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Od września 2016 roku w szkole na naszym 
osiedlu uczniowie mają możliwość wzięcia 
udziału w autorskim projekcie edukacyjnym „1, 
2, 3 Matematyka!”. Projekt ten finansowany jest 
ze środków przyznanych szkole w konkursie 
grantowym „mPotęga”. W ramach projektu w 
szkole powstała gazetka matematyczna, uczniom 
dofinansowano zakup dostępu do programu Ma-
tlandia, a w październiku odbyła się wycieczka 
do Muzeum Architektury połączona z lekcją mu-
zealną o bryłach. Raz w miesiącu są też organi-
zowane warsztaty dla uczniów i rodziców – Wie-
czory Matematyczne. Ich celem jest pokazanie 
praktycznych stron znajomości matematyki (jej 
wykorzystania w życiu codziennym) oraz zaan-
gażowanie rodziców w proces edukacyjny, tak by 
matematyki uczono się także „przy okazji”. 

W ramach Wieczorów we wrześniu przepro-
wadzono grę terenową, podczas której uczestni-

Eliza Wasilewska

Wieczory Matematyczne w szkole
cy rozwiązywali zaproponowane przez rówieśni-
ków zadania związane z planowaniem budżetu, 
zakupami, porządkowaniem liczb czy oblicza-
niem ilości potrzebnej farby to pomalowania 
zjeżdżalni. W październiku uczniowie i rodzice 
spotkali się, by poznać i przetestować gry plan-
szowe: Blokusa, Digit, Dooble, Enigmę, Super-
farmera oraz inne gry logiczne i matematyczne. 
Gry te są obecnie uczniom wypożyczane przez 
szkołę. Listopadowy Wieczór Matematyczny – 
„1, 2, 3 Geometria” – rozpoczął się wycieczką 
po szkole w poszukiwaniu parkietaży. Po teore-
tycznym wstępie, uczestnicy przystąpili do ko-
lorowania geometrycznych wzorów, a następnie 
wykorzystali je do wykonania świątecznych kar-
tek. Ostatnie w tym roku warsztaty pt. „1, 2, 3 
Bryły” odbyły się 14.12.2016r. o godzinie 16.00, 
a podczas nich została podjęta próba przygoto-
wania makiety Pawłowic!
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Zawsze wigilie widziano jako dzień pełen róż-
norakich, szczególnych znaczeń i zawsze miała 
coś z wielkiego widowiska, które acz kończyło 
się po północy ostatnimi głosami Pasterki, to 
jednak zaczynało się już o świcie. 

Wierzono, że kto o wczesnej porze zerwie się ze 
snu, ten potem przez cały rok nie będzie przeżywał 
kłopotów ze wstawaniem. W ogóle od przebiegu 
Wigilii miał wręcz zależeć tok nadchodzącego 
roku. Która panna tarła wówczas mak, tę czekało 
wnet zamążpójście. Który myśliwy zdołał wtedy 
coś upolować, ten mógł liczyć w najbliższych mie-
siącach na szczęście spod znaku świętego Huberta 
(patrona myśliwych). Który chłop wybrał się prze-
zornie z rana do karczmy i chlapnął okowity (czyli 
gorzałki), ten nie musiał się martwić, że w przy-
szłości grozi mu przymusowa abstynencja. Który 
spryciarz podebrał ukradkiem sąsiadowi siekierkę, 
pług czy wóz, ten się cieszył, że odtąd wszelkie 
dobro będzie mu lgnęło do rąk, nawet gdyby po-
debranie jako żart skończyło się miłym okupem. 

Krzysztof Bauer

Wigilia dawniej i dziś
Bóg się rodzi by otworzyć

ludziom swoje serce,
Bóg się rodzi aby stworzyć
dobroć, miłość, szczęście.

Wiele radości z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia

Czytelnikom Pawłowic 
życzy Redakcja.
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Sklep odzieżowy 
„GRAŻYNKA”

Okulickiego 11
Odzież damSka, bielizna,

WproWadzamy odzież  
dla panóW i dzieci,

Galanteria  
(portfele, torebki)

paSmanteria, Włóczki
dekoracje do domu  

na prezent.

Panowało powszechne przekonanie, że w 
Wigilię los człowieka może zyskać swój nowy 
wymiar.

Jednakże w Wigilię nawet nad najpiękniej-
szymi nawet rojeniami górowała od rana kuch-
nia, przygotowująca specjały. A wreszcie, jak 
zawsze w tym cudownym dniu, zapadał nie-
cierpliwie wyglądany wieczór. Stół bielał świą-
tecznie i czekał na pierwszą gwiazdkę. Dzisiaj 
gdzieś z boku, na małym talerzyku, kładziemy 
malutka wiązankę siana (lub kładziemy pod 
obrus), a dawniej stół obwiązywało się sianem, 
szczególnie w chłopskich chatach, ale i w szla-
checkich dworach. A oprócz tego ustawiano w 
kątach izby co dorodniejsze snopy żyta.

Oczywiście pierwsza gwiazdka gromadziła 
wszystkich przy stole. Kończyła się całodnio-
wa głodówka, zaczynał się obiad – wieczerza, 
inaugurowana okolicznościową modlitwą na 
głos. Łamano się opłatkiem i składano sobie 
życzenia. Przypominano tych, co odeszli na 
zawsze. Wigilią rządziła magia pewnych liczb. 
Tak więc ilość uczestniczących musiała zawsze 
być parzysta, jako że przypadek odmienny gro-
ził któremuś z nich rychłą śmierć. A poczytajmy 
„Chłopów” Reymonta. Pisze on, że Boryna Sta-
rej Jagustynie, która przyczłapała do niego na 
Wigilię „z wielką dobrocią zrobił miejsce wedle 
siebie”, bo biesiadowała przy stole wigilijnym 
jedynie dziewiątka: on, Jagusia, Dominikowa z 
dwoma synami, Rocho, Witek, Józka i Pietrek. 
Musiała być parzysta liczba osób, a także mu-
siało jedno miejsce pozostać wolne, czekając na 
niespodziewanego gościa. Ciekawe jednak, że 
wobec wiktuałów kierowano się dla odmiany 
zasadą nieparzystości. Magnaci fundowali sobie 
jedenaście potraw, szlachta dziewięć, wieśniacy 
siedem. Barszcz z grzybami, kapusta z grochem 
lub fasolą, kluski z makiem, cukrem lub mio-
dem, rzepa suszona lub gotowana, polewka z 
suszonych śliwek, gruszek bądź jabłek – to po-
trawy, które zazwyczaj towarzyszyły dawnym 
wigiliom chłopskim. Prawie zawsze musiała 
być także zupa z nasion konopi, zwana siemień-

cem lub ciemieniuchą i zawsze też – podobnie 
jak na stołach pańskich – starano się o strucle i 
ryby. Alojzy Żółkowski w 1820 roku pisał:

A zasiadszy do stołu w godzinę zmierzchową
Jadł polewkę migdałową,
Na drugie zaś danie
szedł szczupak w szafranie,
Dalej okoń, pączki tłusto,
Węgorz i liny z kapustą;
Karp sadzony z rodzynkami,
Na koniec do chrzanu grzyby
I różne smażone ryby.

