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SPRZEDAŻ CHOINEK ŚWIĄTECZNYCH!
 Kwiaciarnia „GRAŻYNA”
 Wrocław ul. Szarotkowa 13, oferuje:

bukiety, wiązanki, wieńce, upominki,  
krzewy ozdobne, rośliny 

ogrodowe, ziemia, nawozy.

          Kwiaciarnia czynna
     od poniedziałku do soboty

    tel. 508 254 914

Jak co roku, 11 listopada Osiedle Pawłowi-
ce uczciło polskie święto narodowe.

Wielu mieszkańców biało-czerwonymi flaga-
mi udekorowało swoje domy. W kościele para-
fialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w czasie mszy świętej o godzinie 900 odbyły się 
główne uroczystości z udziałem pocztu sztanda-
rowego ze Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Ks. 
Jana Twardowskiego, chóru „Laudate Domi-
num” oraz Koła Żywego Słowa, które rozpo-
częło obchody mini-programem „Gloria Victis” 
według impresji lirycznej Elizy Orzeszkowej. 
Chór pieśniami „na wejście”, podczas litur-
gii oraz na zakończenie hymnami „Nie rzucim 
ziemi, skąd nasz ród” (sł. Marii Konopnickiej), 
„Boże coś Polskę..” (sł. Alojzego Felińskiego) 
podkreślił rangę święta. Homilię, której główną 
myślą była praca dla Polski i nieopuszczanie oj-
czystego kraju, wygłosił ks. Jacek Hołowacz.

Zarówno ks. Proboszcz jak i Wikariusz ser-
decznie podziękowali delegacji ze Szkoły na 

Święto Niepodległości na Pawłowicach
czele z p. Dyrektor i p. Katechetką, a także 
chórowi parafialnemu oraz Kołu Żywego Sło-
wa za występy, które uświetniły uroczystości, 
jak również bardzo licznie zgromadzonym 
uczestnikom nabożeństwa.

Po Mszy Świętej grupa Parafian wraz z
księdzem Proboszczem Michałem Machałem, 
Wikariuszem Jackiem Hołowaczem i ks. Sal-
watorianinem Marianem udała się na cmen-
tarz przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie 
odmówiono modlitwy i zapalono znicze, 
jeszcze raz dziękując Panu Bogu za Niepod-
ległość Ojczyzny.

Natomiast dzieci z naszej Szkoły wraz z 
opiekunami udały się do Rynku, aby wziąć 
udział w barwnym pochodzie o charakterze 
historycznym. Podobnie, jak w zeszłym roku, 
Szkoła Podstawowa Nr 39 wyróżniła się, zaj-
mując w prezentacjach I miejsce. 

Gratulujemy!!!
(red)

Wigilia na Pawłowicach

Jak co roku, od kilku lat,  20 grudnia 
2013r. (piątek) o godzinie 18.30 odbędzie 
się w Szkole Podstawowej nr 39 im. ks. 
Jana Twardowskiego spotkanie wigilijne. W 
programie spotkania przy wspólnym stole, 
oprócz smacznych potraw wigilijnych, nie 
zabraknie kolęd w wykonaniu chóru para-
fialnego oraz przybyłych gości na tę uroczy-
stość. Organizatorzy Wigilii – Rada Osiedla 
Pawłowice, Klub Seniora, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej – zapraszają wszystkich 
mieszkańców Pawłowic, szczególnie osoby 
samotne oraz bezdomne.

Mikołaj 

Rada Osiedla Pawłowice wspólnie z Para-
fią, Klubem Seniora i Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej 6. grudnia organizuje 
spotkanie ze Św. Mikołajem na terenie ko-
ścioła parafialnego na Pawłowicach. Św. Mi-
kołaj przyjedzie saniami pełnymi prezentów 
dla każdego dziecka. Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Pawłowic  na spotkanie 
po mszy świętej o godzinie 18.00.

Ze względu na „wzrost kosztu paliwa do sań” 
poszukujemy sponsorów na wsparcie finansowe
akcji (nie muszą to być duże sumy). Prosimy  
o kontakt: Jacek Łaskawiec, tel. 600813763.

Ryba znowu płynie

Obiecana, przez Radę Osiedla pomoc 
powstałej już Sekcji Wędkarskiej nabiera 
realnych kształtów. W listopadzie zostaje 
zakupiona pierwsza partia ryb dla jeziora na 
Pawłowicach. Są to krocie karpia – łącznie 
80 kg (ok. 200 szt.). Na wiosnę Rada Osie-
dla planuje zarybienie stawu Amurem, w 
celu ograniczenia rozwoju roślinności na 
dnie jeziora. Do końca roku będą podejmo-
wane jeszcze kolejne kroki w celu rozwoju 
piękna na jeziorze pod opieką mieszkań-
ców. Zapraszamy wszystkich do czynnego 
uczestnictwa w działalności nowo założonej 
Sekcji Wędkarskiej.

Dziękujemy wszystkim za pomoc przy 
grabieniu liści w parku na Pawłowicach. 
Szczegóły na tablicach ogłoszeń.

Przetarg MPWiK

Trwa kolejny (drugi) przetarg ogłoszony 
przez MPWiK na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych polegających na przebudo-
wie i budowie sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków 
wraz z odbudową i przebudową nawierzchni 
drogowych na osiedlu Pawłowice we Wrocła-
wiu. Termin składania ofert: do  04-12-2013.
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Obecne ataki na Kościół mediów – przy-
chylnych grupie, która będąc mniejszością, 
pragnie narzucić swoje wizje życia bez Boga, 
bez zasad etyki, moralności, zasad cywiliza-
cji europejskiej wywodzącej swoje korzenie 
z chrześcijaństwa – nie powinny pozostać bez 
zdecydowanego sprzeciwu. Laikat świecki 
związany z kościołem katolickim powinien 
wspólnie przeciwstawić się tym agresywnym 
poglądom. 

