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Eucharystią w archikatedrze wrocław-
skiej, 22 sierpnia o godz. 9.00, za-

inaugurowano XXXV Wrocławskie Dni 
Duszpasterskie. Przewodnicząc liturgii, 
abp Marian Gołębiewski zaznaczył: „Nie 
wolno nam uszczuplić ani roztrwonić 
dziedzictwa metropolii”. Zauważył też, 
że aby ewangelizować świat, trzeba ko-
rzystać z doświadczeń poprzednich po-
koleń, aktualizując metody dotarcia do 
ludzi w czasach, w których żyjemy.
„Kościół mocno osadzony w swojej hi-
storii kontynuuje dzieła wpisane w histo-
rię Zbawienia – dodał ks. prof. Józef Pater, 

rektor PWT. – Chcemy 
podczas XXXV WDD 
wspominać rocznice wpi-
sane w nasze dzieje”.
Relacja z wykładów WDD w 
najbliższym numerze „Gościa 
Niedzielnego”. 

XXXV WDD – „PAMIĘĆ I DZIEDZICTWO METROPOLII WROCŁAWSKIEJ”
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Modlitwie  
w archikatedrze 
towarzyszyły 
relikwie jej 
patrona św. Jana 
Chrzciciela

W niedzielny ranek 21 sierpnia 
mieszkańcy Proszkowa nie spali 
długo, bo nie pozwalał niebywały 
tu gwar i warkot aut. Piękniała 
zdobiona sianem estrada 
przygotowana na gminne dożynki 
w parafii Chwalimierz.

Już w przeddzień, pod okiem 
ks. Tomasza Olszewskiego, pro-
boszcza chwalimierskiej wspól-
noty pw. Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa, przy filialnym kościele 
pw. św. Anny zaaranżowano oł-
tarz polowy. O godz. 12.00 roz-
poczęła się dożynkowa dzięk-
czynna Msza św., której prze-
wodniczył bp Edward Janiak. 
Przy ołtarzu stanęli dziekan ze 
Środy Śląskiej ks. Jan Walów, dy-
rektor Caritas Polskiej ks. Adam 
Dereń, prefekt seminarium we 
Wrocławiu ks. Piotr Jurzyk oraz 
miejscowy proboszcz. W uro-
czystości uczestniczył ks. Michał 
Szlaga z malczyckiej cerkwi pra-
wosławnej. Na gminne dożyn-
ki burmistrz Bogusław Krasucki 
zaprosił wojewodę dolnośląskie-

go Stanisława Łopatow-
skiego. Muzyczną opra-
wę nabożeństwa i póź-
niejszy festyn uświetniły 
średzkie kapele „Kulinia-
nie” i „Dolnoślązacy’.

W tym roku odnowiono ele-
wację kościoła w Proszkowie, 
wstawiono nowe ławy. O remont 
świątyni od lat zabiegał wielolet-
ni proboszcz Józef Kiciński. Nie 
doczekał zmian zafundowanych 
przez gminę. Odszedł w tym ro-
ku do Pana, ale podczas niedziel-
nych uroczystości parafianie wie-

lekroć go ciepło wspo-
minali.

Spod kościoła do-
stojni goście zajecha-
li bryczkami na stadion, 
gdzie trwały rozgrywki 

piłkarskie gminnej ligi. Najmłod-
si jeździli konno, inni podziwia-
li i degustowali wypieki średz-
kich mistrzów. Grały kapele, śpie-
wał chór „Odrodzenie” z Droho-
bycza. Wszystkich, którzy odwie-
dzili Proszków, częstowano świę-
conym chlebem.
 EWA CIECIORKO

Średzkie dożynki w Proszkowie

Dzięki za chleb i trud

Biskup 
E. Janiak 
święci 
dożynkowe 
wieńce
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DROGOWSKAZ
WIESŁAW KILIAN, WROCŁAW, 
URZĄD MIASTA 

16 sierpnia,  
w tragicznych  
okolicznościach  
odszedł od nas  
brat Roger, zało- 
życiel ekume- 
nicznej wspól- 

noty Taizé. Był to niezwykły, 
mądry i pełen dobroci czło-
wiek, z którym miałem oka-
zję niejednokrotnie się spot-
kać. Poznałem go podczas wi-
zyt w Taizé w 1989 i 1992 ro-
ku, gdzie osobiście przekona-
łem się, i po raz pierwszy zo-
baczyłem, w jak niesamowity 
sposób człowiek ten potrafił 
przekazać młodym ludziom 
wartości wiary chrześcijań-
skiej.Dwukrotnie brat Roger 
gościł we Wrocławiu, pod-
czas Europejskiego Spotkania 
Młodych. Każdorazowo jego 
słowa trafiały do mnie i po-
wodowały umocnienie wy-
znawanych prawd oraz sta-
wały się drogowskazami do 
doskonalenia siebie. Cieszę 
się, że było mi dane poznać 
takiego człowieka i tym bar-
dziej ubolewam nad jego 
odejściem.                          
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Spotkajmy się w katedrze