Musiała też być na stole kutia. Ta słodkość 
rodem z Litwy i Rusi, sporządzana była w ory-
ginalnej wersji z pszenicy, maku i miodu. Jeść 
należało dużo, żeby głód nie doskwierał w nad-
chodzącym roku. Po wieczerzy nie zaszkodziło 
napić się miodku, ale i gorzałki nie wylewano za 
kołnierz. Zewsząd było słychać kolędy. Wśród 
nocnej ciszy rozchodził się głos i budził paste-
rzy, by czym prędzej wybierali się do Betlejem. 
To znów słowami Karpińskiego chwalono Pana 
Niebiosów, który przychodzi na świat tak nie-
zwykle, że wszystko jest jakby wbrew naturze: 
„ogień krzepnie, blask ciemnieje”. Rozlegały 
się ufne chóralne prośby, by Boże Dziecię po-
błogosławiło „krainę miłą”, wioski i miasta, 
dom i majętność całą. A o północy Pasterka, na 
której także śpiewano:

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajenki betlejemskiej aż do brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy…

Dzisiaj trochę zostało, nawet dość sporo, z 
wigilijnego dnia. Może tylko mniej potraw i 
śpiewania kolęd. Ale Wigilia w naszej ojczyźnie 
to jednak prawdziwe rodzime święto. Jednoczy, 
nie dzieli. Spowita jest zrozumieniem i wszech-
obecną miłością. To dobrze, to bardzo dobrze.  
I niech tak jak najdłużej trwa.

Pomoc drogowa 
– auta zastępcze

picar24.pl

Ubezpieczenia 
Mirosław Grabowski

komunikacyjne, 
majątkowe,
turystyczne,

osobowe i dla firm.
Wrocław, ul. Kiełczowska 70

tel. 667 200 190
www.ubezpieczenia.wroc.pl

Zdrowych, Spokojnych i Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia, 
obecnym i przyszłym klientom życzą
Krystyna i Mirosław Grabowscy 
z pracownikami.
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KORESPONDENCYJNY 
KURS BIBLIJNY

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pi-
sma Świętego. W kursie może brać udział 
każdy zainteresowany Pismem Świętym. 
Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej 
(papierowej) oraz elektronicznej. Podsta-
wowe informacje o kursie można uzyskać 
na stronie internetowej: www.kursbiblij-
ny.deon.pl oraz pod podanym adresem:  
e-mailowym: zmarek@jezuici.pl, 
zmarek@ignatianum.edu.pl oraz adresem 
pocztowym: ks. Zbigniew Marek SJ  
ul. Zaskale l, 30-250 Kraków, 
z dopiskiem „Kurs Biblijny”.

Tak się zaczyna jedna z najładniejszych 
kolęd polskich, które śpiewamy w czasie 
świąt Bożego Narodzenia. Bo to czas kolędo-
wania i radości z narodzin Jezusa Chrystusa, 
naszego Zbawiciela i Odkupiciela. 

Boże Narodzenie jest nie tylko wielkim 
świętem kościelnym, jest przede wszystkim naj-
bardziej zacisznym świętem domowego ogniska 
i rodziny. Muzyka zawsze była nieodłącznym 
elementem wszelkich obrządków i uroczystości. 
Wśród zwykłych radości – choinki, wigilijnych 
potraw i prezentów – uroczystość wigilijna wy-
różnia się śpiewem ku czci Dzieciątka Bożego. 
I jest to śpiew specjalnych pieśni zwanych kolę-
dami. Ich źródłem zawsze i wszędzie są miłość 
i zachwyt dla małego Jezusa i Świętej Rodziny.

Nazwa kolędy jako popularnej dzisiaj pie-
śni związanej ze świętami Bożego Narodzenia 
pochodzi od łacińskiego słowa CALENDE, co 
oznaczało w kalendarzu juliańskim pierwszy 
dzień miesiąca (dzisiaj posługujemy się zrefor-
mowanym przez papieża Grzegorza X kalen-
darzem gregoriańskim), szczególnie obchodzo-
nym w styczniu. W starożytnym Rzymie i poza 
nim odwiedzano się wtedy wzajemnie i obdaro-
wywano prezentami. Śpiewano również pieśni 
związane z obrzędami noworocznymi. Obyczaj 
ten przetrwał do XVI wieku. Jednak słowo ko-
lęda zyskało dzisiejsze znaczenie dopiero pod 
koniec XVII wieku.

Pieśń – kolęda to utwór wokalny, najczę-
ściej jednogłosowy, o tematyce bożonarodze-
niowej, ujęty w ramy pieśni zwrotkowej. Ta for-
ma muzyczna nosiła różne nazwy. W XV i XVI 
wieku były to Rotuły (co oznaczało zwój, kółko, 
opłatek), w XVII wieku – symfonie. Potem po-
wstawały pieśni, piosneczki, kantyki i kantyczki 
(od cantio – pieśń), a w XIX wieku – pastorałki 
(od pastorella, czyli utwór wokalno-instrumen-
talny). Pastorałki były kolędami, które należało 
śpiewać w domu. Legenda mówi, że pierwszą 
kolędę zaśpiewał św. Franciszek z Asyżu. Jest 
trochę w tym prawdy, bo franciszkanie kulty-

Krzysztof Bauer

Pójdźmy wszyscy do stajenki
wowali śpiewanie pieśni o narodzinach Jezusa 
i rozpowszechniali ten zwyczaj w całej Europie. 
Były to utwory oparte na Ewangelii – czysto re-
ligijne, wpisujące się w liturgię. Wielką rolę w 
rozwoju kolęd odegrały zakony żebracze fran-
ciszkanów i bernardynów wraz z zaprowadzo-
nymi przez nich zwyczajem urządzania szopek 
i jasełek. Szopkę również zapoczątkował św. 
Franciszek – w 1223 roku w Greccio.

Kolędy wykształciły się z popularnych w 
XII-wiecznej Francji Caroles – pieśni tanecz-
nych, które tańczono w kręgu. Do tego czasu 
muzyka kościelna była bardzo poważna i nie cie-
szyła się zbytnim uznaniem wśród ludu, dlatego 
proste teksty i wesołe melodie kolęd stanowiły 
miłą odmianę w życiu ludzi w tamtych wiekach. 
Do Polski przyszły z Zachodu, ale tylko u nas 
nabrały niepowtarzalnego, swojskiego uroku i 
charakteru. Wiele śpiewanych przez nas do dzi-
siaj kolęd pochodzi sprzed kilkuset lat i wciąż 
są one w wielowiekowej tradycji przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Prawdopodobnie mo-
żemy się poszczycić największą ilością kolęd 
na świecie. Ponadto wyróżniają się one bardzo 
wielkim bogactwem melodii. Pierwsze ślady 
kolęd na ziemiach polskich można spotkać już 
przed XV wiekiem, głównie w misteriach i dia-
logach, jednak najstarsze zabytki pochodzą do-
piero z pierwszej połowy XV wieku. Kolędy z 
tamtych czasów głównie miały charakter modli-
twy i często odwzorowywały kompozycje hym-
nów kościelnych. Pierwsze pieśni bożonaro-
dzeniowe śpiewane na ziemiach polskich miały 
swoje źródło w hymnografii łacińskiej. Należą 
do nich „Zdrów bądź, królu anielski”, „Chrystus 
nam się narodził”, „Stała się rzecz wielmi dziw-
na” (wszystkie pochodziły z XV wieku). Były 
to tzw. kolędy wędrujące, modne i popularne 
w wielu krajach Europy. W XV wieku znanych 
było tylko 9 kolęd, ale już z XVI wieku pocho-
dzi koło 100 pieśni na uroczystość Narodzenia 
Pańskiego. Do naszych czasów zachowało się 
znacznie więcej tekstów kolęd niż ich zapisów 

muzycznych. Pewnie dlatego, że często nowo 
ułożony tekst śpiewano do znanych powszech-
nie melodii ludowych. Spowodowało to utratę 
wielu wspaniałych utworów, które odeszły w 
niepamięć. To wielka szkoda.