Jerzy Szachnowski

Dziecko do bicia?
Teraz przedstawię jeden z mechanizmów 

niewiedzy, będący sposobem na manipulacje, 
opracowany przez socjologa profesora Andrze-
ja Zybertowicza. Jeśli liczne media w krótkim 
przedziale czasowym opisują kolejne przypad-
ki pedofilii wśród księży, nasz naturalny od-
ruch myślowy podpowiada, że właśnie wzrosła 
liczba tych przypadków. Tymczasem w sensie 
logicznym uprawniony jest jedynie wniosek, iż 
wzrosła liczba tekstów (publikowanych przez 
media) na ten temat. Zboczenie pedofilii jest w
każdej grupie społecznej. 

Jeden z takich przypadków opisywany 
był przed kilku laty. Wówczas w obronie zna-

WSK, Stolbud, ZNTK, Pafawag, Hutmen itd. 
Na podwórku pozostały i rozwijają się tylko 
wielkie, zagraniczne, sieci handlowe, które 
nie powiększają Produktu Krajowego Brutto, 
ponieważ zyski odprowadzane są do zagra-
nicznych central. Część z tych firm jest nawet
zwolniona z podatków.

Świeccy katolicy powinni angażować się 
w działalność różnych grup związanych z ko-
ściołem, stowarzyszeń, organizacji pozarzą-
dowych, również w pracę partii politycznych 
broniących polskich praw. Stan spraw publicz-
nych powinien być dla nas celem w zmianie 
otaczającego nas świata, także pod względem 
politycznym. Przecież nie jesteśmy obywatela-
mi drugiej kategorii i mamy takie same prawa 
i obowiązki jak inni. Winniśmy pokazać na 
ulicach miast, nie tylko w dzień Bożego Ciała, 
pielgrzymek do sanktuarium częstochowskie-
go czy trzebnickiego, że katolicy są widoczni 
w przestrzeni publicznej. 

Takim pozytywnym przykładem był czwar-
ty „Marsz Mężczyzn”. W niedzielę, 27 paździer-
nika, zgromadził on kilkuset mężczyzn (nawet 
całe rodziny), którzy przeszli ulicami Wrocła-
wia chwaląc Boga. Taka wspólna manifestacja 
pokazała tym, do których nie dotarło jeszcze 
słowo Boże, że Jezus jest również obok nich. 

W wywiadzie, jakiego „Rzeczpospolitej” 
udzielił Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Lo-
ve, dowiadujemy się o jego nawróceniu w mo-
mencie, gdy kościół jest programowo atakowa-
ny. Wzbudza to prawdziwy szacunek. Zawsze 
były jakieś napięcia, jakieś miotanka, a teraz 
mam luz, mówi Muniek. Po wizycie w Medju-
gorie, gdzie Matka Boża robi, to, co chce. I da-
lej  Nie chcę o tym opowiadać w gazecie, ale 
zdradzę tyle, że poczułem tam miłość, ogromną 
miłość. Poryczałem się, chociaż msza była po 
włosku, a ja po włosku znam 15 słów, i moja 
żona też ryczała, a nikt się na żadne ryczenie 
nie umawiał. Nie lękajmy się dawać świadec-
twa wiary również w taki sposób.

Kościół tworzy wspólnota ludzi wyznają-
cych zasady zawarte w Piśmie Świętym, wie-
rzących, że Jezus jest miłością. Podważanie 
tych dla nas tak ważnych elementów życia, 
przez lewackie i liberalne środowiska, nie po-
zostawia cienia wątpliwości, że ataki te będą 
narastały. W nagonce na Kościół celuje szcze-
gólnie Gazeta Wyborcza, Newsweek, TVN 
oreaz portal Onet.pl. Moim zdaniem te media 
obrały sobie za główny cel pozbawienie czę-
ści społeczeństwa samodzielnego myślenia i 
wyciągania własnych wniosków z różnych wy-
darzeń. Komentowanie bardzo wybiórcze, nie 
obiektywne, oparte na socjotechnice stwarza u 
odbiorcy wrażenie, że opisywana sytuacja jest 
taka jak ją przedstawiają redaktorzy. Metody 
stosowane przez wymienione media mają za 
cel zasianie ziarna niepewności, podejrzliwo-
ści, nienawiści, a w konsekwencji rozbicie śro-
dowisk skupionych wokół kościoła. 

Ostatnie ataki na kościół i biskupów, zwią-
zane z przypadkami pedofilii wśród księży,
stworzyło sytuację, że ilość tekstów i ich czę-
stotliwość w programach na przykład TVN, 
daje wrażenie, że tylko wśród księży są pedofi-
le. Nawet publiczna TVP, nie skąpiąc pieniędzy, 
wysłała dziennikarzy na daleką Dominikanę, 
co głównie służyło wywołaniu atmosfery sen-
sacji. Nie było jednak słychać o wyprawach 
śledczych redaktorów zdecydowanie bliżej, 
na trapiony aferami Dolny Śląsk. Jak widać 
są sprawy ważne i ważniejsze. 

