
W kwietniu grupa osób nowo założonej 
sekcji wędkarskiej i najmłodszych mieszkań-
ców Pawłowic wykonała prace przy brzegu 
jeziora. Tym razem do pomocy przyszły dzie-
ci. Szkoda, że starsi mieszkańcy wolą spędzać 
czas przed telewizorem... Gratulacje dla malu-
chów! Teraz czas na starszych. Zapraszamy!

PISMO OSIEDLOWE    dostępne na stronie www.pawlowice.info NR 93maj 2014
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W dniu 21. marca 2014 r. została rozpoczęta 
budowa Centrum. Prace przy budowie będzie 
prowadziła wyspecjalizowana firma budowlana.

Jednak ze względów technologicznych, czy 
też organizacyjnych, na różnych etapach bu-
dowy będzie potrzebne wsparcie tej ekipy do-
datkową grupą osób, aby jak najszybciej za-
kończyć kolejne etapy robót i pomniejszyć ich 
koszty. Będą to najczęściej mniej skomplikowa-
ne, ale pracochłonne czynności. Dlatego też dla 
usprawnienia prac  przy budowie i ich szybszej 
realizacji chcemy stworzyć bazę (listę) osób, 
które chciałyby zadeklarować swoją gotowość 
do dorywczej pomocy przy budowie.

Zdajemy sobie doskonale  sprawę z tego, 
że nie każdy będzie mógł  danym potrzebnym 
terminie pojawić się na placu budowy. Jeżeli 
jednak swój udział  zgłosi kilkanaście, a może i 
kilkadziesiąt osób, to jest szansa na to, że przy-
najmniej kilku  wolontariuszy wspomoże budo-
wę w wymaganym czasie.

W związku z tym prosimy osoby chętne 
do dorywczych prac przy budowie Centrum  
o zgłaszanie swoich danych do n/w osób:
1. Zdzisław Tokar, tel. 71 330 40 39
2. Mieczysław Pahulicz, kom. 781 507 247, 

mail: mieczysław.pahulicz@wp.pl
W sytuacji, gdy pojawi się  potrzeba  pomocy 

w budowie, będziemy się z Państwem kontakto-
wać bezpośrednio. 

Rada Parafialna 
i Komitet Wsparcia Budowy Centrum

Budowa Centrum 
im. św. Jana Pawła II 

rozpoczęta!

Mija pierwszy miesiąc budowy sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej z przepompow-
niami ścieków oraz odbudową i przebudową 
nawierzchni drogowych na Osiedlu Pawłowi-
ce. Prace realizuje konsorcjum BICKHARDT 
BAU Polska sp. z o.o., BUSKOPOL S.A. oraz 
MERBED Sp. o.o. 

Postanowiłem zapytać kierownika budowy, 
pana Mariusza Gajdę, o dotychczasowy prze-
bieg prac.
Jacek Orzechowski: Czy prace na naszym 
osiedlu przebiegają zgodnie z planem. 
Mariusz Gajda: Prace na odcinkach rozpoczę-
tych przebiegają zgodnie z założeniami, jednak 
nie udało się rozwinąć tylu frontów, ile zakła-
daliśmy.
JO: Jak przebiega współpraca z mieszkańcami 
osiedla?
MG: Współpraca przebiega prawidłowo. Zmian 
jest więcej niż przewidywaliśmy.
JO: Czy na początek napotkano na jakieś pro-
blemy?
MG: Problemem jest wysoki poziom wód grun-

Jacek Orzechowski

Inwestycja na Pawłowicach
towych, ale nie jest to jakaś anomalia jak na 
Wrocław.
JO: Wpływają różne zapytania od mieszkań-
ców odnośnie wykonywanych prac. Najbardziej 
istotna była uwaga odnośnie zasypywania wy-
kopów gruntem wybranym podczas prac. Czy 
jego jakość jest wystarczająca i czy jest właści-
wie zagęszczany – ma to duży wpływ na jakość 
budowanej w tym miejscu nawierzchni drogi.
MG: Prace realizujemy zgodnie z kontraktem. 
Materiał nie nadający się do powtórnego wy-
korzystania zostaje zutylizowany. Dodatkowo 
jeszcze przedstawię kilka istotnych informacji 
dla mieszkańców Pawłowic. 

W miesiącu maju planowane są 2 dni po-
południowych dyżurów: 13.05 i 27.05 w go-
dzinach 1500-1700.

Od czerwca nie będzie ustalonych konkret-
nych terminów. W maju zapraszamy pozostałych 
mieszkańców osiedla do sprawdzenia planów. 
Jednocześnie informuję, że jest już dostępny te-
lefon do Biura Budowy, gdzie można otrzymać 
dodatkowe informacje, tel. 071/393-45-31. 



2

W wypadku konieczności uzgodnienia 
szczegółów dotyczących możliwości dojaz-
du do posesji (np.: w sytuacjach ograniczonej 
sprawności mieszkańca, dojazdu do osób cho-
rych) prosimy o kontakt z pracownikami Dozoru 
Technicznego (każda brygada posiada Inżyniera 
lub Kierownika Odcinka) bezpośrednio na od-
cinkach. Udzielą oni wszelkich informacji i na 
pewno znajdą optymalne rozwiązanie.

W maju planujemy rozpocząć prace na 
ul. Sasankowej, Jeziorowej, Przebiśniegowej, 
Konwaliowej, Daliowej, nowe fronty otwo-
rzymy na ul. Pawłowickiej. Zakładamy, że to 
plan minimum.

JO: Dziękuję za rozmowę i życzę szybkiego 
zakończenia prac z korzyścią dla Pana i miesz-
kańców.

        
Przedstawię jeszcze kilka informacji uzy-

skanych między innymi od pracownika Biura 
Obsługi Klienta MPWiK, ul. Na Grobli 14/16, 
50-421 Wrocław , tel. 71 34-09-655, czynne dla 
mieszkańców w dni powszednie w godzinach 
od 800 do 1500, w środy do 1700.

W celu rozpoczęcia działań związanych z 
podłączeniem do budynku przyłącza kanalizacji 
czy wody, przed wykonaniem projektu nale-
ży otrzymać od MPWiK zapewnienie dostawy 
wody i/lub odbioru ścieków. Jest to pierwszy 
element, jaki muszą wykonać mieszkańcy. Za-
pewnienie nie obliguje mieszkańców do wybra-
nia wykonawcy do realizacji kolejnych prac.

W tym celu należy złożyć wniosek do 
MPWiK o warunki dostawy wody/odbioru 
ścieków (na stronie MPWiK i pawlowice.info). 
Wniosek może złożyć mieszkaniec indywidu-
alnie lub inna osoba, na przykład sąsiad składa-
jący kilka wniosków znajomych. Wniosek musi 
być podpisany przez właściciela nieruchomo-
ści, której dotyczy przyłącze. W celu złożenia 
do MPWiK wniosku należy przygotować:

1. wypełniony wniosek o wydanie zapewnienia 
dostawy wody i/lub odbioru ścieków podpi-
sany przez właściciela gruntu (trzeba w nim 
wprowadzić dane dotyczące numeru działki i 
arkusza mapy; numer księgi wieczystej dział-
ki (przykład); 

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczo-
ną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą 
i planowaną zabudową (można to wykonać 
na własnej kopii mapy np. do celów opinio-
dawczych do 4 lat lub wydruku z pliku map 
dostępnych na stronie pawlowice.info – ma 
to być fragment z działką, na której będzie 
budowane przyłącze w skali 1:500. Mapy są 
również dostępne w: „Kataster Wrocławia 
– dostęp publiczny” na stronie https://www.
zgkikm.wroc.pl/SerwisKataster.aspx;

3. dokument potwierdzający prawo Inwestora 
do dysponowania nieruchomością – np. ak-
tualny wypis z rejestru gruntów do pobrania 
w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego, al. Marcina Kromera 44, 51-163 
Wrocław (dla jednej działki 12 zł, dla każdej 
następnej działki w ramach tej samej jednost-
ki rejestrowej 6 zł) lub bez dodatkowych opłat 
wypełnić oświadczenie o  posiadanym  prawie  

do  dysponowania  nieruchomością  na  cele 
budowlane – druk O4 (przykład);

4. upoważnienie właściciela/inwestora dla peł-
nomocnika (jeżeli mieszkaniec nie będzie sam 
podpisywał wniosku i odbierał odpowiedzi na 
wniosek). Jeżeli nie mamy pełnomocnika wy-
starczy nasz podpis a odpowiedź na wniosek jest 
bezpłatnie przesyłana pocztą do mieszkańca;

5. koncepcja zagospodarowania terenu w przy-
padku planowania budowy kilku obiektów 
(istniejących domów to nie dotyczy).