W wymienionej w tytule felietonu kolędzie 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” wiemy, że jest 
to kolęda o charakterze powitalnym („Witaj 
Jezu, ukochany…”). Wprowadzają nas w at-
mosferę powitania dalsze słowa: „..od Patriar-
chów czekany, od proroków ogłoszony, od naro-
dów upragniony” Mówią nam o najpiękniejszej 
tajemnicy zbawienia. Przypominają, że Chry-
stus został zapowiedziany przez proroków Sta-
rego Testamentu. Nauczanie i życie patriarchów 
żydowskich i proroków zawsze było wielkim 
oczekiwaniem na Zbawiciela. Bez Jezusa Chry-
stusa traciło ono sens. Tekst tej pięknej kolędy 
pochodzi z XVIII wieku. Ale melodia była zu-
pełnie inna niż dzisiaj ją śpiewamy. Bo obecnie 
to muzyka o charakterze marsza i pochodzi z 
XIX wieku.

O szczęśliwi pastuszkowie!
Któż radość waszą wypowie!
Czego ojcowie żądali,
Wyście pierwsi oglądali.
Obietnica w raju dana,
dziś została wykonana (…)
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To już piętnaście lat radosnego paradowania 
i świętowania

W pierwszej Radosnej Paradzie Niepodległo-
ści, która 15 lat temu wyruszyła z placu przed 
rotundą Panoramy Racławickiej, wzięło udział 
około 60 uczestników, w tym kilkunastoosobo-
wa grupa uczniów z naszej szkoły. 

Przez wiele lat liczba osób radośnie świętu-
jących kolejne urodziny Niepodległej wzrosła 
do kilku tysięcy, a uczestnicy Radosnej Para-
dy wciąż zaskakują swoją pomysłowością w 
tworzeniu barwnych strojów nawiązujących 
do ważnych (radosnych i smutnych) historycz-
nych wydarzeń z dziejów Polski – nasza szkoła 
również. Zdawaliśmy egzamin ze znajomości 
Katechizmu polskiego dziecka (Kto ty jesteś?), 
tworzyliśmy ilustracje do znanych polskich 
pieśni (Z pieśnią na ustach) lub przywoływa-
liśmy patriotyczne skojarzenia (Gdy myślę Pol-
ska...). 

Wielokrotnie zdobywaliśmy nagrody i wyróż-
nienia, a za wieloletni udział w Radosnej Para-
dzie Niepodległości w tym roku otrzymaliśmy 
pamiątkowy medal.

A w tym roku?

Przygotowania do kolejnej Radosnej Parady 
Niepodległości rozpoczęły się jak zwykle już na 
początku października. Wtedy to pierwsi ucznio-
wie podpytywali o tegoroczny pomysł, rezerwo-
wali najciekawsze postacie, a potem włączali się 
w przygotowania strojów i rekwizytów. 

W roku, gdy Wrocław jest Europejską Stoli-
cą Kultury, postanowiliśmy położyć akcent na 

Dorota Majk, Małgorzata Wójcik

Kolorowo, radośnie i kulturalnie
ten aspekt polskiej historii, podkreślić najważ-
niejsze wydarzenia i pokazać, że Wrocław jest 
najbardziej kulturalnym miastem w Europie, a 
nasza szkoła miejscem, w którym promuje się 
kulturę.

Przez wrocławskie ulice prowadziło nas w 
tym roku hasło Hip! Hip! KultHURA!.

Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że kultu-
ra może łączyć ludzi młodych (hiphopowiec) i 
tych nieco starszych (dżentelmen), a wszystkim 
dostarcza radości, co obwieszczał, przybrany w 
barwy ESK, szkolny dobosz. 

Za nimi, z zachowaniem chronologii, masze-
rowali uczniowie przebrani w stroje nawiązu-
jące do ważnych dla kultury polskiej wydarzeń 
lub okresów. 

Chrześcijańską kulturę wprowadzali Mieszko 
i jego orszak (zakonnik, dwórki i krystalicznie 
czysta Dobrawa). Tuż za nim podążała średnio-

wieczna para niosąca żarna i pierwsze polskie 
zdanie, zapisane w Księdze Henrykowskiej: 
Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai. 

Nie sposób zapomnieć o Kazimierzu Wiel-
kim, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił 
murowaną i ufundował pierwszy polski uniwer-
sytet, o czym przypominały rekwizyty niesione 
przez królewskich giermków.

W złoty wiek kultury polskiej wprowadzało 
doborowe towarzystwo, które zgodnie z nazwą 

okresu ubrane było w złote szaty. Gęś Mikołaja 
Reja przypominała, iż Polacy nie gęsi, iż swój 
język mają. Złota lipa Jana Kochanowskiego 
zdawała się szumieć: Gościu, siądź pod mym li-
ściem, a odpoczni sobie! Kroczący obok Mikołaj 

Kopernik tym razem wstrzymał nie Słońce, a 
wielu wrocławian, którzy nie szczędzili braw 
naszej drużynie. W złotym orszaku nie mogło za-
braknąć królewskiej pary – Zygmunta Starego i 
królowej Bony oraz towarzyszących im dwórek. 
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O oświeceniowym czasie reform szkolnictwa, 
wojska i pierwszej w Europie konstytucji, tak 
ważnych dla państwa polskiego i jego kultury, 
przypominała charakterystycznie ubrana i ufry-
zowana para, a o wielkich nadziejach związa-
nych z Napoleonem – generał Jan Dąbrowski 
niosący w ręku tekst późniejszego polskiego 
hymnu.

 Smutne karty polskiej historii – zakończone 
klęskami kolejne narodowe walki – przywoła-
ły postacie: powstańca styczniowego niosące-
go reprodukcje obrazów Artura Grottgera oraz 
pogrążonej w żałobie kobiety (Schowaj, matko, 
suknie moje). 

Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryde-
ryk Chopin, a tuż obok Henryk Sienkiewicz z 
lwem o biało-czerwonym sercu, Maria Konop-
nicka z Rotą i bohaterami historii o sierotce Ma-
rysi, Jan Matejko i towarzyszący mu Stańczyk 
to postacie, których przedstawiać nie trzeba, a 
których twórczość tak ważna była dla Polaków 
bez własnego państwa.

Lata dwudzieste, rozśpiewane i roztańczo-
ne czasy narodzin polskiego kabaretu i filmu, 
również znalazły swoją reprezentację w naszym 
korowodzie.

O II wojnie światowej przypominał żołnierz, 
poeta czasu burz oraz powstaniec nielegalnie 
kolportujący polską literaturę. 

Ostatni etap naszej listopadowej podróży w 
czasie przypadł na lata powojenne i te współ-
czesne. Postacie związane z kulturą Wrocławia 
przypominali uczniowie przebrani za aktorów, 
mimów, a nawet krasnoludki z Pomarańczowej 
Alternatywy walczące z milicjantem.

 Ogromne wrażenie robili dorośli, za co Wam, 
rodzice, pani dyrektor, nauczyciele, serdecznie 
dziękujemy. To kapelusze niesione na Waszych 
głowach pokazywały, jak kulturalny jest Wro-
cław, jak wiele ważnych miejsc kultury jest w 
naszym mieście, ile wydarzeń dzieje się na co 
dzień – działań podejmowanych nie tylko z oka-
zji Europejskiej Stolicy Kultury.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego-
rocznej Radosnej Parady Niepodległości, którzy 
znaleźli czas, by w ten zimny listopadowy dzień 
wspólnie świętować kolejne urodziny Niepod-
ległej, by pokazać, że święta narodowe można 
obchodzić radośnie. 