Kościół zdecydowanie potępia takie przy-
padki wśród kleru, czego przykładem jest de-
cyzja metropolity łódzkiego o zwolnieniu z 
funkcji rektora akademickiego ks. Ireneusza 
Bochyńskiego, którego słowa na temat pedofi-
lii wywołały burzę w mediach. 

nego reżysera Romana Polańskiego, oskarżo-
nego o pedofilię,  stanęli tak zwani celebryci
na czele z ministrem spraw zagranicznych 
Radosławem Sikorskim i większością zna-
nych polityków z PO, nie wspominając akto-
rów. Jak widzimy, jest podział na złych księ-
ży i dobrych swoich, których prawo, pomimo 
wyroku sądu, stawia w zdecydowanie innej 
ocenie – po prostu są bezkarni.

Szczególna agresja medialna prowadzona 
jest przeciw księżom, którzy wypowiadają się 
na tematy związane z polityką, a jak wiado-
mo polityka powiązana jest z wszelkimi wy-
darzeniami w przestrzeni naszej egzystencji. 
Czy ksiądz, jak każdy z nas mieszkający w 
Polsce, ma być pozbawiony prawa, które gwa-
rantuje każdemu Ustawa Zasadnicza? Ostat-
nio Ojciec Święty Franciszek przypomniał 
nam wszystkim, że dobry katolik powinien 
mieszać się do polityki i nie może umywać 
rąk mówiąc Ja nie mam z tym nic wspólnego, 
to oni rządzą. Zdecydowanie każdy z nas jest 
odpowiedzialny za sprawowane rządy i musi 
dołożyć starań, aby były dobre.

To tylko od dobrych rządów zależy, czy 
ludzie młodzi pozostaną w Polsce, pracując 
dla jej rozwoju. Obecne niszczenie przemy-
słu nie daje takich perspektyw. Podam tylko 
przykład z naszego wrocławskiego podwór-
ka – zlikwidowano dwie cukrownie, Elwro, 
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Miął już 11. listopada, kolejna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości po 
123 latach niewoli. Znowu tzw. eurofile, ata-
kujący polonocentryzm, pochwałę tradycjo-
nalizmu doprowadzili do starć i konfliktów 
na ulicach Warszawy.

11. listopda to pierwsza niepodległość, która 
upadła po 19 latach pod ciosami Hitlera i Stali-
na. Nowa niepodległość przyszła dopiero w 1989 
roku w wyniku porozumienia zbankrutowanych 
komunistów z ludźmi „Solidarności” przy tzw. 
Okrągłym Stole. Dziś druga niepodległość trwa 
już 24 lata. Niedługo obchodzić będziemy Jubi-
leusz 25-lecia jej instnienia. Zobaczymy, w jakim 
nastroju będą świętowali ten jubileusz Polacy.

11. listopada ta pierwsza niepodległość była 
przyjmowana i świętowana z entuzjazmem. Jej 
twórcy to Marszałek Józef Piłsudski i jego legio-
ny, Roman Dmowski – twórca i przywódca Naro-
dowej Demokracji oraz Ignacy Paderewski – pre-
mier rządu, wielki, światowej sławy pianista. 
Dzisiaj mają swoje pomniki i ustaloną sławę.

Szczególne zasługi Marszałka i Naczelni-
ka Państwa Józefa Piłsudskiego, uznane zosta-
ły przez państwo i społeczeństwo, gdy po jego 
śmierci w 1935 roku pochowano go na Wawelu 
w Krypcie Srebrnych Dzwonów. Niepodległość 
nie została nam „dana”, musieliśmy o nią krwa-
wo walczyć. Bo poprzedziły ją w XIX wieku 
powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, 
które były zrywami narodowowyzwoleńczymi 
na wielką skalę. Bez nich nie byłoby walki o wol-
ność Polaków, bo uczyły one patriotyzmu, ofiar 
dla Ojczyzny, przypominały o walce o niepod-
ległość i odrodzenie się państwowości polskiej. 
Taką samą wartość miał wybuch powstania war-
szawskiego, a „grotem” było powstanie ruchu 
„Solidarności” (po Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, 
działalności KOR-u i innych zrywach wolnościo-
wych po II wojnie światowej w okresie trwania 
komunizmu w Polsce, czyli czasów PRL-u). Bez 

Krzysztof Bauer

Święto narodowe Polaków
tzw. tradycji walk o niepodległość trudno mówić 
o wolnej, suwerennej Polsce. 

Święto Niepodległości poprzedzone było 
działalnością literacką, patriotyczną Adama Mic-
kiewicza (III cz. „Dziadów”, „Reduta Ordona”, 
„Śmierć Półkownika”, „Do matki Polki”, „Pan 
Tadeusz”), Juliusza Słowackiego („Sowiński w 
okopach Woli”, „ Kordian”, „Pogrzeb Kapitana 
Meyznera” i inne wiersze), Cypriana Kamila Nor-
wida („Bema pamięci żałobny rapsod”, „Fortepian 
Szopena”, „Ojczyzna”), Adama Asnyka, Marii 
Konopnickiej („Rota”) i wielu, wielu innych.

Przypomnijmy fragmenty wierszy związa-
nych ze Świętem Niepodległości, marszałkiem J. 
Piłsudskim i Legionami Polskimi. Zaczniemy od 
wiersza Edmunda Słońskiego Ta, co nie zginęła:

Bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni,
że Ta, co nie zginęła,
wyrośnie z naszej krwi

Artur Oppman (Or-Ot), pisarz i poeta, piew-
ca Warszawy, tak pisze w wierszu Pozdrowienie 
Ojczyźnie:

Proch Cię powalił grom pałasza,
Niemiecki drapieżniku!
I cudem wskrzesiła ziemia nasza
Od Karpat do Bałtyku!
Wolna, narody wolne wita
Polska Rzeczpospolita!