Obok przedstawim przykładowo wypełnione 
dokumenty, o których była mowa. Na podstawie 
bezpłatnie wydanej decyzji o zapewnienie do-
stawy wody/odbioru ścieków można przystąpić 
do realizacji projektu na podłączenie wod/kan. 
Zapewnienie jest ważne przez okres dwóch lat. 
W tym czasie należy złożyć poprawny projekt. 
Po złożeniu projektu, do MPWiK, zostanie wy-
dane pozwolenie na wykonanie przyłącza ważne 
przez 2 lata. W przypadku opóźnienia prac wy-
konania sieci kanalizacji, aktualnie prowadzonej 
inwestycji na Pawłowicach, pozwolenie może 
stracić ważność i projekt będzie trzeba złożyć 
powtórnie. Projekt, wykonany przez osobę z 
uprawnieniami do tego musi zawierać rysunek 
na mapie geodezyjnej do celów projektowych.

Podczas prowadzenia prac z przyłączami 
można znacznie obniżyć koszty dotyczące ich 
projektów i wykonania. W tym celu złożono za-
pytanie do FIRMY GEODEZYJNEJ GEO-NET 
z ulicy Oleśnickiej 15B, wykonującej pomiary 
i dostarczającej mapy geodezyjne niezbędne do 
wykonania przyłączy. Otrzymana wycena za-
wiera  koszt następujących prac:

1. Mapa do celów projektowych – konieczna do 
wykonania projektu:

– 40 zł netto za każde przyłącze przy wykony-
waniu map dla całego, albo prawie całego 
osiedle.

– 500 zł netto (przy braku działania jw.) za mapę 
na 3 bezpośrednio sąsiadujące ze sobą budyn-
ki. Wspólne działanie, jak wyżej, dla całego 
osiedla jest tańsze!

2. Wytyczenie przyłącza do wykopania: 50  zł 
netto za każde przyłącze – prawo budowlane 
tego wymaga i wytyczenie przyłącza może 
być podstawą do reklamacji przy błędzie wy-
konawcy.

3. Pomiar inwentaryzacyjny przyłącza wraz z 
mapą powykonawczą: 200 zł za każde przy-
łącze. Pomiar powinien być wykonany przed 
zasypaniem przyłącza. Niestety, odnośnie 
map powykonawczych nie jest możliwe duże 
obniżenie kosztów z powodu wysokich urzę-
dowych opłat za każdą sztukę pomierzonego 
przyłącza.

Poszukiwania projektantów oferujących do-
brej jakości pracę i zachowanie wymaganych 
terminów dalej trwają. Osoby godne zaufania, 
terminy i koszty realizacji, postaramy się przed-
stawić w kolejnym numerze „Pawłowic”. Nale-
ży pamiętać, że podłączenie i korzystanie z sieci 
kanalizacji będzie możliwe dopiero po odbiorze 
budowanej na Osiedlu Pawłowice sieci.
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MPWiK S.A.
ul. Na Grobli 14/16 50–������������
NIP 896-000-02-56
tel.   +48 71 34-09-500 (centrala)  +48 71 34-09-655 (informacja)
faks +48 71 37-23-720 bok@mpwik.wroc.pl www.mpwik.wroc.pl

WNIOSEK
O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY 
���������������������
                                                                                            

                                                                                    
NR ZLECENIA SYMBOL ODBIORCY MIEJSCE  ������� ������������� - -

INWESTOR* ( ���������Wnioskodawca)

������������������
Nazwa

Ulica, nr

���������������� K O D -

PESEL/NIP/REGON / /

Tel / e-mail

�����������������������Wnioskodawca)

������������������
Nazwa

Ulica, nr

���������������� K O D -

PESEL/NIP/REGON / /

Tel / e-mail

��������������������������������������������������� ������������������������)

� dostawy wody � �������������������������������������� � ��������������������������������������

dla:

� budynku mieszkalnego jednorodzinnego � budynku mieszkalnego wielorodzinnego

� Inne (po�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..........................................

Obiekt:

� ���������� � projektowany � w rozbudowie/przebudowie

��������������������������� ������������������Wnioskodawca)

Ulica, nr

���������� AM �����

KW

�������������������������������������� �������������������– dla budynków mieszkalnych

���������������������������������zapotrzebowanie wyno����������������������������):

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE:

Powierzchnia ��������������
opadowych i roztopowych4

w m2

Max. Dobowe 

m3/d

Max. Sekundowe 

dm3/s

����������������������
m3/d

obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo obecnie docelowo

I. Socjalno – bytowe X X

II. Technologiczne X X

����������������
z sieci zew. X X

���������e na terenie 
������������� X X X X

���������������������������������������RZE:

I. Bytowym1 X X

����������������2 X X

����������� opadowe i roztopowe3 X X X X

J a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k iJ a n  K o w a l s k i

L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5
W r o c ł a wW r o c ł a wW r o c ł a wW r o c ł a wW r o c ł a wW r o c ł a wW r o c ł a w 5 1  2 5 3-5 1  2 5 3-5 1  2 5 35 1  2 5 35 1  2 5 35 1  2 5 35 1  2 5 3
1 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 3 4
7 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 17 1 3 3 0 1 1 1 1

XX

XX

XX

L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5L e ś n a  5

2 4
1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

1 81 8 P a w ł o w i c eP a w ł o w i c eP a w ł o w i c eP a w ł o w i c eP a w ł o w i c eP a w ł o w i c eP a w ł o w i c eP a w ł o w i c eP a w ł o w i c e2 3 / 2 12 3 / 2 12 3 / 2 12 3 / 2 12 3 / 2 1
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1. ������������� – �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� lub funkcjonowania gospodarstw domowych 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

2. ������������������ - ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.
Wody opadowe lub roztopowe ������ �� �������� ���� ���������� �������� ��������������� ����������� �� ������������ ������������������ �� �������� �������������
�� �������������� �� ������� �������� ��������� �������� ��������������� ������������ ����������� �� ������������ ��z transportowych oraz ����� �� ���������� ��� ���������
w rozumieniu Ustawy (Dz. U. Nr 123  poz 858 rok 2006)

4. Powierzchnia ������� ���� ���������� �� ����������� - ������������� ���������������� �� �������� ������������� �� �������������� �� ������� �������� ��������� �������� ��������������� �����owych, 
���������������������������z transportowych oraz dachów, dróg i parkingów.

Termin wydania zapewnienia – do ����������������������������������������������������������

Odbiór – ������

�����������

� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������.

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

� �����������������������������������������������������.

� ���������������������������������������������������������������������������– ��������������������������������������������������������
kilku obiektów.

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

Uwaga: Dla te������� �� �������� ������������� ��� ���� ����� �������� ������� ������������ ������� ������ �� ��� ������������������������ ����������
������������������������������������������3/s/ha. �������������������������������������������������������������������������������������rzchni 
����������������������������

�����������������������������

Adres do korespondencji ���������������������, gdy adres do korespondencji jest �������� ����������������������������������������

������������������
Nazwa

Ulica, nr

���������������� K O D -

Tel / e-mail

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

����������IE – ���������������������������������������������������������������������������

������������ ��� �������������� ���� �� ������������ ������������� ����� �� �������������� �������� ��� ��������� ����������� ���������� ������
MPWiK S.A. or��������������������������

MPWiK S.A. ��������������
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest MPWiK S.A. ����������������������������������������������������-�������������

2. �������������������������������������������������������������������o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póz.  Zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego 
������������������

3. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������h.