Dziękujemy wszystkim dobrym duchom 
tego przedsięwzięcia: Radzie Osiedla Pawło-
wice, która finansowo wsparła naszą pracę, 
pani Grażynie Stachowiak – dyrektorowi szko-
ły, nauczycielom, wszystkim rodzicom, którzy 
włączyli się w nasze działania, a przede wszyst-
kim uczniom i absolwentom, których entuzjazm 
potrafi sprawić cuda. Bez Was najlepszy nawet 
pomysł nie doczeka się realizacji.
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To dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszyst-
kich otrzymaliśmy w tym roku nagrodę – I miej-
sce w konkursie, po raz kolejny dowodząc, że 
nawet mała szkoła może pozytywnie zaistnieć w 
przestrzeni wielkiego miasta. 

Korzystając z okazji, 
informujemy o jeszcze 
jednym wielkim sukcesie 
naszych uczniów – na-
grodzie Grand Prix w 
konkursie Poczet królów 
Polski we współczesnej 
konwencji, jaką otrzyma-
ła zbiorowa praca naszych 
uczniów, którzy w ramach 
zajęć koła teatralnego 
stworzyli wyjątkowy ka-
lendarz z postaciami (nie 
tylko) królów Polski. 

W tym roku kolejny raz – już czwarty –  
w naszej parafii została zorganizowana Szla-
chetna Paczka. Zdecydowaliśmy się pomóc 
wielodzietnej rodzinie spod Wiązowa. Dzięki 
wrażliwości i ofiarności wielu parafian udało 
się pomóc tej rodzinie, a także rodzinom pod-
opiecznym parafialnego Caritas. Wsparliśmy 
również siostry Benedyktynki z Pawłowic.

Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy z ca-
łego serca za okazaną pomoc.

Nie jesteśmy w stanie zmienić świata, ale  
my możemy pomóc ludziom, by na tym świecie 
lepiej się odnaleźli , by poczuli że komuś na nich 
zależy. I temu służy Paczka. Z adwentowym po-
zdrowieniem

Pawłowicka Szlachetna Paczka

Anna Jakiel

Szlachetna paczka

10.07.2016 r. w kościele NSPJ w Pawłowi-
cach po Mszy św. o godz. 18:00 odbył się kon-
cert poezji śpiewanej pt.: „Piosenka jest dobra 
na wszystko”. Udział wzięli:

1. Emilia Szymańska – „Dziki Gon” – pieśń Pri-
scilli z gry Wiedźmin

2. Paulina Szymańska – „Dziewczyna z sową”
3. Piotr Mróz – „Nie dokazuj”
4. Idalia Żyłka – „Ucisz serce”
5. Dawid Wnęk – „Bo jesteś Ty oraz „Alleluja”
6. Klaudia Tokar – „W kawiarence „Sułtan”
7. Klaudia Tokar w duecie z Piotrem Wilczyń-

skim – „Dumka na dwa serca”
8. Piotr Wilczyński – „Zapachniało powiewem 

jesieni”

Barbara Inglot

Młodzi z Pawłowic
Wykonaniu utworów poza solistami pomagały 

także Agnieszka i Asia Woźniak oraz Aleksandra 
Witek. Wspólnie zaśpiewano piosenki: „Piosen-
ka jest dobra na wszystko” (z Kabaretu Starszych 
Panów), „Ważne są tylko te dni, których jeszcze 
nie znamy” (Marek Grechuta), „Błogosławieni 
Miłosierni”. Do śpiewu akompaniowali: Paweł 
Soroka – gitara; Dawid Mateusz – pianino; Piotr 
Mróz – pianino.

6. listopada o godzinie 16:00 grupa młodzie-
ży pod opieką ks. Jacka Hołowacza przedsta-
wiła program z okazji zbliżającego się Święta 
Niepodległości. Udział wzięli: Ania Baszak, 
Agnieszka Baszak, Andrzej Firlej, Maciej Gro-
szek, Patryk Groszek, Kasia Maśluk, Klaudia 
Tokar i Ola Witek.

Reżyseria – Agnieszka Baszak. Akompania-
ment i opiekun duchowy – ks. Jacek Hołowacz.

Wszystkim młodym wykonawcom i ich opie-
kunom Serdecznie Dziękujemy.
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Program z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski,  
Pawłowice 2016 r.

 (Śpiew)
 Bogurodzica Dziewica, 
 Bogiem sławiena Maryja! 
 Twego Syna Gospodzina, 
 Matko zwolena, Maryja, 
 Zyszczy nam, spuśći nam. 
 Kyrie elejson!

 (Recytacja Wszyscy)
 Święta miłości kochanej Ojczyzny, 
 Czują cię tylko umysły poczciwe. 
 Dla ciebie gorzkie smakują trucizny, 
 Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 
 Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
 Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać

Panna I: Widziałam orła cień… (Tańczy)
Panna II: Widziałam orła cień… (Tańczy)

 (Śpiew)
 Widziałam orła cień
 Do góry wzbił się niczym wiatr
 Niebo to jego świat
 Z obłokiem tańczył w świetle dnia.

Lech:  Tu, gdzie orły budują swoje gniazda. Tu będzie mój kraj .
Panny:  Gniazdo… gniezdny… Gniezdno… 
 Gniezno… gniezdnieński… gnieźnieński…

  (Z głębi Kościoła zbliżają się Mieszko i Dobrawa)
Panna I: Książę Mieszko I, syn Ziemiomysła z rodu Piastów, z plemienia 
 Polan.
Panna II: Księżniczka Dobrawa – córka księcia czeskiego Bolesława.
Biskup:  Ja Ciebie chrzczę W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Mieszko I: W Imię Boga Wszechmogącego , wraz z moją małżonką 
 Dobrawą pragnę rządzić szczęśliwie i sprawiedliwie 
 (Widziałam orła cień)

Narrator I: Mieszko I dotarł do Bałtyku, opanował Pomorze z Wolinem 
 i Kołobrzegiem, i zaczął jednoczyć plemiona słowiańskie  
 między Odrą i Wisłą.

 (Śpiew)
 Widziałam orła cień
 Do góry wzbił się niczym wiatr
 Niebo to jego świat
 Z obłokiem tańczył w świetle dnia.

Narrator I: Z Kroniki Galla Anonima: Cesarz (Cesarz Henryk V) kazał 
 budować przyrządy oblężnicze oraz dąć w trąby – i zaczął 
 szturm miasta (miasta Głogowa) przy pomocy żelaza, ognia 
 i machin. Sądząc, że litość nad krewnymi zmiękczy serca 
 mieszczan , polecił znaczniejszych spośród zakładników 
 przywiązać do machin oblężniczych. Lecz w pewnym mo
 mencie syn komesa grodowego Zdzich krzyknął: „W nich , bij”. 
Narrator II: Nie pomogły machiny, straszliwe kusze, żelazne tarany. 
 Cesarz widząc, że nic nie zyska, po odbyciu narady , ruszył 
 obozem w stronę miasta Wrocławia , gdzie również miał 
 sposobność poznać siły i talent wojenny Bolesława.
Narrator I: Ta zwycięska, krwawa potyczka wojsk Bolesława Krzywo-
 ustego z Niemcami miała miejsce na Psim Polu w roku 1109.
 W latach 1122-1129 Bolesław podporządkował Polsce 
 Pomorze Szczecińskie i Gdańskie.

 (Śpiew dziewcząt, naśladujących wypatrywanie powrotu 
 kutrów i statków)
 Wyszły kobiety na morski piach, stanęły nad wielką wodą, 
 stare, młode, całe we łzach... 
 I z wiatrem leciały od lądu, bezradne i mokre od łez, 
 spojrzenia aż po horyzontu jasny kres...
 Jeszcze się tam żagiel bieli, chłopców, którzy odpłynęli, 
 nadzieja wciąż w serc kapeli na werbelku cicho gra...