Jak Boży orszak rozciągnięta,
W purpurze krwi, w zbóż złocie,
Rwij się do życia ziemio święta,
W wysokim orłów locie
Z pieśnią wolności w sercach rytą
Polska Rzeczpospolito (...)

Czy tego samego poety (Or-Ota) wiersz o ty-
tule 11 listopada:

Boże. Błogosław polskiej doli!
Wywiedź nas w słońce z nędzy dna!
Niechaj to wszystko, co nas boli
Zapadnie w przepaść – zmora zła!
I niech od brzega aż do brzega,
Kędy niewoli kona żmij, -
Pieśń tryumfalna się rozlega:
Żyj droga Polsko! Wodzu żyj!”
Warto też przytoczyć ostatnią zwrotkę wier-

sza Artura Oppmana Twoja Ojczyzna, skierowa-
ną (jak cały utwór) do dziecka, aby mu uświado-
mić, czym jest Ojczyzna.

Ojczyzna twa, dziecię,
To mogił tych świat,
Gdzie leżą umarli,
Pradziady i dziad,
Gdzie w ziemię krew wsiąkła,
Ich pot i ich łza:
To wszystko, to wszystko
Ojczyzna jest twa.

Wymowa tych utworów wiąże się z obcho-
dami dnia Wszystkich Świętych. W prostych i 
pięknych słowach przypomina (czy uświadamia) 
autor tych słów, czym między innymi jest nasza 
Ojczyzna. I na koniec przejmujący wiersz Or-Ota 
Rok 1918.

O mamo, otrzyj oczy, 
Z uśmiechem do mnie mów – 
Ta krew, co z piersi broczy, 
Ta krew – to za nasz Lwów!... 
Ja biłem się tak samo, 
Jak starsi – mamo chwal! 
Tylko mi ciebie, mamo, 
Tylko mi Polski żal!... 
Mamo czy jesteś ze mną? 
Nie słyszę twoich słów... 
W oczach mi trochę ciemno. 
Obroniliśmy Lwów!... 
Zostaniesz biedna samą.. 
Baczność! Za Lwów! Cel! Pal! 
Tylko mi ciebie, mamo, 
Tylko mi Polski żal... 
Z prawdziwym karabinem 
U pierwszych stałem czat... 
O, nie płacz nad swym synem, 
Że za Ojczyznę padł!... 
Z krwawą na kurtce plamą 
Odchodzę dumny w dal... 
Tylko mi ciebie, mamo, 
Tylko mi Polski żal...

praca: Julia Iwańczuk - wystawa w Kościele Garnizonowym

Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządze-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927r. 
o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, cho-
rągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)



4

Milion osób w Polsce, głównie rodziców, 
domagało się debaty w sprawie obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków. Pierwsze głoso-
wanie za debatą zostało zdjęte z porządku 
obrad przez panią marszałek Ewę Kopacz, 
na wniosek klubu PO. Drugie głosowanie, 
odbyte niedawno, dzięki głosom posłów PO i 
PSL, odrzuciło możliwość debaty. Milionom 
osób, podpisanych pod wnioskiem, zostały 
zamknięte usta. Czy polskie szkoły są przygo-
towane do przyjęcia maluchów?

Pierwszy, i chyba najważniejszy problem 
to warunki w polskich szkołach. Ilustrują go 
wypowiedzi z raportu „Szkolna rzeczywistość 
2013/14”, który powstał na podstawie kilkuset 
relacji rodziców z różnych części Polski. Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Biłgoraju: „Dzieci chodzą 
na lekcje z kurtkami i butami w reklamówce bo 
zabrakło... szatni”. Szkoła nr 11 w Grudziądzu: 
„Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, bo-
iska ani placu zabaw”. Szkoła w Odrzykoniu: 
„Na pytania o dywan dyrektor odpowiada, że 
poszuka starego chodnika w domu”. Szkoła w 
Tuczempach: „Wiem, że jest to szkoła na wsi, 
ale nie ma tu ani stołówki, ani świetlicy”. Szkoła 
nr 52 w Częstochowie: „Maluchy są gnębione 
przez młodzież gimnazjalną, zamykane w toale-
tach, wyrzucane z kolejki po obiad na stołówce, 
gimnazjaliści plują dzieciom do talerzy”. Szkoła 
nr 11 w Opolu: „Przepełniona, mała świetlica 
– około 30 m kw. ma pomieścić około 90 dzieci 

Rząd ignoruje sześciolatki
– pierwszoklasistów. Szkoła w Czerminie: W 1 
klasie jest 35 uczniów. Tak duża liczba wiąże się 
z tym, iż zamknięto szkołę w innej wsi, dzieci 
muszą dojeżdżać nawet kilkanaście kilometrów 
rano i po południu”. Ocenę na przygotowanie 
szkoły na Pawłowicach do przyjęcia sześciolat-
ków pozostawiamy rodzicom.

Dwa światy

W ostatnim czasie słyszeliśmy wiele za-
pewnień od pani minister edukacji Krystyny 
Szumilas, że szkoły są bardzo dobrze przygo-
towane na przyjęcie sześciolatków. Chciałoby 
się powiedzieć, że ministerstwo i rodzice żyją 
w dwóch różnych światach. Który z nich jest 
prawdziwy?