4. ���������������������������������������������������������� i poprawiania.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

����������� �������� ������ ��� �������������� ������ ������ S.A. ��� ����������� �� ��������� ����� ���� ��� ������� ������ ������ ������� ���������� ��������� ��������
w celu realizacji i ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������� �������������� �������������� �� ������������� �������� ���� ��� ����������������������������� ���������������������� �������� ����������������� ������������������������������
moich danych osobowych w wymienionym celu. (**)

...........................................
Czytelny podpis 
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X

X

Jan Kowalski..........................................Jan Kowalski..........................................

może być ksero z mapy do 4 lat 
lub wydruk fragmentu z pliku na 
stronie wwwpawlowice.info
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Piknik 10. maja
Zarząd PK-WIR wraz z Radą Osiedla 

Pawłowic ma przyjemność zaprosić  miesz-
kańców Pawłowic i nie tylko na Piknik  
Majowy na plaży przy jeziorze i  otwarcie 
sezonu wędkarskiego o godzinie 1500. 

Dla dzieci między innymi: zjeżdżalnia 
dmuchana, basen z piłkami, zabawki, balony, 
wata cukrowa, popcorn itp. Dorośli, jak zwy-
kle, zostaną uraczeni między innymi: karcz-
kiem, pieczoną kiełbasą, herbatą lub kawą z 
łykiem chłodnego piwa.

Grał będzie zespół Primex. Podczas pik-
niku wystąpi także gwiazda The Voice of 
Poland.

O szczegółach będziemy informować afi-
szami na tablicach ogłoszeń. W czasie pikni-
ku będzie możliwość kontaktu z wykonaw-
cami budowanej sieci na Pawłowicach.

Zapraszamy, będzie dobra zabawa

W tym roku rekolekcje wielkopostne na 
Pawłowicach prowadził ks. Mirosław Maliński 
„Malina”. Spotkały sie one z wielkim zaintere-
sowaniem mieszkańców. Na prośbę proboszcza 
Pawłowic, ks. Michała, „Malina” zgodził się 
wygłosić kolejne nauki podczas dwóch spotkań 
w maju i czerwcu. Zapraszamy wszystkich do 
salki (lub na zewnątrz) przy kościele parafialnym
na Pawłowicach na warsztaty „z przymrużeniem 
oka i na wesoło” z ks. Mirosławem Malińskim, bo 
taka okazja może się już nie przydarzyć (red.)

Czy nie jest tak, że czasami bywasz zasko-
czony swoimi reakcjami i odczuwasz pewną 
trudność, by je samemu sobie wyjaśnić? W sytu-
acji wysokiego napięcia na poczcie, gdzie czyn-
ne jest oczywiście jedno okienko, gdy ktoś bez-
czelnie wpycha się do monstrualnej kolejki, bo 
ma ważne ku temu powody, sam nie wiesz skąd 
bierze się twoje opanowanie, a nawet ospałość. 
Co jest nie do wyjaśnienia na tle zdenerwowa-
nych i wysoce podirytowanych ludzi skłonnych 
do suto okraszonego komentarza. A może jest na 
odwrót, gdy właśnie kończysz swą błyskotliwą 
i trafną uwagę skierowaną pod adresem nie-
sfornego obywatela czujesz na sobie spojrzenie 
innych towarzyszy kolejkowej niedoli. A jest to 
spojrzenie pełne politowania a nawet niesmaku, 
zaś oni wydają się incydentem niewzruszeni i 
stoją jak pokorne durnie. Dlaczego reagujemy 
tak skrajnie różnie?   

A  może czasami miewasz poczucie jakby 
was było dwóch, a każdy chce się zachować tro-
chę inaczej. I jeden drugiego reakcją jest znie-
smaczony albo zachwycony. Czy to normalne?

Dziwi nas fakt, że mimo dobrej woli i podję-
tej pracy nad sobą okazuje się, że w niektórych 
zakresach naszego zachowania jesteśmy niere-
formowalni. I zamiast frustrować się powtarza-
jącymi się tego typu zawodami warto poszukać 
odpowiedzi na pytanie dlaczego tak jest? Czy za 
porażki w walce na tym polu powinienem winić 
siebie, czy jak zawsze współmałżonka? A może 
to psikus natury genetycznej?

W pracy nad własnym charakterem, pracy 
która jest potrzebna, zacna, a nawet szlachet-
na warto uwzględnić swój temperament, czyli 
zespół cech, sposobów reagowania, z którym 

ks. Mirosław Maliński

Warsztaty charakterologiczne
w dużej mierze już się rodzimy. Jest on nam 
przypisany i możemy go tylko zaakceptować, 
bo zmiany w tej materii mogą odbywać się w 
bardzo wąskim zakresie. Temperament można 
traktować jako pewne ograniczenie w świado-
mym kształtowaniu charakteru (nie do końca 
mogę siebie samego w sposób dowolny wyma-
rzyć), ale możemy też w nim znaleźć wielkiego 
sojusznika.

Ci którzy spotkali mnie na rekolekcjach 
wiedzą czego można się spodziewać. Warsztaty 
mam nadzieję, że będą do bólu praktyczne, bez 
żadnej nużącej teorii, ale z pewnością z przy-
mrużeniem oka i na wesoło. Będzie można sobie 
pójść głębiej w samoanalizę, albo zatrzymać się 
na warstwie rozrywkowej.

Zapraszam na dwie piątkowe odsłony: 
30. maja i 6. czerwca o godzinie 19.30

�����������������
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Ruah
 Duch Boży unosił się nad wodami...

1. Zdumienie

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia
stworzony świat... 
co razem z zatoką lasu
zstępuje w dół każdym zboczem... 
to wszystko, co z sobą unosi
srebrzysta kaskada potoku,
który spada z góry rytmicznie
niesiony swym własnym prądem... 
–  niesiony dokąd?

Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam –  
podobnie jak ty... 
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać – 
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
–  lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię „Adam”.)

Jan Paweł II - „Tryptyk rzymski”

Był samotny z tym swoim zdumieniem 
pośród istot, które się nie zdumiewały
–  wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi
na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
z tej fali, która go unosiła,
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
«zatrzymaj się! –  masz we mnie przystań»
«we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem» – 
«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»
«ma sens...  ma sens...  ma sens!»

 2. Źródło

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków... 
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być –  
Gdzie jesteś, źródło?...  Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza... 
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza –  dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego po-
czątku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

W związku z kanonizacją św. Jana Pawła II pragniemy Państwu zaprezentować fragmenty 
twórczości tego wielkiego Polaka – „Tryptyk rzymski” (medytacje), cz. I. 

I
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25. maja odbędą się wybory do Parlamen-
tu Europejskiego. Na Pawłowicach głosowa-
nie odbędzie się tradycyjnie w naszej Szkole 
Podsatwowej nr 39. Parlament Europejski, 
niezwykle ważny dla interesów Polski, nie 
jest dobrze znany przeciętnemu mieszkańco-
wi kraju. W celu zapoznania się z jego zada-
niami zadałem kilka pytań posłowi Dawidowi 
Jackiewiczowi z Prawa i Sprawiedliwości.

Parlament Europejski, fot. J. Orzechowski

Jerzy Szachnowski: Po co jest Europar-
lament oraz jakie są jego cele i zadania? Jaki 
ma wpływ na życie przeciętnego mieszkańca 
Polski?

Dawid Jackiewicz: Od blisko 10 lat ogrom 
decyzji, które mają wpływ na życie każdego z 
nas, zapada w Unii Europejskiej. Europarlament 
jest jedyną instytucją unijną, której przedstawi-
ciele są wybierani w bezpośrednich wyborach 
– podobnie jak posłowie czy senatorowie w 
polskim parlamencie. Dla mnie to niezwykle 
ważne. Od dziewięciu lat mam zaszczyt spra-
wować mandat poselski. 

Europosłowie, wybrani w tegorocznych 
wyborach, będą reprezentować ponad 500 mi-
lionów obywateli z 28 państw członkowskich. 
Parlament Europejski odpowiada za tworze-
nie unijnego prawa we wszystkich dziedzi-
nach – przypomina on nasz Sejm. Europarla-
ment bierze też udział w podejmowaniu decyzji 
unijnych – pełni rolę konsultacyjną, kontroluje i 
nadzoruje inne organy UE i może też działać w 
polityce zagranicznej Unii. Każde rozszerzenie 
UE wymaga zgody Europarlamentu, podobnie 
jak zawieranie umów handlowych czy między-
narodowych z krajami spoza Unii.