 Wrosły kobiety w nadmorski brzeg, 
 w czekaniu swym i cierpieniu, jak kamienie, tnąc fali bieg. 
 I z wiatrem leciało od lądu milczenie ich oczu i rąk, 
 daleko, aż po horyzontu jasny krąg...

 Jeszcze się tam żagiel bieli, chłopców, którzy odpłynęli, 
 nadzieja wciąż w serc kapeli na werbelku cicho gra, 
 bo męska rzecz być daleko, a kobieca – wiernie czekać, 
 aż zrodzi się pod powieką inna łza, radości łza”.
 Bo męska rzecz być daleko, a kobieca – wiernie czekać, 
 aż zrodzi się pod powieką inna łza, radości łza.

Giermek: Miłościwy Panie, dwóch heroldów zbliża się od 
 krzyżackiego wojska.
Król:  Nuże ze sprawiedliwym pokojem jadą!
Rycerze:  Dałby Bóg.

 (Krzyżacy podchodzą, skłaniają nieco głowy)
Krzyżak 1: Mistrz Ulryk wzywa twój majestat, panie i księcia Witolda 
 na bitwę śmiertelną i aby męstwo wasze, którego wam widać 
 brakuje, podniecić, śle wam te dwa nagie miecze.

ORŁA CIEŃ
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 (Kładzie lub wręcza miecze)
Krzyżak 2: Mistrz Ulryk kazał wam też oznajmić, panie, iż jeśli skąpo 
 wam pola do bitwy, to się z wojskami wam ustąpi, abyście 
 nie gnuśnieli w zaroślach.
Król:  Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę 
 zwycięstwa , którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A 
 pole bitwy On także wyznaczy Do którego sprawiedliwości 
 ninie się odwołuję, skargę na moją krzywdę i waszą niepra
 wość a pychę zanosząc – amen.

 (Śpiew)
 Twego dziela Chrzciciela 
 Bożycze, usłysz głosy, 
 napełń myśli człowiecze 
 Słysz modlitwę, 
 jąż nosimy, 
 A dać raczy, 
 Jegoż prosimy,
  A na świecie zbożny pobyt. 
 Po żywocie rajski przebyt. 
 Kyrie eleison!

  (Scena z ptakami – Biały Orzeł tańczy)
 Widziałam Orła cień,
 Krzyczał, że wolność domem jest,
 Krzyczał , że wolność domem jest,
 Nie ma końca drogi tej
 I nie wie co to gniew.

 (Atak trzech czarnych Ptaków – 1772 r. Orzeł upada, ale się 
 jeszcze podnosi. Znów próbuje swych sił i znów zostaje 
 zaatakowany przez dwa Ptaki – 1793 r. powstaje, macha 
 skrzydłami.)

Kościuszko: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu 
 Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj 
 prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości 
 granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania 
 powszechnej wolności używać będę.

 (Śpiew)
 Widziałam Orła cień,
 Do góry wzbił się niczym wiatr,
 Do góry wzbił się niczym wiatr...

Narrator 2: „Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole: 
 Dwieście armat grzmiało. 
 Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi, 
 Prosto, długo, daleko jako morza brzegi”.

( Trzeci taniec Orła. Trzeci atak trzech Ptaków – 1795r. Orzeł pada i dłuż-
szą chwilę się nie podnosi. Wstaje, wlecze się pochylony , ciągnąc za 
sobą białą szatę, korona potoczyła się po podłodze. Orzeł chowa się przed 
oczami widzów).

 (Śpiew)
 Widziałam Orła cień… 
 Zataczał lądy, morza łez, 
 Bezpamiętnie gasił gniew 
 Zataczał lądy, morza łez, 
 Zataczał lądy, morza łez.

 (Recytacja)
 „Schowaj, matko, suknie moje,
 Perły, wieńce z róż: 
 Jasne szaty, świetne stroje –
 To nie dla mnie już! 
 Niegdyś jam stroje, róże lubiła, 
 Gdy nam nadziei wytrysnął zdrój: 
 Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła, 
 Jeden mi tylko przystoi strój:
 Czarna sukienka!”

 (Śpiew)
 Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćwa nadziei,
 oj nie traćwa nadziei, 
 Bóg pobłogosławi, Ojczyznę nam zbawi, 
 Bóg pobłogosławi, Ojczyznę nam zbawi.

Narrator 1:  A komu droga otwarta do nieba? Tym co służą Ojczyźnie. 
Narrator 2:  Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności całego narodu.
Narrator 3:  Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest 
 Polską, a Polak Polakiem.
Narrator 4:  Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo.
Narrator 5:  Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to dziedzictwo, 
 któremu na imię Polska, przyjęli…

* * *

 „Choć pamięć krótka jest, 
 Zostawiła słów tych treść, 
 Nie umknie jej już żaden gest, 
 Żadna myśl i żaden sens”.

* * *

Układ i opracowanie Barbara Inglot. 
Inscenizacja według powyższego scenariusza, koncepcji wykonawców 

i motywu przewodniego, którym jest piosenka „Orła cień” śpiewana w 
odpowiednich momentach przez Kasię Leibman, została zaprezentowa-
na Parafianom w kościele NSPJ na Pawłowicach w dniach 5.06.2016 r. i 
12.06.2016 r. przez Koło Żywego Słowa.

Udział wzięli: Maja Bogusz, Adam Bogusz, Alinka Leibman, Kasia Le-
ibman, Mikołaj Orzechowski, Michał Oziembłowski.

Autorzy wykorzystanych tekstów: Ignacy Krasicki, Gall Anonim, Jan 
Długosz, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Konstanty Gaszyński, 
Jan Kochanowski, Józef Piłsudski, Jan Paweł II i inni…
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Z okacji 1050 rocznicy Chrztu Polski Re-
dakcja ponawia Czytelnikom cykl sylwetek  
z Pocztu Królów i Książąt Polskich Jana Ma-
tejki. Obecnie, przy ograniczonym czasie na 
lekcje historii w szkołach, tekst będzie zna-
komitym przypomnieniem dziejów Polski,  
w pewnym czasie nawet Polski od morza do 
morza. Dla młodszych czytelników cykl ar-
tykułów może stać się powtórką z historii, na 
którą warto mieć czas. Królowie Polski będą 
przedstawiani chronologicznie.

Zapraszamy zatem do już trzeciej części 
Pocztu Królów Polskich, którego twórcą jest 
Jan Matejko. Materiały zostały zaczerpnięte  
z książki Wydawnictwa Artystyczno-Graficzne-
go, Kraków 1967 r.

...Cokolwiek ojczyzny się tyczy zgromadzić  
i od niepamięci zachować, szczególnie zaś przy-
wiązanie do niej w rodakach ożywiać, utrzymy-
wać, rozszerzać”.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk  
Warszawa, rok 1809

...Sztuka jest obecnie dla nas pewnego ro-
dzaju orężem w ręku; oddzielać sztuki od miło-
ści Ojczyzny nie wolno...”

Jan Matejko na inauguracji roku  
akademickiego w Krakowie, rok 1882.

Władysław II Wygnaniec (1138-1146), syn Bo-
lesława Krzywoustego, książę krakowski, był jako 
najstarszy w rodzinie pierwszym zwierzchnikiem 
nad resztą braci. Od samego początku możnowład-
cy świeccy i duchowni dążyli do osłabienia władzy 
zwierzchnika (seniora), popierając przeciwko nie-
mu poszczególnych książąt dzielnicowych. Dopro-
wadziło to do sporów, zamętu, osłabienia kraju i 
wreszcie do wojny domowej (1146), poprzedzonej 
zwróceniem się Władysława II do księcia ruskie-
go o – bezskutecznie zresztą – pośrednictwo po-
między nim a braćmi. Pobity i wygnany z kraju, 
uszedł (1146) na dwór krewnego swej żony, cesa-
rza niemieckiego Konrada III, uznał jego zwierzch-
nictwo i uzyskał pomoc przeciwko braciom. Wy-
prawy niemieckie na Polskę skończyły się dla 
Władysława niepowodzeniem. On sam nie brał  
w nich udziału. Pozostał na wygnaniu i w roku 
1159 zmarł w Niemczech.