Dowodem na to, że rodzice nie mają zbioro-
wych halucynacji, są wyniki raportów instytucji 
państwowych. Najwyższa Izba Kontroli przed-
stawiła wyniki kontroli, która w suchym urzędo-
wym języku potwierdza diagnozę stawianą od 
lat przez rodziców: polskie szkoły nie są gotowe 
na przyjęcie sześciolatków. Coroczne raporty 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią o 
tym, że w szkołach brakuje rzeczy, które powin-
ny być w cywilizowanym kraju standardem. Z 
kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego podał 
że 22 proc. szkół nie ma świetlic.

Tekst przygotowany na podstawie informacji  
na stronie http://www.ratujmaluchy.pl/

Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi 
kampanię pt. „Kochasz dzieci, nie pal śmie-
ci”. Palenie śmieci w piecach domowych 
jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. 
Grozi za nie grzywna w wysokości 5 000 zł.

Kampania realizowana jest przy wsparciu 
środków Unii Europejskiej. Jeżeli w twojej 
gminie mieszkańcy palą śmieci, jeżeli robi to 
twój sąsiad, to możesz zgłosić się do nas po 
bezpłatne plakaty i ulotki.

Raport Komisji Europejskiej informuje, 
iż co roku na choroby wywołane złym sta-
nem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W 
Unii, co dziesiąta osoba umierająca z powodu 
zanieczyszczonego powietrza pochodzi z na-
szego kraju. Dym ze spalanych w domowych 
piecach śmieci niestety nie tylko jest smro-
dliwy, jest szkodliwy dla Twojego zdrowia i 
zdrowia Twoich dzieci. Podczas spalania emi-
tujemy do atmosfery:

 • pyły, które odkładając się w glebie, po-
wodują szkodliwe dla zdrowia człowie-
ka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,

 • tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwie-
rząt

 • tlenek azotu – powoduje podrażnienia,  
a nawet uszkodzenia płuc.

A i to nie wszystko. Ten trujący dym za-
wiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór, 

Kochasz dzieci, nie pal śmieci
cyjanowodór, a także rakotwórcze związki 
zwane dioksynami.

W związku z coraz większą ilością spa-
lanych śmieci w gospodarstwach domowych 
obserwuję zwiększającą się ilość pacjentów 
chorych na astmę oskrzelową, alergiczne za-
palenia skóry czy alergie pokarmowe. Nawet 
zdarzają się przypadku chorób nowotworo-
wych, niestety już u dzieci – alarmuje Krysty-
na Tarnawa, lekarz pediatra.

Gdy strażnicy stwierdzą, iż palone są 
śmieci mogą nałożyć mandat 100 złotych 
– wyjaśnia Andrzej Grzegorzek, Komendant 
Straży Miejskiej w Bielsku-Białej – ale dla 
najbardziej zagorzałych palaczy śmieci spra-
wa może skończyć się w Sądzie Grodzkim, 
który może nałożyć grzywnę do 5000 zło-
tych.

Przy paleniu śmieci dochodzi do osadza-
nia się w kominach sadzy – wyjaśnia Krzysz-
tof Kaśków, kominiarz– dochodzi wtedy do 
zapłonu przy bardzo wysokiej temperaturze i 
popękania komina. Jest to bardzo często póź-
niej przyczyną zaczadzenia.

Kampania realizowana jest przy wsparciu 
środków Unii Europejskiej. Kampanię wspie-
ra także Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Katowicach.

 

Więcej informacji: Fundacja ARKA skr. poczt. 
525 43–301 Bielsko-Biała fundacjaarka@funda-
cjaarka.pl, www.FundacjaArka.pl. 

Wojciech Owczarz,  
Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA

Podejrzany dym z komina lub nietypowy zapach 
z procesu spalania, prosimy zgłaszać do Straży 
Miejskiej, tel. 986  lub  71 347 16 43.

 (red)

Jest 11 listopada 2013 r. Pochmurno, chłod-
no, zanosi się na deszcz. Na ulicach pusto. Ko-
lejny dzień tzw. długiego weekendu nie zapo-
wiada się ciekawie. Ale nie dla nas. 

Już od kilku dni w szkole panuje poruszenie. 
Trwają ostanie przygotowania do XII Radosnej 
Parady Niepodległości, w której nasza szkoła 
uczestniczy od lat. 

Sala plastyczna przypomina teatralną garde-
robę pełną różnych kolorowych strojów i rekwi-
zytów. Co chwilę ktoś wchodzi i przebiera się 
za postać znaną z polskiej historii lub kultury. 
Powstaniec i sanitariuszka, legionista i Józef 
Piłsudski, Mikołaj Kopernik i Jan Matejko, Fry-
deryk Chopin i Maria Skłodowska-Curie, Stań-
czyk i trzy czarne orły, Biały Orzeł i małe orlęta, 
dwa wielkie serca – białe i czerwone… długo 
by wyliczać.

Na Rynku zajmujemy miejsce pośród in-
nych wrocławskich szkół tłumnie przybyłych 

Dorota Majk, Małgorzata Wójcik

Ale ta szkoła musi
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Czy ją kochasz? – nikt nie miał wątpliwości, 
gdy patrzył na radosne serca: białe i czerwone. 

A w co wierzysz? – na to pytanie odpowiadały 
polskie symbole i postaci zamykające nasz długi 
i barwny pochód.

O tym, że nasza prezentacja bardzo podoba-
ła się wrocławianom tłumnie zgromadzonym 
na całej długiej trasie parady nikogo nie trzeba 
przekonywać. Brawa, sympatyczne wypowie-
dzi, wspólne dopowiadanie treści wiersza co 
chwilę docierały do nas. 