Parlament Europejski może zabierać głos 
w tak wielu sprawach i działać na tak wiele 
sposobów, że jego realny wpływ na życie każ-
dego mieszkańca Polski jest ogromny. To wła-
śnie od Europarlamentu zależy to, jaki bu-
dżet Unii zostanie zatwierdzony oraz to, „co” 
i „ile” Polska będzie mogła na nim zyskać. To 
Europarlament ma wpływ na to, czy tzw. pakiet 
klimatyczny zdusi polską gospodarkę i opróżni 
kieszenie Polaków, czy też może uda się zatrzy-
mać to, co dla naszego Kraju szkodliwe. Euro-
parlament decyduje o wielu ważnych sprawach, 
które dotyczą całej polskiej gospodarki. Musimy 
zadbać o to, by mieć w Europarlamencie dobrą, 

Jerzy Szachnowski

Europa 25. maja
kompetentną i odważną reprezentację. Musimy 
zadbać o to, by Parlament Europejski zajmował 
się istotnymi sprawami i ważnymi problemami, 
bo w innym wypadku może pójść on w kierun-
ku rozbudowywania biurokracji i zajmować 
się tym, czy Polacy będą na przykład mogli 
ogrzewać swoje domy węglem, używać żaró-
wek, termometrów, wytwarzać nasze tradycyjne 
produkty i artykuły spożywcze, wędzić szynkę 
(itp.) albo tworzyć kolejne absurdalne przepisy, 
do których przestrzegania będziemy później w 
Polsce zmuszeni. Parlament Europejski two-
rzy unijne prawo. To tam stanowi się o tym, co 
wolno, a czego nie wolno każdemu mieszkańco-
wi każdego z 28 państw członkowskich.

JSz. Jaki program prezentują kandydaci 
z Pańskiej listy?

DJ: Oczywiście wszystkich kandydatów 
Prawa i Sprawiedliwości łączą wspólne warto-
ści. Zawsze w oparciu o te wartości powstaje 
program PiS, który od kilku już lat mam za-
szczyt współtworzyć w kwestii polityki ener-
getycznej Polski oraz zarządzania majątkiem 
Skarbu Państwa. W Parlamencie Europej-
skim chciałbym zajmować się głównie tymi 
sprawami, na których dobrze się znam. Za-
mierzam dbać o to, aby przepisy unijne nie 
dyskryminowały polskiej gospodarki, nie 
dusiły polskiego przemysłu, nie wyzyskiwały 
polskiego rolnictwa i nie opróżniały kieszeni 
każdego Polaka. Będę zabiegał o stworzenie 
wspólnej i solidarnej polityki energetycznej 
państw UE, zwłaszcza teraz – w obliczu szan-
tażu gazowego ze strony Rosji. Należy ograni-
czać zbędne i sztuczne przepisy, które tłumią 
rozwój przedsiębiorczości. Bardzo zależy mi 
także na tym, by Unia chroniła tożsamość 
narodową każdego narodu i szanowała jego 
tradycje. Jestem przeciwny lewicowym ten-
dencjom, jakim ulega w ostatnich latach Euro-
pa, polegającym na propagowaniu i narzucaniu 
zmian moralno-obyczajowych, które sprzeczne 
są z chrześcijańskimi wartościami, na których 
wyrosła Europa. Między innymi właśnie takie 
zadania stawiam sobie jako lider listy PiS w wo-
jewództwach dolnośląskim i opolskim.

JSz: Proszę podać krótką charakterysty-
kę kandydatów z okręgu dolnośląsko-opol-
skiego.

DJ: Lista Prawa i Sprawiedliwości w okrę-
gu dolnośląsko-opolskim to dziesięciu kandy-
datów. Mam wielki zaszczyt zajmować na 
tej liście pierwsze miejsce, co traktuję jako 
ogromne wyróżnienie i dowód docenienia 
mojej wieloletniej pracy poselskiej, a wcze-
śniej – samorządowej. PiS stawia na osoby 
sprawdzone, zajmujące się na co dzień polityką, 
sprawami społecznymi i gospodarką. To osoby 
znające problemy Polski i Polaków. Osoby go-
towe dbać o to, by te problemy rozwiązywać. 
Zdobycie mandatu europosła oznaczać ma lata 
ciężkiej pracy na rzecz poprawy sytuacji spo-
łeczno-politycznej w Polsce. Ci, którzy traktują 
Parlament Europejski jako miejsce emerytury, 
odpoczynku albo „politycznego zesłania” – nie 
powinni nadużywać zaufania wyborców i mar-
nować szans na rozwój naszego Kraju!

JSz: Jakie są powody, dla których kandy-
duje Pan do Parlamentu Europejskiego?

DJ: W przyszłym roku upłynie 20 lat, od-
kąd aktywnie zajmuję się polityką. Od 2001 r. 
niezmiennie należę do Prawa i Sprawiedliwości, 
które współtworzyłem na Dolnym Śląsku. Jestem 
Prezesem Wrocławskiego Zarządu Okręgowego 
PiS oraz członkiem Komitetu Politycznego PiS 
– ścisłego kierownictwa Partii. Moje doświad-
czenie w polityce budowałem stopniowo. A 
wszystko to dzięki zaufaniu wyborców, za które 
z całych sił staram się odwzajemniać wytrwałą i 
uczciwą pracą. Pierwsze kroki stawiałem jako 
radny Rady Miejskiej Wrocławia. Następnie 
pełniłem funkcję Wiceprezydenta Wrocławia. 
W roku 2005 zostałem wybrany Posłem na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i mandat ten 
piastuję do dziś. Miałem zaszczyt być Wicemi-
nistrem Skarbu Państwa w rządzie Premiera 
Jarosława Kaczyńskiego. Obecnie, jako Poseł, 
pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmowej 
Komisji Skarbu Państwa. Jestem też członkiem 
komisji i zespołów sejmowych, zajmujących się 
energetyką, surowcami energetycznymi czy ga-
zem łupkowym. Jestem świadomy, że o pewne 
polskie sprawy trzeba walczyć w Europie. Są 
też problemy, którymi nikt się nie chce zająć, a 
ja mam energię i pomysły, jak te problemy roz-
wiązać. Jestem gotów na nowe wyzwania i chcę 
wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by 
także w Brukseli dbać o interesy Wrocławia, 
Dolnego Śląska, Opolszczyzny i całej Polski.

Chciałbym, aby Parlament Europejski 
poświęcał więcej uwagi sprawom naprawdę 
ważnym. By skupiał się bardziej choćby na bez-
pieczeństwie energetycznym czy na problemie 
dramatycznie niskiego przyrostu naturalnego w 
państwach Unii (co dotyka też Polskę), by środki 
unijne były inwestowane w to, co przynosi rozwój 
a nie w to, co w praktyce go ogranicza. Pragnę, by 
PE aktywniej zajmował się realnymi i poważnymi 
problemami, a mniej pieniędzy i czasu poświęcał 
na to, jaka powinna być idealna krzywizna bana-
na, średnica kurzego jajka czy rozstaw szczebli w 
drabinach (i podobnymi absurdami – red.)! 

Ważne jest dla mnie to, aby Polska i Po-
lacy nie byli w Unii Europejskiej dyskrymi-
nowani. Aby unijne przepisy (choćby pakiet 
klimatyczny) uwzględniały specyfikę naszej
gospodarki i nie skazywały jej na upadek. Aby 
polscy rolnicy otrzymywali równie wysokie 
wsparcie, jak rolnicy ze „starej” UE. 

Jako poseł i jako wiceminister skarbu po-
dejmowałem wiele działań dla dobra nasze-
go Kraju i Dolnego Śląska. Wiem, jak ważne 
dla nas decyzje zapadają dziś w Parlamencie 
Europejskim. Chcę wykorzystać moją wiedzę i 
doświadczenie, by dbać o bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski oraz o nasze wspólne dobro i 
dziedzictwo – polską ziemię i majątek naszych 
narodowych przedsiębiorstw – bo w tych spra-
wach od lat się specjalizuję. Będę ciężko praco-
wać, by głos mieszkańców naszego Kraju i na-
szego Regionu był słyszalny w Europie. Dlatego 
proszę o Państwa głos 25. maja.