Jan Matejko – POCZET KRóLóW POLSKICH (3)
Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173), syn Bolesława 

Krzywoustego, był następnym z kolei zwierzchnikiem (se-
niorem) książąt dzielnicowych; on również nie znalazł u nich 
poparcia i posłuchu. Słabość Polski wykorzystuje Fryderyk I 
Rudobrody i pod pozorem obrony praw Władysława II napa-
da na kraj, podchodzi pod Poznań (1157), zmusza Bolesława 
IV do złożenia mu hołdu i uznania zwierzchnictwa niemiec-
kiego (układ w Krzyszkowie). W dalszym rozwoju wydarzeń 
Niemcy dokonują zaboru Brandenburgii (pomiędzy dolną 
Odrą a Łabą) i części Pomorza. Po śmierci Władysława II 
Bolesław Kędzierzawy zwrócił Śląsk jego synom: Mieszko 
otrzymał Śląsk Górny z Raciborzem, Bolesław – Śląsk Środ-
kowy z Wrocławiem, Konrad – Dolny z Głogowem. Odtąd 
więź Śląska z Macierzą słabnie coraz bardziej. Po bezpotom-
nej śmierci księcia sandomierskiego Bolesław zabrał jego 
dzielnicę, przeznaczając jej część dla najmłodszego syna 
Krzywoustego – Kazimierza Sprawiedliwego.

Mieszko III Stary (1173-1177; 1191; 1198-1199; 1202), 
trzeci syn Bolesława Krzywoustego, mąż Elżbiety, księżnicz-
ki węgierskiej, a następnie Eudoksji, księżniczki kijowskiej. 
Po objęciu władzy senioralnej w dzielnicy krakowskiej dążył 
do podporządkowania sobie książąt dzielnicowych, występu-
jąc przeciwko dygnitarzom kościelnym i możnym świeckim, 
zmierzającym do osłabienia władzy senioralnej. Nie zdołał 
jednak przeciwstawić się buntowi możnych (1177), inspiro-
wanemu przez biskupa krakowskiego Gedkę, wskutek czego 
musiał opuścić Kraków, a nawet dziedziczną Wielkopolskę. 
Tron krakowski objął wówczas Kazimierz Sprawiedliwy. 
Mieszko walczył do końca życia o odzyskanie stolicy, wra-
cał kilkakrotnie na tron senioralny w Krakowie (1191, 1198, 
1202), gdzie też zaskoczyła go śmierć w r. 1202.

Kazimierz II Sprawiedliwy (1177-1194), najmłodszy syn 
Bolesława Krzywoustego, książę sandomierski i mazowiec-
ki, dał się poznać jako dobry administrator. Przyczyniło się 
to do osadzenia go na tronie krakowskim w wyniku buntu 
możnowładców przeciwko Mieszkowi III, który – jak wia-
domo – został zmuszony do ucieczki z Krakowa. Kazimierz, 
wprowadzony na tron wbrew zasadom senioratu, Ulegał moż-
nowładcom. Na zjeździe w Łęczycy (1180) zrzekł się wielu 
przysługujących mu praw, nadając jednocześnie możnym, 
zwłaszcza duchownym, liczne przywileje. Za te ustępstwa 
zjazd zatwierdził zasadę obalenia senioratu oraz prawo po-
tomków Kazimierza II do tronu krakowskiego. Po śmierci 
Kazimierza (otrutego prawdopodobnie podczas uczty) rozpę-
tały się walki o tron krakowski (1194-1202) pomiędzy Lesz-
kiem Białym a Mieszkiem III. Jak wiadomo, Mieszko tron 
odzyskał. Za czasów Kazimierza mistrz Wincenty Kadłubek 
napisał kronikę Polski.

Władysław Laskonogi (1202; 1228), syn Mieszka III, 
książę gnieźnieński, zasiadał na tronie krakowskim zaledwie 
kilka miesięcy. Usunięty przez możnych i duchowieństwo 
po śmierci swego protektora (wojewody krakowskiego Mi-
kołaja), uszedł do Wielkopolski. Tron zajął Leszek Biały, 
po którego śmierci (1227) Władysław Laskonogi powrócił 
do Krakowa, ale wkrótce potem usunął go stamtąd Konrad 
Mazowiecki. Władysław zmarł na wygnaniu, w Raciborzu 
na Śląsku (1231), przekazawszy uprzednio prawa do dziel-
nicy krakowskiej i wielkopolskiej Henrykowi Brodatemu. 
Władysław Laskonogł walczył przez całe życie o ukrócenie 
nadmiernych przywilejów kościoła, który ze swej strony dą-
żył do uniezależnienia się od władzy państwowej. Walka z 
kościołem ściągnęła na Laskonogłego klątwę rzuconą przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Kietlicza.
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Sklep Wielobranżowy
  Armatura sanitarna  Farby
  Chemia gospodarcza  AGD
  Art. Elektryczne  Ogród
  Narzędzia  Zamki

51-312 Wrocław, ul. Krzywoustego 308
tel./fax 71 345 78 16  kom. 691 475 516

kubala.auto@gmail.com

Do diagramu wpisz następujące liczby tak, by 
utworzyły krzyżówkę:
– liczby dziesięciocyfrowe: 4126549366; 

9048135877;

– liczby dziewięciocyfrowe: 139836726; 

287374687; 645589839; 851105941;

– liczby ośmiocyfrowe: 69307812;

– liczby sześciocyfrowe: 291243; 460970; 

524835; 690812; 835846; 928311;

– liczby pięciocyfrowe: 20617; 37266;

– liczby czterocyfrowe: 1328; 1826; 1987; 

2653; 3455; 4320; 4473; 5129; 6179; 6471; 

6770; 7419; 7968; 9175; 9578; 9616;

– liczby trzycyfrowe: 179; 378; 492; 567; 

687; 754; 762; 784; 813; 956.

Wskazówki: wszystkie wypisane liczby mają 
się znajdować w wierszach i kolumnach pola 
krzyżówki poniżej. 1). Zacznij rozwiązywanie 
od umieszczenia na diagramie liczby ośmiocy-
frowej. (taka liczba jest tylko jedna). 2). Znajdź 
8 liczb, które krzyżują się z wprowadzoną 
przez ciebie do diagramu liczbą ośmiocyfrową.  
3). Uzupełnij centralną część diagramu i wykreśl 
wszystkie wykorzystane już liczby (powin-

Jacek Kredenc, www.swiatmatematyki.pl

Krzyżówka liczbowa
no zostać ci tylko 24 niewykorzystane liczby.  
4). Uzupełnianie fragmentów narożnych diagra-

Następny komputer, który kupisz, może być 
Twoim ostatnim. Naukowcy chcą nam w przy-
szłości wszczepić chipy w czoło, abyśmy mogli 
bezpośrednio podłączać się do autostrady infor-
macyjnej.

Brytyjscy naukowcy pracują w ramach mię-
dzynarodowego projektu badawczego nad im-
plantem, który miałby przetwarzać ludzkie myśli 
na język komputera. Według zespołu naukowców 
w ciągu jednego pokolenia ludzie z chipem, wiel-
kości ziarnka pieprzu w karku będą w stanie ko-
munikować się z maszynami.

THE SUNDAY TIMES, 16 kwietnia 1995 r.