Podobaliśmy się również jurorom, którzy 
przyznali nam pierwsze miejsce pośród wro-
cławskich szkół podstawowych. Nagrodzili nie 
tylko pomysł, ale przede wszystkim paradny 
sposób, w jaki wystąpiliśmy. Ale ta szkoła musi 
być duża – taki komentarz usłyszeliśmy, mijając 
oceniających. 

No cóż, po raz kolejny pokazaliśmy, że mały 
może dużo. Możliwe to było dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu nie tylko uczniów, ale i rodzi-
ców, za co serdecznie dziękujemy. 

zdjęcia Jarosław Jakiel

na Plac Gołębi. Oglądamy oficjalną część uro-
czystości i czekamy na rozpoczęcie barwnego 
pochodu. W samo południe, kiedy zza chmur 
wyjrzało ładne listopadowe słońce, formujemy 
szyk i ruszamy...

W tym roku przygotowaliśmy ilustrację do 
najbardziej znanego (wierzymy, że tak na-
prawdę jest) polskiego wiersza – „Katechizmu 
dziecka polskiego” Władysława Bełzy. Ten 
pomysł stał się okazją, by przypomnieć sobie 
i innym, co tak naprawdę nas – Polaków – łą-
czy, co powinno być dla nas ważne – najważ-
niejsze…

 Naszą prezentację rozpoczynali najmłod-
si: małe Polki z lilijkami, uczennice w gra-
natowych fartuszkach, dziecko wrzesińskie, 
powstańcy... stanowiąc żywą odpowiedź na 
otwierające wiersz pytanie – Kto ty jesteś?

Tuż za nimi wędrował Biały Orzeł. Towarzy-
szyły mu wytrwale kroczące, a raczej szybu-

jące, orlątka – najmłodsi pawłowiczanie, mali 
bracia i siostry naszych uczniów. Wzbudzając 
zachwyt i podziw publiczności, przypominali 
wszystkim Jaki znak Twój?

 Gdzie ty mieszkasz? – nikt nie miał wątpli-
wości, gdy spojrzał na galerię sław polskich 
– uczniów przebranych za sławnych Polaków, 
postaci historyczne i współczesne: Mikołaja 
Kopernika, Marię Skłodowską-Curie i Henryka 
Sienkiewicza, Fryderyka Chopina, Jana Matej-
kę, polskiego sportowca...

Liczna grupa górali, krakowiaków, uczniów 
w innych ludowych strojach, bocian i kucharz, 
bohaterowie polskich legend: Popiel, smok 
wawelski i warszawska syrenka – to ilustracja 
kolejnego fragmentu wiersza.

 Czem ta ziemia? – o trudnych i długich 
zmaganiach Polaków o wolność przypomniały 
najważniejsze daty polskiej historii oraz posta-
ci historyczne i symbole walki: Tadeusz Ko-
ściuszko, Stańczyk, trzy czarne orły...

 Tuż za nimi dumnie paradowali uczniowie, 
którzy wcielili się w role rycerzy, ułanów, Józefa 
Piłsudskiego i legionistów, powstańców i sanita-
riuszek, żołnierzy, lotników..., stanowiąc żywą 
odpowiedź na kolejne pytanie – Czem zdobyta?

być duża
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Ta niezwykłe cenna i ciekawa publikacja 
przybliża, czy jest i jakie zagrożenia niesie ze 
sobą gender − ideologia o obco brzmiącej na-
zwie. „Jaka jest korzyść płynąca z jej przeczy-
tania? – pyta autor polskiej przedmowy, ks. abp 
Henryk Hoser SAC, by za chwilę udzielić same-
mu odpowiedzi: – Daje ona opis zjawiska w kla-
sycznym tryptyku: początki, rozwój i schyłek. 
Początkowo istniejąc jako teoria czy hipoteza, 
gender stał się wiodącą ideologią politycznego 
i zglobalizowanego działania, czyli przełoże-
nia na praktykę życiową. Oparta na fałszywych 
założeniach absolutnej kultury i negacji natu-
ry ludzkiej, absurdalna w zastosowaniach, już 
wykazuje objawy przedwczesnego starzenia; 
jest «kolosem na glinianych nogach» i «domem 
zbudowanym na piasku». Prezentowana książ-
ka jest także doskonałym, systematycznym i 
jednocześnie zwięzłym podręcznikiem. Podaje 
on właściwe definicje, ma silne podstawy anali-
tyczne i formułuje syntetyczne wnioski. Ukazu-
je metody i sposoby upowszechniania w świecie 
nowego «paradygmatu», któremu brak dwóch 
właściwości: sensu i zdrowego rozsądku. Wska-
zuje też autorów, jak i wykonawców światowe-
go programu. Jest książką dla ludzi myślących, 
doceniających rozum i logikę inteligentnego 
myślenia”.

Gender – norma polityczna i kulturowa

str. 200, format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-83-7257-628-6

Książkę można nabyć na stronie:
http://www.loretanki.pl/sklep/product_info.

php?products_id=1396

który po powrocie do kraju nie mógł się nachwalić 
organizacji i zwyczajów panujących na Półwyspie 
Iberyjskim. Benfica podjęła Dolnoślązaków jak na
wielki klub przystało. Prosto z lotniska stażyści 
zostali odwiezieni do wypożyczalni samochodów, 
gdzie czekał na nich renault modus. Następnie za-
kwaterowano ich w czterogwiazdkowym hotelu, 
którego przeszklone ściany odsłaniały widok na 
basen, wspaniale utrzymane pole golfowe, a przede 
wszystkim na Ocean Atlantycki w oddali. Ale nie o 
wspaniałe widoki chodziło w tej wyprawie. 

