szukanie go przywędrował do nas z 
Zachodu, chyba aż ze Stanów Zjednoczonych. I 
stał się cząstką naszej Wielkiej Nocy. Ale chyba 
wcześniej był baranek albo cukrowy, albo upie-
czony jako ciasto w specjalnej formie. Miał (i ma) 
przypominać, że pasterzem owiec i baranków jest 
Chrystus. My jesteśmy tym stadem, którym do-
wodzi, staje na jego czele i prowadzi (przewodzi) 
mu w życiu. Wskazuje drogi, gdzie mamy iść i jak 
postępować w życiu. Oczywiście jest to symbol, 
którym się posługujemy do wieków. Symbol za-
czerpnięty z Ewangelii. Pasterz Chrystus daje nam 
wskazówki, jak mamy żyć moralnie, odróżniać 
dobro od zła, kierować się główną zasadą chrze-
ścijaństwa, aby kochał bliźniego swego jak siebie 
samego. Jest to dzisiaj, we współczesnym świecie, 
w którym spotykamy tak wiele zła i nawarstwiania 
się grzechów, najważniejsze przesłanie, o którym 
nie wolno nam ani na chwilę zapominać. A Święta 
Wielkiej Nocy są czasem, który najlepiej nam to 
powinny uświadomić. Bo to czas rodzinnego spo-
tkania przy stole, czas miłości i wyrozumiałości, 
wzajemnego zrozumienia i wybaczania sobie win. 
Rodzina bowiem jest dzisiaj mocno zagrożona 
przez „wyznawców” gender. Dlatego tak ważna 
jest konsolidacja związku rodzinnego, uczynienia 
(jak dawniej) z niej najwyższego centrum życia, 
chrześcijańskiego życia. Mówi i przypomina o 
tym papież Franciszek, duchowieństwo i świeccy 
działacze katoliccy.

Niech więc Święta Wielkiej Nocy będą świę-
tami na wskroś rodzinnymi, pięknymi i radosny-
mi, dającymi jeszcze więcej miłości wzajemnej. 
Wiosenne święta, pachnące mazurkami i wielka-
nocnymi babami, wanilią i hiacyntami, zielenią 
rozkwitającej przyrody, białością przylaszczek. 
Alleluja! Niech się święci Alleluja, pokojowe i 
radosne Alleluja!

Mała bura ładna kotka z białym noskiem, 
pyszczkiem i łapkami od ponad miesiąca bie-
ga po naszym ogrodzie. Bardzo tęskni i wciąż 
poszukuje swego utraconego właściciela. Jest 
dobrze wychowana, bawi się z dziećmi, staje 
na dwu łapkach i błagalnym wzrokiem prosi o 
pożywienie. Wcześniej było ogłoszenie o zagi-
nięciu kotka, ale nie widzieliśmy go w naszym 
ogrodzie. Proszę o kontakt właściciela kotka na 
numer: 504626062; 519747049.