Lech Foksa

Dokąd zmierzamy?
Internet: sztuczny mózg z przerażającą pamię-

cią? Ośrodek nerwowy z niezliczonymi włóknami 
łączącymi wszystko i wszystkich? Rodzaj elektro-
nicznej ośmiornicy, która swoimi mackami oplata 
całą kulę ziemską?

Całe rzesze ludzi siedzą codziennie przez 
wiele godzin surfując w Internecie. W Internecie 
wszystko jest możliwe. Pewne jest, że Ameryka 
wywiera olbrzymi wpływ na WWW. USA dyspo-
nują ważnymi serwerami głównymi (root servers) 
– potężnymi urządzeniami, których najważniej-
szym zadaniem jest przekazanie każdego wywo-
łania strony internetowej do właściwego serwera 
domeny (domain server).

W przyszłości siedząc przed WWW, z „ziarn-
kiem pieprzu” w karku lub „główką od szpilki” 
w czole, będziemy kłaniać się przepełnieni czcią, 
aby podziękować Internetowi za jego cudowne 

istnienie i fantastyczne kreacje. Złożymy mu po-
dziękowanie za wszystkie jego błogosławieństwa 
i dobrodziejstwa, za jego mądrość, inteligencję i 
geniusz. Internet, oprócz pożytecznych funkcji, 
jest w stanie pozbawić nas kompletnie człowie-
czeństwa i wciągnąć naszą świadomość do gigan-
tycznej elektromagnetycznej klatki – do Matriksa. 
Czy wiesz, że wystukując na klawiaturze trzy-
krotnie www wprowadzasz trzy razy cyfrę 6. 

W alfabecie hebrajskim „Vau” oznacza literę 
„V” lub „W” i w hebrajskiej numerologii (kabali-
styce) odpowiada liczbie 6. W alfabecie greckim 
liczba 600 oznacza chi, liczba 60 xi, a liczba 6 to 
sigma. Chi znaczy „Bóg”, jako Ojciec lub „wła-
ściciel”. Xi oznacza „objawić się kiedyś”, a stigma  
pochodzi od greckiego stizo, co oznacza „kłuć”, 
„tatuować” i wskazuje na „nakłute” na ciele ozna-
kowanie. 

Czy wiesz, że kod kreskowy składa się z 12 
(czasem 13) liczb i 24 pasków. Na prawym i le-
wym brzegu oraz pośrodku kodu znajdują się po 
dwa identyczne paski, które są dłuższe. Pod trze-
ma parami tych pasków nie widnieje żadna liczba. 
Jednakże trzykrotnie przedstawiają one tę samą 
liczbę – 666.

Również liczbą podstawową chipa jest 666. 
Karta chipowa składa się z 18 cyfr. W jej skład 
wchodzą trzy grupy liczb po 6 liczb. Podstawo-
wą liczba jest 666, potem następuje numer kraju, 
miejscowości i złożony z 9 cyfr numer osobisty. Z 
powodu protestów wielu chrześcijan, osiemnasto-
cyfrową liczbę szybko zamieniono na 16-cyfro-
wą. Dwie zbędne cyfry usunięto, lecz nie te, które 
tworzą 666.

mu zacznij od dowolnie wybranego narożnika i 
wpisz w niego „najdłuższą” liczbę. 5). Dopasuj 
do niej pozostałe 5 liczb. 6). Jeśli dopasowanie 
okaże się niemożliwe, zamień najdłuższą liczbę 
na inną.

Zapraszamy do zimowej zabawy:
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Tym razem proponujemy zadania wszyst-
kim, którzy lubią się spotykać np. na urodzi-
nach. Rozpoczął się już nowy rok szkolny. Dla 
niektórych uczniów rozpoczyna się on w nowym 
środowisku, w nowym zespole klasowym. Za-
łóżmy, że zespół naszej klasy liczy 25 uczniów. 
Jak to bywa, w szkole nie tylko nauką uczniowie 
żyją. Kwitnie także życie towarzyskie. Jednym 
z elementów wspólnych zabaw są „klasowe” 
urodziny. Stąd też nasuwa się pytanie: Jaka jest 
szansa, że co najmniej dwóch uczniów w naszej 
klasie obchodzi urodziny (urodziło się) w tym 
samym dniu?

Rozwiązanie

Aby zbytnio nie komplikować problemu, 
załóżmy, że wszyscy nasi koledzy, wraz z nami, 
urodzili się w roku zwykłym (nie przestępnym) 
i że wszystkie dni roku są tak samo „dobre” 
na urodziny. Wiadomo, że to ostatnie założe-
nie nie do końca jest prawdziwe. Ze względów 
biologicznych i społecznych są okresy w roku, 
w których przychodzi na świat więcej ludzi,  
i również takie, w których urodzin praktycznie 
nie ma. Załóżmy też, że w naszej klasie nie ma 
bliźniąt.

Ponieważ rok ma aż 365 dni, a uczniów w 
klasie jest tylko 25, więc prawdopodobnie część 
z was już w tej chwili jest przekonana, że jest 
bardzo mało prawdopodobne, by dwóch uczniów 
urodziło się tego samego dnia. Sprawdźmy, czy 
to prawda. Zanim przejdziemy do rachunków za-
uważmy, że stwierdzeniu: „Istnieje co najmniej 
jedna para uczniów, która urodziła się tego same-
go dnia”, sprzyja bardzo wiele różnych sytuacji. 

Jacek Kredenc, swiatmatematyki.pl

Paradoks urodzin
Oto kilka z nich: może być kilka par uczniów, w 
których każda osoba urodziła się w tym samym 
dniu; mogą być takie dnie, w których urodziło się 
więcej niż dwóch uczniów.

Tak więc, aby obliczyć prawdopodobień-
stwo zdarzenia polegającego na tym, że co 
najmniej dwóch uczniów obchodzi urodziny 
w tym samym dniu, trzeba by osobno rozpa-
trzyć wszystkie te przypadki, których jest bar-
dzo dużo. W takiej sytuacji, matematycy naj-
częściej liczą prawdopodobieństwo zdarzenia 
przeciwnego. W naszym przypadku, zdarze-
niem przeciwnym do zdarzenia: „Co najmniej 
dwóch uczniów obchodzi urodziny w tym 
samym dniu”, jest zdarzenie: „Każdy uczeń  
w naszej klasie urodził się w innym dniu”.

Ponieważ prawdopodobieństwo to stosu-
nek ilości zdarzeń elementarnych sprzyjają-
cych naszemu zdarzeniu do ilości wszystkich 
możliwych zdarzeń obliczmy najpierw, ile jest 
wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych, 
a następnie: ile jest takich zdarzeń elementar-
nych, które sprzyjają zdarzeniu przeciwne-
mu: „Każdy uczeń w naszej klasie urodził się  
w innym dniu”.

Wyobraźmy sobie na początek, że na tablicy 
w klasie został wywieszony kalendarz i każdy z 
uczniów miał w nim zaznaczyć swój dzień uro-
dzin. Pytanie: ile różnych kalendarzy (to znaczy 
różniących się przynajmniej wpisem jednego  
z uczniów) można by w ten sposób uzyskać?. Po-
nieważ każdy uczeń urodził się niezależnie od in-
nych kolegów i miał „do wyboru” dowolny spośród 
365 dni, więc wszystkich możliwych kalendarzy, 
różniących się przynajmniej wpisem jednego  
z 25 uczniów będzie: 

365 . 365 . ... . 365 = 36525

Teraz wyobraźmy sobie, że, jak poprzednio, 
na tablicy w klasie został wywieszony kalendarz, 
do którego uczniowie kolejno podchodzą i każ-
dy z nich ma za zadanie zaznaczyć w nim jeden 
dzień (najlepiej gdy będzie to jego dzień uro-
dzin), lecz musi być to dzień, którego nie zazna-
czył żaden z jego poprzedników. Aby wyznaczyć 
ilość uzyskanych w ten sposób kalendarzy, które 
różnią się przynajmniej jednym wpisem, zauważ-
my, że pierwszy uczeń może wskazać dowolny 
dzień spośród 365. Drugi uczeń dowolny dzień 
spośród 364 nie wskazanych przez pierwszego 
ucznia. Trzeci uczeń, dowolny dzień spośród 363 
dni nie wskazanych jeszcze ani przez pierwsze-
go ucznia, ani przez drugiego ucznia... Liczba 
wszystkich kalendarzy, oznakowanych różnymi 
dniami urodzin, przez 25 uczniów, będzie więc 
równa: 

365 . 364 . 363 . ... . 343 . 342 . 341.