Przedstawiciele Benfiki przez dwa tygodnie
pokazywali naszym rodakom, jak powinny wyglą-
dać profesjonalne treningi od najmłodszych grup 
wiekowych. – Czterech trenerów na zajęciach, od 
pięciolatków do nastolatków, to norma. Ale zdarza 
się, że trenerów jest nawet siedmiu, trener główny, 
dwóch albo trzech asystentów, trener bramkarzy, 
fizjoterapeuta, kierownik zespołu i jeszcze człowiek
odpowiedzialny za sprawy sprzętowe – wylicza 
trener Rynio. Dolnoślązacy bezpośrednio obser-
wowali zajęcia drużyn od lat 14 do lat 19. – Dzień 
zaczynał się śniadaniem w hotelu, a na godzinę 9 
jechaliśmy do akademii, gdzie mieliśmy wykłady 
i obserwowaliśmy zajęcia drużyn młodzieżowych. 
Dużo rozmawialiśmy z różnymi osobami całego 
pionu szkoleniowego i organizacyjnego klubu, a 
więc z trenerami, trenerami przygotowania moto-
rycznego, psychologami czy dietetykami. Krótko 
mówiąc od rana do godziny 20 mieliśmy czas wy-
pełniony zajęciami w akademii – relacjonuje Da-
mian Rynio, który był też na kilku meczach młod-
szych kategorii wiekowych. Nawet na wyjazdach! 
– Byliśmy m.in. na spotkaniu drużyn U-19 Benfiki
w Estoril. A na spotkaniu drużyny 11-latków sie-
dzieliśmy obok komentatora klubowej telewizji, 
który na żywo, z typowym dla Latynosów tempera-
mentem, relacjonował zawody do kanału ogólnie 
dostępnego w Lizbonie. Bardzo spodobało mi się, 
że w Portugalii uczą dzieci nie tylko gry, ale i sza-
cunku do rywali. Chłopcy po wyjściu na środek bo-
iska witają się z sobą, później podbiegają do ławki 
rezerwowych rywali i tam witają przeciwników. A 
po meczu, niezależnie od wyniku, zawodnicy łapią 
się za ręce i zamaszystym ukłonem dziękują kibi-
com – opowiada trener Rynio. 

Po każdych zajęciach stażyści mogli do woli 
zadawać pytania miejscowym trenerom. Ci byli 
bardzo otwarci i pomocni. O wiele trudniejszy był 
dostęp do pierwszej drużyny Benfiki. Z nią kon-
takt był praktycznie niemożliwy. – Trener Jorge 
Jesus ma taką zasadę, że na czas zajęć odcina się 
z zespołem od całego świata. Widzieliśmy ich tylko 
z daleka, ale nawet, jak chcieliśmy się zatrzymać 
i popatrzeć, podchodził ochroniarz i prosił nas 
o odejście. O robieniu zdjęć nie było oczywiście 
mowy – uśmiecha się nasz rozmówca. Udało mu 
się jednak obejrzeć gwiazdy Benfiki w dwóch me-
czach o stawkę. Już pierwszego dnia stażu zasiadł 
na trybunach Estadio da Luz, by na żywo emo-
cjonować się ligową konfrontacją gospodarzy z 
Nacionalem Madera, pierwszym klubem słynnego 
Cristiano Ronaldo (dziś Real Madryt). Natomiast 
9 listopada polscy stażyści obejrzeli mecz 4. rundy 
Pucharu Portugalii, która była zarazem derbami 
Lizbony. Naprzeciwko gospodarzy stanął bowiem 
odwieczny przeciwnik – Sporting. 

Łukasz Haraźny

Z Kłokoczyc do Lizbony 
Pod koniec października czterech dolno-

śląskich trenerów piłkarskich wyjechało na 
dwutygodniowy staż do akademii piłkarskiej 
Benfiki Lizbona. Jednym z nich był Damian
Rynio, były zawodnik, a następnie szkolenio-
wiec młodzieży z Odry Wrocław, klubu działa-
jącego na boisku przy ul. Kłokoczyckiej. 

Sam wyjazd był możliwy dzięki współpracy 
słynnego portugalskiego klubu ze Stowarzysze-
niem Centrum Kształcenia Młodych Talentów 
2012 z Bolesławca, które środki na szkolenia 
trenerskie zdobyło z funduszy Unii Europejskiej. 
Dzięki temu, na przełomie 2013 i 2014 roku, na 
staż wyjedzie w sumie 30 trenerów piłkarskich. 
Chętnych nie brakowało, wszak możliwość prze-
konania się na własnej skórze jak szkoli się mło-
dzież w jednym z największych klubów świata, 
nie zdarza się codziennie. Benfica to najbardziej

utytułowany klub piłkarski w Portugalii i dwu-
krotny triumfator rozgrywek o Puchar Europy 
(1961, 1962), dziś znanych jako Liga Mistrzów. 
Jej akademia młodzieżowa należy do najlepszych 
na świecie. O zdobywaniu tu piłkarskich szlifów 
marzą setki tysięcy chłopców. – Chciałbym, aby 
któryś z naszych klubów mógł kiedyś selekcjono-
wać z tak szerokiej grupy. W Lizbonie praktycznie 
każdy gra w piłkę, a co drugie dziecko chce grać 
w Benfice. I to tylko dlatego, że w tym samym
mieście jest jeszcze równie potężny Sporting. 
Selekcja jest więc ostra, bo do drużyn z każdego 
kolejnego rocznika wybierają z kilku tysięcy za-
wodników – przekonuje wrocławski trener.
– Pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego i nie 
ukrywam, że jestem pod wielkim wrażeniem. Z chę-
cią brałbym udział w takich przedsięwzięciach co 
roku – stwierdził już po powrocie Damian Rynio, 