JSz: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę  
i zapraszam mieszkańców na ważne wybory.
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W niedzielę, 27. kwietnia, papież Jan 
Paweł II razem z Janem XXIII zostali kano-
nizowani. Do Watykanu wybrała sie grupa 
pielgrzmów z Pawłowic, której świadectwo 
przedstawiamy poniżej. 

Sobota 26.04. Nauczeni doświadczeniem 
nabytym trzy lata temu podczas beatyfikacji,
wiemy, że aby móc oglądać niedzielne wydarze-
nia bliżej niż z końca Via Della Conciliazione 
(ulica na wprost placu Św. Piotra) lub z telebi-
mów rozstawionych na różnych placach Rzymu, 
musimy swoje odczekać „pod chmurką” – nie 
ma rady. Radio i telewizja włoska podają, że 
w ostatnich dniach przybyło do Rzymu już po-
nad dwa miliony pielgrzymów z całego świata.  
Przygotowani, wyruszamy na plac Św. Piotra 
już w sobotę o 11.00 przed południem.

W drodze mijają nas setki autokarów, reje-
stracje z wszystkich krajów, z których można tu-
taj dojechać Oczywiście cała okolica Watykanu 
wyłączona z ruchu kołowego, zewsząd na pie-
chotę ciągną tłumy. Rozśpiewane, roztańczone, 
kolorowe tłumy pielgrzymów. Nie trzeba chyba 
dodawać, że większość przyjechała z Polski. 
Docieramy w końcu na plac przed bazyliką, jest 
wczesne popołudnie. Słońce pali ostro – chowa-
my się więc w cieniu arkad.

Na placu biało-czerwono, mnóstwo Pola-
ków. Ale są nie tylko Polacy – obok nas roz-
siadła się cała grupa z Kamerunu. Są kolorową 
atrakcją, ubrani w jednakowe wspaniałe tuniki, 
więc co chwila ktoś przystaje, prosi o możli-
wość zrobienia sobie z nimi zdjęcia. Pewnie je-
steśmy na połowie tych zdjęć. Widać też dużo 
Argentyńczyków i flag argentyńskich, są India-
nie z Meksyku, głośni Brazylijczycy, Kolumbij-
czycy, Peruwiańczycy, wiele nacji afrykańskich, 
wszyscy zlewają się pomału w jeden wielki, 
wielojęzyczny, wielobarwny tłum. Nie brak 
Włochów, Amerykanów, Niemców, Czechów. Z 
przychodzących na plac tworzą się  grupy mo-
dlących, śpiewających, tańczących. Na plac w 
pewnym momencie wbiega bardzo głośna grupa 
kleryków seminarium argentyńskiego, śpiewają, 
klaszczą, grają, co chwila podchodząc do kolej-
nej grupy pielgrzymów, wciągają ich do rado-
snej pieśni i tańca. Widać i słychać, że mamy 
papieża Argentyńczyka.

Po kilku godzinach oczekiwania na placu 
rozchodzi się wieść, że niestety, plac będzie 
na noc zamknięty i że trzeba się będzie z niego 
zabierać. Pakujemy przygotowane na przetrwa-
nie nocy manatki  i schodzimy z placu niżej, za 

Pielgrzymi z Pawłowic

Pielgrzymka do dwóch świętych
ogrodzenie placu. Zaczyna padać deszcz. Jakby 
tego było mało, włoska policja zaczyna nas wy-
praszać również i z tego miejsca, mimo że to już 
nie plac Św. Piotra, ale ulica przed nim. Zaczy-
na się robić trochę niebezpiecznie, ścisk i brak 
miejsca. Pod wieczór policja daje spokój, sami 
widzą, że już bardziej nie da się ludzi wypchnąć 
w dół Via Della Conciliazione. My, oczywiście, 
„daliśmy się zepchnąć” jako jedni z ostatnich, 
dlatego noc spędzamy w pierwszym szeregu 
przed placem, tuż za ustawionymi przez włoską 
policję stalowymi barierkami. Jest już prawie 
północ, nikt nie śpi, śpiewy w różnych językach, 
modlitwy. Wspólnie z licznymi Polakami śpie-
wamy Anioł Pański i próbujemy zasnąć chociaż 
na chwilę….

Niedziela 27.04.  Noc była na szczęście cie-
pła i nie padało. Oczywiście nikt wokół nas nie 
zmrużył oka – my też nie. Już około drugiej w 
nocy tłum zaczął napierać pomimo wcześniej-
szych informacji, że wpuszczanie na plac Św. 
Piotra rozpocznie się dopiero o piątej rano. W 
pozycji „stojąc”, przyduszeni do barierek, ocze-
kiwaliśmy więc kilka pozostałych godzin na 
wpuszczenie. Włosi jak to Włosi, na wszyst-
ko mają czas, więc zaczęli wpuszczać dopiero 
przed szóstą… Oczywiście ci za nami z tyłu 
o tym nie wiedzą, napierają więc coraz moc-
niej… Po dantejskich scenach i przepuszczeniu 
przez nieliczne bramki bezpieczeństwa w końcu 
wchodzimy na plac ok. siódmej rano.

Zaskakuje cisza. Może to odreagowanie 
i zmęczenie daje znać o sobie, ale jest cicho. 
Ludzie mówią do siebie półgłosem. Powiewa-
ją transparenty, flagi. Pielgrzymi w większości
siadają lub kładą się na placu. Tłum gęstnieje 
z każdą minutą. Już około dziewiątej nie ma 
gdzie palca wcisnąć. Nikt już nie siedzi, nie leży 
– wszyscy w skupieniu oczekują rozpoczęcia 
Mszy świętej. Większość pochłonięta modlitwą. 
Rozdawana jest woda w butelkach i program 
uroczystości w formie małej książeczki z wszyst-
kimi tekstami czytanymi i śpiewanymi podczas 
dzisiejszej uroczystości. Pogoda jest najlepsza z 
wymarzonych – nie ma słońca, jest ciepło, ale 
nie gorąco, wieje lekki wiatr, nie pada.  Roz-
poczynają się przygotowane wcześniej śpiewy 
liturgiczne, rozpoczyna się transmisja w radiu 
Watykańskim w kilku językach na różnych fa-
lach, w tym w języku polskim. Kto ma radio lub 
komórkę z radiem, zakłada słuchawki. Oczywi-
ście użyczamy ich sobie nawzajem z kim może-
my obok, kto nie wiedział lub zapomniał, więc 
powstaje wiele takich „par” słuchaczy.

To co się działo później, pewnie wielu z 
Was widziało na ekranie telewizora, ale po-
zwolimy sobie na kilka osobistych spostrze-
żeń „na miejscu”: 

Na plac wchodzi jako ostatni papież Franci-
szek. Chwila, której się nie zapomni : podchodzi 
i wita się z papieżem-emerytem Benedyktem. 

Zaczyna się msza. Atmosfera na placu pod-
niosła – wszyscy czekają na formułę wypo-
wiedzianą przez Papieża Franciszka. Kiedy w 
końcu ona pada, i wiadomo już, że Jan Paweł II 
ogłoszony został świętym, plac jak długi i sze-
roki wpada w uniesienie. Widać w wielu oczach 
łzy, ludzie krzyczą, klaszczą , wszystkie flagi,
transparenty powiewają w górze. Jest biało i 
czerwono. Widać i czuć w tym momencie, jak 
ważna to była dla nas postać, jak ważne było być 
tutaj w tej historycznej chwili ! Dwóch papie-
ży kanonizuje we wspólnej koncelebrze dwóch 
papieży! Spaja nas wszystkich na placu radość, 
wdzięczność. Na twarzach i w oczach wokół nas 
radość i słońce. Mimo, że niektórzy trafili tutaj
krańcowo zmęczeni, czasem po kilkudziesięciu 
godzinach jazdy (jak pani z Żywca obok nas, 
która nie spała już trzecią dobę) teraz pełni życia 
i radości, klaszczą, śpiewają. 