Ponieważ obie występujące w zadaniu liczby są 
„astronomiczne”, rachunki wykonamy na kalku-
latorze.

...
% , %

365
365 364 342 341

100 43 125
$ $ $ $

$ .

Prawdopodobieństwo, że każdy uczeń w kla-
sie urodził się innego dnia, wynosi zatem oko-
ło 43,1%. W takim razie prawdopodobieństwo 
zdarzenia przeciwnego, że w klasie jest przynaj-
mniej jedna para uczniów, która urodziła się tego 
samego dnia, wynosi 56,9%. Oznacza to, że w 
klasie 25-osobowej bardziej prawdopodobne jest 
to, że znajdzie się przynajmniej jedna para osób, 
które obchodzą urodziny w tym samym dniu niż 
to, że każdy uczeń w tej klasie urodził się innego 
dnia. Być może, dla części z was, taki wynik jest 
zaskoczeniem.Z [ \] ] ] ] ] ] ] ]] ] ] ] ] ] ] ] ]

Jest taka piękna świecka kolęda, którą śpie-
wa Seweryn Krajewski pt. „Jest taki dzień”. 
Podoba mi się szczególnie, gdyż poprzez tekst 
kieruje nas ku temu, byśmy w dzień Wigilii, 
choć w ten szczególny dzień, porzucili wszelkie 
spory i waśnie i byśmy wspólnie zasiedli do wi-
gilijnego stołu. 

Nie zawsze jest to dzień jednoczący członków 
rodziny, ale może warto pomyśleć o tym by tak 
wreszcie było. Wybaczyć, prosić o wybaczenie po 
to, by wspólnie obchodzić radość z największej ta-
jemnicy życia człowieka – narodzin Pana Jezusa.

Aby nie było tak jak w tym przypadku, gdy 
Józef z Maryją, wędrowali od miejsca do miejsca, 
by w końcu znaleźć nocleg w ubogiej stajence, 
odrzuceni przez wszystkich. Jest to czas, by przy 
wspólnym wigilijnym stole znalazł się i ubogi 
krewny, choć nie nawiedzi nas z prezentami pod 
choinkę i czas, gdy można zaprosić do stołu wigi-
lijnego samotnego sąsiada czy sąsiadkę.

Nie namawiam oczywiście Państwa do dzia-
łań typu ekstremalnego jak zaproszenie jakiegoś 
bezdomnego, co ja kiedyś uczyniłam, gdy zapro-

Anna Styś

Jest taki dzień
siłam taką osobę na kilka dni, by mogła się znów 
poczuć w pełni znaczenia tego słowa człowie-
kiem.

Zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu warto 
by było ustalić plan działania podczas wigilijnej 
wieczerzy, o ile wcześniej wszystko już nie było 
ustalone. Pani domu na pewno będzie lżej, gdy 
znajdą się osoby, które pomogą nosić potrawy 
wigilijne, znosić brudne talerze oraz pomogą w 
zmywaniu naczyń. Ja osobiście nienawidzę myć 
garów, co jak mi wiadomo jest nie tylko moim 
udziałem, ale w ten szczególny dzień na przekór 
swojej niechęci postaram się w tym roku, aby 
i w kąciku z naczyniami było czysto i miło. Bo 
jak mówią: jaka Wigilia taki cały rok będzie. Na 
szczęście mam zmywarkę do naczyń, która mnie 
wyręczy, więc więcej czasu będę mogła poświę-
cić na powigilijny odpoczynek – uff, nareszcie 
koniec.

Miłym akcentem jednoczącym najbliższych 
jest rozpakowywanie podchoinkowych prezen-
tów. Sprawmy, aby tegoroczne podarunki szcze-
rych serc były trafione i wywoływały uśmiech 
na twarzach obdarowanych nimi osób. Ja już od 
dawna jestem za tym, by podpytywać osobę, którą 
chce się obdarować prezentem, co chciałaby do-
stać. A tak przy okazji to będzie chwila refleksji 

nad tym, czy nasz stosunek do naszych bliskich 
jest prawidłowy, czy rzeczywiście są nam bliscy. 
Bo nic tak nie zbliża jak szczere, poparte emocja-
mi rozmowy. W tym szczególnym dniu możemy 
wreszcie spokojnie spędzić razem czas, pośpie-
wać kolędy i lepiej się poznać, na co ciągle brak 
czasu wielu z nas wciąż zabieganym i zaaferowa-
nym codziennym funkcjonowaniem, by przetrwać 
w tych ciężkich czasach.



12

Redakcja: Jacek Orzechowski (redaktor naczelny), Leszek Skorupa, Anna Małaczyńska, Jerzy Szachnowski; Korekta: Barbara Inglot 
Wydawca: Mediacom sp. z o.o.; Druk: UNIQ POLIMEDIA; Kontakt: Wrocław, ul. Jeziorowa 27; Ogłoszenia: tel. 713279644, e-mail: pawlowice@artserwis.pl

Drogeria
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Okulickiego 11

KOSMETYKI, 
FARBY DO WŁOSÓW,

chemia zagraniczna,
CHOINKI.

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 
1000-1800

SOBOTA 900-1400

Tak naprawdę w problemie nazywanym 
paradoksem urodzin nie chodziło o uczniów 
25-osobowej klasy, lecz o odpowiedź na pytanie: 
Ile co najmniej osób musi liczyć społeczność, by 
prawdopodobieństwo, że przynajmniej dwóch 
przedstawicieli tej społeczności obchodzi urodzi-
ny tego samego dnia było większe od prawdopo-
dobieństwa, że każdy uczestnik tej społeczności 
urodził się innego dnia?

Zanim odpowiem na to pytanie, zauważmy, 
że w „grupie” jednoosobowej jest niemożliwe, 
by więcej niż jedna osoba obchodziła urodziny 
tego samego dnia, czyli zdarzenie polegające na 
tym, że każda osoba urodziła się innego dnia, jest 
zdarzeniem pewnym. W grupie liczącej 366 osób 
lub więcej muszą istnieć co najmniej dwie osoby 
urodzone tego samego dnia, czyli zdarzenie pole-
gające na tym, że w grupie liczącej co najmniej 
366 osób przynajmniej dwie obchodzą urodziny 
tego samego dnia, jest zdarzeniem pewnym.

Możecie sprawdzić, że w grupie 22-osobo-
wej bardziej prawdopodobne jest zdarzenie, że 
każdy członek grupy urodził się innego dnia, ale 
już w grupie 23-osobowej bardziej prawdopo-
dobne jest zdarzenie, że istnieje w tej grupie co 
najmniej jedna para osób świętujących urodziny 
tego samego dnia, niż zdarzenie, że każda osoba 
grupy urodziła się innego dnia.

Jako ciekawostkę można podać, że już w gru-
pie 40-osobowej prawdopodobieństwo istnienia 
przynajmniej jednej pary osób urodzonych tego 
samego dnia wynosi około 89%, czyli można za-
łożyć, że jest to pewnik!