Trener Damian Rynio (drugi z lewej) wspólnie z pozostałymi uczestnikami stażu 
w sali konferencyjnej Benfiki Lizbona (Fot. archiwum)
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Gwiezdna Flota Rebelii wyląduje w Toruniu

W sobotę, 30 listopada, toruńskie Centrum 
Sztuki Współczesnej zamieni się w…Cen-
trum Galaktyki. Akademia Jedi wyszkoli no-
wych rekrutów, toczyć się będą walki na mie-
cze świetlne, jednostki X-wingów zniszczą 
wrogie eskadry. Wojskami dowodzić będzie 
słynny, rebeliancki pilot – Biggs Darklighter. 
A to wszystko i o wiele więcej, w ramach V 
edycji największego zlotu fanów Gwiezdnych 
Wojen – StarForce 2013.

Gościem tegorocznej, piątej już edycji Star-
Force, będzie Garrick Hagon. Odtwórca wielu 
ról, m.in. porucznik Rafferty w O jeden most 
za daleko, Ky w Doktorze Who, czy Dyrektor 
CIA Cy Wilson w Zawód: Szpieg. Jednak ten 

angielski aktor, znany jest przede wszystkim, 
jako Biggs Darklighter – jeden z najsłynniej-
szych pilotów uniwersum Gwiezdnych Wojen, 
bohater bitwy o Yavin, przyjaciel Luke’a Sky-
walkera.

Biggs Darklighter to klasyczny przykład rebe-
lianckiej historii – ambitny chłopak, który wstą-
pił do imperialnej armii, by szybko się przeko-
nać, że Imperium nie jest takie, jakie oczekiwał 
i przeszedł na stronę rebeliantów – mówi Rafał 
Frąckiewicz, koordynator StarForce 2013 z Ku-
jawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. 
To bardzo ważna postać dla całej sagi – to wła-
śnie on namówił Luke’a Skywalkera do przej-
ścia na stronę Rebelii i uratował mu życie w bi-

twie o Yavin. Dzięki jego poświęceniu pierwsza 
Gwiazda Śmierci została zniszczona.

Na uczestników czeka wiele atrakcji, wśród 
których znajdą się m.in. rzeźbienie mistrza 
Yody w lodzie, pokaz walki na miecze świetlne, 
wystawy modeli statków i repliki broni autor-
stwa braci Kulesza i Katarzyny Anuszewicz. 
Fani będą mogli spotkać się ze Staszkiem Ją-
derkiem – reżyserem „Stars in Black”, Mariu-
szem Gandzelem – ilustratorem gier Star Wars 
wydawanych przez Fantasy Flight Games oraz 
Jackiem Drewnowskim – redaktorem Star Wars 
– Komiks. Dla najmłodszych zaplanowano 
liczne gry i zabawy, warsztaty origami, konkurs 
strojów pochodzących z Gwiezdnych Wojen 
oraz naukę władania mieczem świetlnym pod 
okiem rycerzy z Akademii Jedi. 

W trakcie StarForce 2013 odbędą się Mistrzo-
stwa Polski Star Wars X-wing Miniatures Game. 
Patronem rozgrywek jest wyd. Galakta, a obsługą 
turnieju zajmą się pracownicy Centrum Gier Fe-
niks. Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie internetowej imprezy www.starforce.eu

Fatima – Santiago de Compostela
17.08-24.08.2014 (ok. 3.450 zł/os)

odwiedzamy piękne, historyczne miejsca:
LIZBONA, FATIMA, ALJUSTREL, VALINHOS,  

BATALHA, ALCOBAÇA, NAZARE, PORTO, 
BRAGA, SANTIAGO DE COMPOSTELA,  

COIMBRA, TOMAR, SANTAREM

Kontakt: ks. Piotr Sierzchuła
tel. 791068312

Parafia NMP Nieustającej Pomocy, Wrocław ul. Szkocka
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Tym razem z literackiego tematu krzyżówki 
przechodzimy na historię, której w szkole jest co-
raz mniej. Zapraszamy do historycznej zabawy.

 1. Malarz historyczny (autor „Bitwy pod 
Grunwaldem”)

 2. Dawna stolica Polski z Wawelem
 3. Imię Boboli (świętego)
 4. Autor „Trylogii” (nazwisko)
 5. Władca (król) w starożytnym Egipcie
 6. Na przykład „Akermańskie” A. Mickiewicza
 7. Krócej Syberia
 8. Skazał Jezusa na śmierć krzyżową (Rzy-

mianin)
 9. Polski malarz historyczny (m. in. „Panora-

my Racławickiej”)
10. Jeden z ewangelistów (jego imię)
11. „Wódz” po włosku (Mussolini)
12. Zwycięzca spod Racławic (nazwisko)
13. Nazwisko twórcy „ Halki” i „ Strasznego 

Dworu”
14. Jędrek, bohater „Potopu” o pseudonimie 

Babinicz

Litery wpisane w wytłuszczone kratki dadzą 
rozwiązanie (pionowo). To postać historyczna z 
czasów odzyskania przez Polskę i Polaków nie-
podległości w 1918 roku

Krzysztof Bauer

Historyczna
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•DESKI ŁATY•KRAWĘDZIAKI
•PODBITKA DACHOWA

kom. 501 667 720
ul. Kamieńskiego 188

SKŁAD DREWNA
PIOTR MOROSKI
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