Ważna chwila – przez Panią, której Jan Pa-
weł II cudownie przywrócił zdrowie, wniesione 
zostają Jego relikwie.  Zaczyna się Eucharystia, 
emocje powoli opadają. Niektórzy obok nas w 
trakcie czytań ze zmęczenia zasypiają, jak moja 
„para” od słuchawek z Żywca … 

Emocje wracają zaraz po zakończeniu mszy 
świętej (przed jej rozpoczęciem lektor w Ra-
diu Watykańskim prosił o nieużywanie w jej 
trakcie transparentów i flag). Teraz wybuchają
z podwójną mocą – morze różnokolorowych 
flag, transparentów przesłania nam wszystko, co
dzieje się przy ołtarzu, gdzie trwa pożegnanie 
przez papieża Franciszka wszystkich dostojni-
ków państwowych i dyplomatów przybyłych na 
te uroczystości. Wokół burza oklasków, okrzyki, 
radość. W nas wszechogarniające uczucie speł-
nienia, dobrze przeżytego dnia.

Powoli wszyscy opuszczają Watykan, my z 
nimi. Wszyscy się wzajemnie pozdrawiają, wi-
tają, żegnają. Tłumy nieprzebrane, kilka godzin 
zajmuje nam powrót do miejsca noclegu w Rzy-
mie. Wszędzie w Rzymie polskie flagi, wszędzie
słychać polski język. Polski dzień w Watykanie.

Tak nam się poskładało, że jeszcze tego sa-
mego dnia (!), po uroczystościach poznaliśmy 
bliżej kardynała z Indii oraz odbyliśmy błyska-
wiczną pielgrzymkę do dwóch świętych miejsc 
we Włoszech (bardzo mało znanych w Polsce). 
Ale o tym może przy innej okazji.
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Zbliżają się wakacje, zaczynamy plano-
wać nasze urlopy, zastanawiamy się, gdzie 
pojechać, w jaki sposób odpocząć. Wakacje 
to też sposobność do podróżowania, zwie-
dzania i poznawania nowych miejsc. To 
również doskonała okazja do odkrywania 
zupełnie niezwykłych miejsc, które mogą 
dostarczyć nam bardzo głębokich przeżyć 
duchowych. 

Niewątpliwie jednym z takich miejsc jest 
Manoppello, włoskie miasteczko położone 170 
km na wschód od Rzymu, w regionie Abruzja 
(niedaleko Pescary). Tam właśnie w kościele 
ojców kapucynów na własne oczy możemy 
ujrzeć niezwykłą relikwię – wizerunek twarzy 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Szeroko zna-
na wszystkim jest relikwia będąca dowodem 
męki i śmierci Chrystusa, zwana Całunem 
Turyńskim. Tymczasem niewiele osób wie, że 
istnieje inny całun, zwany Volto Santo (z wł. 
Święte Oblicze), który jest niezwykle przejmu-
jącą pamiątką Zmartwychwstania.

Relikwiarz Oblicza

Ojciec Pio w 1963 roku powiedział, że Vol-
to Santo w Manoppello jest największym cu-
dem, jaki posiadamy. Całun ten umieszczony 
jest nad głównym ołtarzem, w przeszklonym 
relikwiarzu, który kształtem przypomina dużą 
monstrancję. Wewnątrz relikwiarza znajduje 
się delikatna, przeźroczysta tkanina, na której 
obu stronach dostrzec można wyraźną twarz 
Mężczyzny z szeroko otwartymi oczami, prze-
nikliwie patrzącymi na oglądającego. Od po-

Anna Unold

Całun z Manoppello
nad 400 lat miejscowi ludzie czczą ten niezwy-
kły welon jako prawdziwe Oblicze Chrystusa. 
Okoliczności pojawienia się tego całunu w tej 
górskiej miejscowości są do dzisiaj niewyja-
śnione. 

Oblicze z widocznymi prześwitami i odbiciami

Legenda głosi, że tajemniczy pielgrzym prze-
kazał go w 1506 roku jednemu z mieszkańców 
Manoppello. Otaczające miasteczko wysokie 
góry Abruzji stanowiły naturalną barierę i spo-
wodowały, że kult tego Wizerunku nie rozprze-
strzeniał się i miał przez wieki zasięg tylko lo-
kalny. Dopiero w ostatnich latach Volto Santo 
stało się szerzej znane za sprawą sensacyjnego 
odkrycia, którego dokonali Niemcy – trapist-
ka i malarka ikon siostra Blandina Schlömer 
oraz jezuita, profesor historii sztuki o. Heinrich 
Pfeiffer. Ich zdaniem Całun z Manoppello miał 
leżeć na głowie Pana Jezusa w Jego grobie, a 
znajdujący się na nim wizerunek powstał pod-
czas zmartwychwstania Chrystusa. W zasadzie 
nie można wyjaśnić, w jaki sposób powstało to 
odbicie. Naukowe ekspertyzy wykazują, że na 
materiale nie ma żadnych śladów farb, pędzla, 
czy ołówka. Materiał, z którego wykonany jest 
całun, to bisior (tzw. jedwab morski), najdroż-
sza tkanina starożytności, którą wykonuje się 
z wydzieliny małż morskich, a charakteryzuje 
się tym, że nie można na niej malować, bowiem 
nie przyjmuje żadnych pigmentów. Kiedy do-
konano porównania Wizerunku z Manoppelo z 
twarzą z Całunu Turyńskiego okazało się, że 
te dwa obrazy idealnie się pokrywają. Po ich 
nałożeniu powstaje jeden obraz, na którym nie 
tylko rysy twarzy, ale również ślady zranień 
są dokładnie w tym samym miejscu. Wniosek 
więc jest jeden, Oblicze z Manoppello i Cału-
nu Turyńskiego przedstawia tego samego czło-

wieka. Paul Badde, niemiecki dziennikarz, w 
swojej książce „Boskie Oblicze” twierdzi,  że 
Całun z Manoppello jest największą relikwią 
chrześcijaństwa. Jego zdaniem jest to ten sam 
wizerunek, który czczono już w chrześcijań-
skiej starożytności, najpierw w Edessie, a po-
tem w Konstantynopolu. Odkąd Całun trafił
do Rzymu, zaczęto go nazywać chustą Wero-
niki lub po prostu Weroniką. By ujrzeć Świę-
te Oblicze, do Rzymu przybywało tak wielu 
pielgrzymów z całej Europy, że papież Urban 
VIII postanowił wybudować dla relikwii nową 
bazylikę św. Piotra. W 1506 roku położona 
kamień węgielny pod kolumną św. Weroniki, 
wewnątrz której wybudowano skarbiec, gdzie 
miała być umieszczona cenna pamiątka. Jed-
nak zdaniem wspomnianego już o. Pfeiffera 
podczas budowy bazyliki Chusta została skra-
dziona. Dowodem tego są puste ramy do dziś 
przechowywane w skarbcu bazyliki św. Piotra, 
które swoimi rozmiarami idealnie pasują do 
Wizerunku z Manoppello.

Ponowne odkrycie Volto Santo zbiegło się 
ze śmiercią Jana Pawła II, który gorąco pragnął 
odwiedzić Manoppello, ale z powodu złego sta-
nu zdrowia nie mógł już tego pragnienia zreali-
zować.  Znamienny jednak jest fakt, że na Jego 
osobistą prośbę, dokonano zmiany w pontyfi-
kalnym rycie pogrzebowym papieża. Polecił 
bowiem, aby przykrywać twarz zmarłego pa-
pieża jedwabną chustą. Wszyscy pamiętamy tą 
wzruszającą chwilę, w czasie której ówczesny 
abp. Stanisław Dziwisz okrył twarz zmarłego 
Ojca św.  chustą z delikatnego jedwabiu. Papież 
Benedykt XVI to pragnienie swego Poprzedni-
ka zrealizował 1 września 2006 roku, udając 
się w swoją pierwszą pielgrzymkę poza Rzym 
właśnie do sanktuarium Świętego Oblicza. 
Była to też pierwsza wizyta papieska w tym 
miejscu. Od tego czasu można zaobserwować 
wzmożony napływ pielgrzymów pragnących 
ujrzeć i kontemplować Oblicze Pana, a także 
doświadczyć przejmującego spojrzenia jego 
oczu pełnych miłości. 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że tuż 
obok Manoppello, w odległości zaledwie 30 
km, znajduje się Lanciano, miasto znane przede 
wszystkim z przechowywanych tam relikwii 
pierwszego cudu eucharystycznego z VIII wie-
ku.  Historia związana z tym miejscem wymaga 
już jednak odrębnego przedstawienia.
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Naprotechnologia to Natural Procreative 
Technology czyli metoda diagnozowania i le-
czenia chorób będących przyczyną niepłodno-
ści par starających się o potomstwo. 

Opracowano ją w celu naturalnej regula-
cji płodności poprzez monitorowanie przebiegu 
cyklu płciowego kobiety. Zanim lekarz zacznie 
szczegółowo diagnozować problem niepłodności 
para pod opieką instruktora metody Creighton 
obserwuje i uczy obserwacji tzw. biomarkerów. 
Obserwacje te nie mają żadnego działania mo-
dyfikującego stan zdrowia kobiety. Służą prawi-
dłowemu zidentyfikowaniu objawów płodności
w celu poczęcia, ale również nieprawidłowości 
umożliwiających ukierunkowanie diagnostyki 
niepłodności. Lekarz Naprotechnolog uściśla dia-
gnostykę zaburzeń cyklu i niepłodności. 

Wspólne obserwacje zwiększają więź part-
nerów i zwiększają dbałość o wzajemne zdrowie. 
Świadoma i zaangażowana para lepiej współ-
pracuje z lekarzem w procesie diagnostycznym. 
Umożliwia to minimalizację inwazyjności lecze-
nia w celu osiągnięcia ciąży. Jest wiele przyczyn 
niepłodności. Typowo kobiecą przyczyną jest 
bagatelizowana przez ginekologów i leczona 
tabletkami antykoncepcyjnymi endometrioza. 
Jeśli uda się czasowo zahamować jej rozwój ta-
bletkami antykoncepcyjnymi to jest to tylko od-
roczenie i choroba powraca po odstawieniu „pi-
gułek”, a odraczanie prokreacji może prowadzić 
do trwałej niepłodności i nawet Naprotechnologia 
może okazać się bezsilna. Innym problemem są 
zaburzenia hormonalne i metaboliczne. Jest to 
wielowątkowa choroba z zaburzeniami lipidowy-
mi, metabolicznymi, zaburzeniami wchłaniania 
glukozy, insulinoopornością, otyłością, zespo-
łem metabolicznym prowadzącym do cukrzycy. 
Innymi bardzo częstymi przyczynami niepłod-
ności bywają choroby tarczycy m im. choroba 
Hashimoto, Graves-Basedowa, guzy przysadki, 
nadnerczy, różna ekspresja objawów WPN lub 
hiperprolaktynemia. 

Wiele zaburzeń i chorób jest uwarunkowa-
nych genetycznie. Niektóre są piętnem czasu 
rozwoju płodowego inne nabyte we wczesnym 
dzieciństwie, ale ich rozwój może być zależny 
od niekorzystnych cywilizacyjnych zmian trybu 
życia. Naprotechnologia posługuje się skutecz-
nymi schematami postępowania diagnostycznego 
profilu hormonalnego i testów obciążeniowych.
Czasem kontynuacja diagnostyki odbywa się w 
oddziałach endokrynologii w celu wykonania 
bardziej obciążających testów diagnostycznych. 
Wady i zmiany pozapalne narządów rodnych za-
równo mężczyzn jak i kobiet są diagnozowane 
i korygowane chirurgicznie na oddziałach gine-
kologicznych i urologicznych. W zaburzeniach 
płodności znaczenie mają też powszechne nie-
tolerancje pokarmowe (gluten, laktoza), reakcje 
alergiczne i niedobory witaminowe. Szczegól-
ne miejsce zajmuje witamina D, ale znaczenie 
mają także witaminy z grupy B i kwas foliowy. 
Wszechobecny stres, brak wysiłku fizycznego,

Lek. Ginekolog – Położnik

Odzyskaj zdrowie
bogate w tłuszcze typu „trans” odżywianie i che-
mizacja żywności konserwantami (stearyniany), 
poprawiaczami smaku (glutaminian), barwnika-
mi typu „E” używanymi w hodowli sterydami 
(estradiol, testosteron, megestrol), antybiotykami, 
pestycydami (dioksyny) i herbicydami są przy-
czyną zaburzeń płodności. Nie bez znaczenia jest 
zanieczyszczenie środowiska metalami ciężki-
mi, powietrza spalinami, spalanymi plastikami 
oraz wody resztkami leków np: onkologicznych 
i antykoncepcyjnych. Dość przytoczyć wyniki 
badań brytyjskich ichtiologów, którzy stwierdzili 
ze zdumieniem, że w Tamizie ryby nie różnicują 
się w kierunku płci męskiej i są tylko osobniki 
żeńskie z powodu takiego wysokiego stężenia 
nierozkładalnego etynylo estradiolu z tabletek an-
tykoncepcyjnych. Innym przykładem są badania z 
Hiszpanii, gdzie w Madrycie z Tagu po fieście są
wykrywalne metabolity środków odurzających. 
Wszystkie te substancje szczególnie toksycznie 
działają na płodność męską i to nie dorosłych 
mężczyzn, a męskich płodów i chłopców. Słabe 
parametry nasienia aktualnej populacji męskiej 
to wynik ekspozycji wewnątrzmacicznej na dym 
tytoniowy palaczek, skażone dietylostilbestrolem 
mięso spożywane w ciąży, dioksyny stosowane 
w rolnictwie. Innymi przyczynami niepłodności 
obojga małżonków są infekcje. Najczęściej te 
przetrwałe, które stale oddziaływują na płodność 
małżonków. Nie dają objawów chorobowych i są 
nieuświadamianą ukrytą przyczyną. U mężczyzn 
z reguły są to infekcje bezobjawowe, w przeci-
wieństwie do kobiet u których obserwacja cyklu 
metodą Creighton ujawnia takie niepokojące i 
wymagające ukierunkowanego diagnozowania 
objawy. Poza znanymi bakteriami obszaru mo-
czo-płciowo-jelitowego są jeszcze nietypowe in-

fekcje drobnoustrojami typu Chlamydia, Ureapla-
sma i Mycoplasma. Wbrew pozorom nie są one 
rzadkie a i do wielu wyników i metod oznaczania 
można mieć zastrzeżenia jako dających zbyt duży 
odsetek wyników fałszywie ujemnych. Również 
leczenie okazuje się w wielu przypadkach zbyt 
mało radykalne czyli nieskuteczne. W leczeniu 
generalną wytyczną jest posługiwanie się prepa-
ratami zawierającymi m.in. hormony identyczne 
z naturalnymi lub naturalne, to jednak używa się 
również silnych leków przywracających właści-
we mechanizmy naturalnego cyklu. 

W Naprotechnologii stosuje się ogólnie zare-
jestrowane leki i powszechnie wykonywane lecz 
dużo dokładniejsze zabiegi operacyjne. Celem 
Naprotechnologii jest nie tylko doprowadzenie do 
ciąży w sposób naturalny (z uniknięciem sztucz-
nych metod rozrodu). Chodzi nam o zdiagnozowa-
nie i leczenie rzeczywistych chorób powiązanych 
z niepłodnością. ODZYSKANIE PŁODNOŚCI 
RÓWNA SIĘ ODZYSKANIU ZDROWIA. 

Ciąże uzyskane w naprotechnologii wyma-
gają szczególnej troski w celu doprowadzenia do 
szczęśliwych narodzin zdrowego potomstwa. Tu 
nie ma miejsca na przeoczenia i zaniedbania. W 
tej kwestii monitoring jest szczególną troską Na-
protechnologa. Stałe monitorowanie poziomów 
hormonów płciowych i tarczycy, dbałość o wła-
ściwą dietę w zapobieganiu cukrzycy ciążowej i 
stanom rzucawkowym, zapobieganie zakrzepicy 
na poziomie łożyskowym, kontynuacja leczenia 
choroby będącej wcześniej przyczyną niepłodno-
ści kobiety, suplementacja hormonalna, makro i 
mikroelementowa jest stosowana do końca ciąży 
i szczęśliwych narodzin.

Andrzej Banach

Okres świątecznych porządków mamy juz 
za sobą. Jak zatem można spędzić wolną so-
botę? Są różne sposoby. Jednym z nich może 
być trening mięśni kciuka na klawiaturze 
od pilota telewizyjnego – do czego raczej nie 
zachęcam. Proponuję natomiast inną formę 
spędzenia wolnego czasu. Dużo ciekawszą i 
wielce pouczającą dla każdego.

A może by tak na kawę do Krakowa? Dla-
czego nie! Jeden z krajowych przewoźników, 
który również organizuje przewozy międzyna-
rodowe, ma w swojej ofercie bardzo ciekawe 
propozycje różnego rodzaju połączeń między-
miastowych. Bez problemu możemy z Dworca 
PKS we Wrocawiu dojechać np. do Warszawy, 
Gdańska, Łodzi, Poznania czy Krakowa. Doko-
nując odpowiednio wcześniej rezerwacji można 
pojechać za 2 zł w jedną stronę! Przewoźnik ofe-
ruje bardzo komfortowe warunki podróży. Au-
tokary są nowe, wyposażone w toalety, regulo-
wane fotele, klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, 
udogodnienia i miejsca dla niepełnosprawnych 
oraz darowe połączenie wi-fi. A nad całością
czuwa profesjonalna i bardzo miła obsługa. Na 
niektórych trasach – między innymi do Krako-

Leszek Skorupa

Sposób na wolną sobotę
wa, otrzymuje się również poczęstunek w po-
staci kawy, herbaty, soku, bułeczki maślanej, 
herbatników czy wody, co bardzo uprzyjemnia i 
uatrakcyjnia podróż.

Godziny wyjazdów z Wrocławia również 
są bardzo dogodne także dla rannych ptaszków 
jak i dla osób lubiących pospać odrobinę dłużej. 
Biorąc pod uwagę czas podróży i jej główny cel 
– kawa w Krakowie – wybrałem 8:00 rano jako 
początek mojej wycieczki. Na miejscu byłem o 
11:10(!), co spokojnie umożliwia miłe spędzenie 
czasu w Krakowie do wyjazdu o godzinie 18:15. 
Autokar zatrzymuje się w ścisłym centrum mia-
sta (ul. Bosacka 18), skąd bez problemu, w parę 
minut, pieszo, dotrzemy do zabytkowej części 
Krakowa, który jest dobrze przygotowany dla 
turystów. Wszędzie są oznaczenia tak, że nie 
trzeba bać się, iż człowiek się zgubi i będzie pro-
blem z trafieniem do celu. Na zwiedzanie, oczy-
wiście, trzeba przeznaczyć dużo więcej czasu niż 
sześć godzin, bo w tak krótkim czasie nie da się 
zobaczyć wszystkich atrakcji, jakie proponuje 
to piękne miasto. Jedną z atrakcyjniejszych tras 
wycieczkowych jest Droga Królewska, której 
opis zamieszczę w kolejnym wydaniu.
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Krzyżówka geograficzna
Wpisz w poziome kratki poszukiwane wyrazy, 

a pionowe kratki z wytłuszczonym drukiem dadzą 
ci rozwiązanie. Dodatkowe hasło rozwiązania to 
wpisane w kratki cyfry (liczby) od 1 do 16.

1. Stolica Rosji
2. Stolica Litwy
3. Przepływa przez Poznań
4. Najgłębsze jezioro w Rosji
5. Góry na granicy francusko-hiszpańskiej
6. Ze stolicą w Olsztynie
7. Przepływa przez Wrocław
8. Zamieszkują go Tajowie
9. Kraj nad Wisłą
10. Wyspa w Indonezji
11. Jej część należy do Polski, Leży na niej 

część Świnoujścia
12. Kurort na Helu
13. Rzeka graniczna między Polską a Białorusią
14. Najwyższe pasmo górskie w Polsce
15. Kraina jezior w Polsce
16. Miejsce urodzenia J. Słowackiego (Ukraina)
17. Stolica walca nad Dunajem
18. Nasz sąsiad na wschodzie ze stolicą  

w Kijowie
19. Półwysep zagarnięty przez Rosję od 

Ukrainy
20. Pasmo górskie na granicy polsko-czeskiej
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„Powiedz mi jak długo siedzisz przed telewizo-
rem, a powiem ci,kim jesteś”

ks. Mirosław Maliński
Cztery godziny dziennie przed ekranem to 

już wysoki, niebezpieczny wskaźnik alarmują-
cy, że człowiekowi może grozić telemania.

W moim przekonaniu nie warto oglądać seriali, 
chociaż niektórzy moi znajomi mają na ten temat 
odmienne zdanie. Postaram się przekonać pewną 
grupę osób o szkodliwości nagminnego śledzenia 
zawiłych losów bohaterów telenowel.

Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, że te łzawe, 
niekończące się, rozwlekłe odcinki zabierają nam 
czas, który można wykorzystać na spacer, wyciecz-
kę rowerową, czy pracę na świeżym powietrzu. 
Stanowczo twierdzę, że przeczytana książka ma 
znacznie więcej wartości, niż pełen napięcia, kolej-
ny, dziesiętny, setny czy „tysiąc-któryś” odcinek.

Postarajmy się zrozumieć telemaniaków, któ-
rzy swoje codzienne życie dostosowują do czasu 
emisji, by nie przegapić choćby kilku minut fascy-
nującej historii. Tematyka telenoweli jest tak roz-
wlekła, że w ciągu jednej godziny stykamy się z 
miłością, zdradą, chorobami, problemami w pracy, 
nieszczęściami, po to, by nagle być świadkiem (po 
100 lub 200 odcinkach) szczęśliwego zakończenia. 
W świetle tylu skomplikowanych historii, nasze 
własne, codzienne problemy wydają się małe i nie-
ważne. Bo co znaczy na przykład grypa panująca 
w naszym domu w porównaniu do jakiejś potężnej 
tragedii, która właśnie dotknęła naszego bohatera? 
Współprzeżywamy kolejne losy i coraz niecierpli-
wiej czekamy, co będzie dalej?

Przestroga dla telemaniaka
I tutaj przytoczę mój kolejny argument – nie-

warto oglądać seriali, ponieważ to prowadzi do 
uzależnienia! Może się nagle okazać, że dzień bez 
kolejnego odcinka jest stracony, a my czujemy, 
że w tym dniu zabrakło czegoś bardzo ważnego, 
zaciera nam się linia dzieląca realia od świata za 
szklanym ekranem. Należy też zwrócić uwagę, że 
telenowele stanowią „dno sztuki telewizyjnej”, 
są najepszym dowodem na to, jak łatwo i tanim 
kosztem producenci zaspokajają oczekiwania te-
lewidza.

Przeciętny Polak ogląda telewizję codziennie 
przez 4 godziny i 12 minut. Socjologowie szacu-
ją, że ponad 10%Polaków jest uzależnionych od 
telewizji i spędza przed odbiornikiem 8 i więcej 
godzin dziennie.Około 70%znajduje się na granicy 
telemanii.

Telewizja ogranicza wyobraźnię, zabiera czas 
przeznaczony na rekreację, ogranicza rozwój oso-
bowości, niszczy więzi rodzinne, prezentuje fał-
szywy obraz świata. Telewizja nie jest lekarstwem 
na codzienne smutki i niepowodzenia.W sytuacji 

stresowej konieczna jest dla naszego zdrowia psy-
chicznego chwila wyciszenia i całkowitego odprę-
żenia. Najlepsze lekarstwo to: rozmowa z kimś 
bliskim, wyżalenie się komuś, posłuchanie czyjejś 
rady, spokojne wsłuchanie się w siebie.

Oglądanie telewizji może być namiastką wię-
zi międzyludzkich dla człowieka samotnego – dla 
życia rodzinnego jest zabójcze. Zamiast spędzać 
czas z rodziną wolimy obejrzeć kolejną „superpro-
dukcję” prezentowaną w TV. Jesteśmy fizycznie w
domu, ale nie mamy ze sobą żadnego kontaktu.

Telewizja proponuje nam gotowe rozwiązania. 
Nie musimy się zastanawiać nad swoim postępo-
waniem – wystarczy, że zaczniemy naśladować 
postacie z telewizji. Jeżeli cytujemy w codzien-
nych rozmowach bohaterów seriali telewizyjnych, 
to znaczy, że jesteśmy uzależnieni. Jeżeli zacho-
wujemy się jak bohaterowie ze szklanego ekranu 
– jesteśmy uzależnieni.

Telewizja jest darem – powszechnie dostęp-
nym źródłem wiedzy, informacji, przeżyć i wra-
żeń. Musicie się uwolnić nie od telewizji, ale od jej 
nadmiernego oglądania.

materiał pochodzi ze stron internetowych