DZIEWIĄTĄ ROCZNI-
CĘ SAKRY BISKUPIEJ abpa 
Mariana Gołębiewskiego będzie-
my świętować 31 sierpnia. Z tej 
okazji w katedrze wrocławskiej 
o godz. 18.30 zostanie odpra-
wiona koncelebrowana Msza św., 
której będzie przewodniczył nasz 
Metropolita. Okolicznościową 
homilię wygłosi biskup świdnicki 
Ignacy Dec. Abp M. Gołębiewski 
urodził się 22 września 1937 r. w 
Trzebuchowie (diecezja włocław-
ska). Święcenia kapłańskie przy-
jął 24 czerwca 1962 r. w ka-
tedrze we Włocławku. 20 lip-

ca 1996 r. Jan Paweł II wyniósł 
go do godności biskupa ordy-
nariusza koszalińsko-kołobrze-
skiego. Ingres do katedry pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Koszalinie i przyjęcie sakry bi-
skupiej odbyło się 31 sierpnia 
1996 r., a 8 września 1996 r. 
miał miejsce ingres do konkate-
dry pw. Wniebowzięcia NMP w 
Kołobrzegu. Bp M. Gołębiewski 
został ogłoszony metropolitą 
wrocławskim 3 kwietnia 2004 r., 
a ingres do katedry pw. św. Jana 
Chrzciciela odbył się 24 kwietnia 
ub. roku.

Kierunek Wiedeń
TO JUŻ 322. ROCZNICA 
„wiktorii wiedeńskiej”. Z tej 
okazji redakcja wrocławska 
„Gościa Niedzielnego”, wraz 
z biurem ALFA-TUR, zapra-
sza na uroczystości na wie-
deńskim Kahlenbergu 10 i 11 
września. Świętowanie zwycię-
stwa króla Jana III Sobieskiego 
nad Turkami zwieńczy Msza 
św. w tamtejszym sanktuarium 
11 września o godz. 10.00. 
Eucharystii będzie przewodni-
czył kard. Henryk Gulbinowicz. 
Tego dnia odbędą się też tra-
dycyjne dożynki, które za-
wsze przyciągają Polonię au-
striacką i rodaków z kraju. 
Tradycją się już stało, że piel-
grzymi z Dolnego Śląska przy-
wożą wraz z ALFA-TUR-em ko-
sze pieczywa powstałego z 
polskiego zboża. Szczegółowe 
informacje o pielgrzym-
ce można uzyskać w Biurze 
ALFA-TUR, we Wrocławiu, ul. 
Horbaczewskiego 29B, tel. 
071/352-23-19.

Odpust w Ligocie Książęcej
W UROCZYSTOŚĆ WNIE-
BOWZIĘCIA Najświętszej 
Maryi Panny wspólnota w 
Ligocie Książęcej (dekanat 
Namysłów) przeżywała odpust 
parafialny. Obchodzący 50-le-
cie kapłaństwa pierwszy po-
wojenny proboszcz ligockiego 
kościoła ks. prał. Jan Kwasik 
przewodniczył Eucharystii, 
sprawowanej 15 sierpnia na 
przykościelnym placu, w oto-
czeniu wiekowych, okazałych 
drzew. „Pierwsza placówka 
jest pierwszą miłością kapła-
na” – słowami kard. Bolesława 

Kominka obecny proboszcz 
ks. kan. Józef Wojdak powitał 
Jubilata, dla którego Ligota by-
ła pierwszym miejscem kapłań-
skiej służby. Po Mszy św. odby-
ła się procesja z Najświętszym 
Sakramentem wokół ligockiego 
sanktuarium, w którym znajdu-
je się XVIII-wieczny wizerunek 
NMP Wniebowziętej. Obraz, 
tak jak większość wyposaże-
nia świątyni, pochodzi z Otynii 
(dziś na Ukrainie) i staraniem 
wysiedlanych stamtąd po woj-
nie Polaków został przywiezio-
ny do ich nowej parafii.

U dominikanów
DWIE WAŻNE UROCZY-
STOŚCI przeżywała ostatnio 
wrocławska wspólnota ojców 
dominikanów. 15 sierpnia w 
kościele pw. św. Wojciecha spot-
kali się czciciele Matki Bożej 
Różańcowej z Podkamienia. 
Wierni z kilkunastu parafii z 
Kresów Wschodnich przybyli na 
doroczny odpust przypadający 
w uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. A 
dwa dni później, we wspomnie-
nie św. Jacka Odrowąża, który 
obok bł. Czesława przyjął jako 
pierwszy Polak habit z rąk św. 

Dominika, ojcowie święcili kło-
sy pszenicy, by po liturgii roz-
dać je wiernym. To pamiątka wy-
darzenia opisanego w żywocie 
św. Jacka. Jego modlitwa miała 
podnieść kłosy zbóż zniszczo-
ne przez gradobicie. Tego dnia, 
17 sierpnia, tradycyjnie już Mszy 
św. o godzinie 12.00 przewod-
niczyli ojcowie franciszkanie z 
ul. Kruczej. Homilię wygłosił o. 
Mieczysław Pośpiech OFMConv.  
W modlitwie wierni pamiętali 
też o zamordowanym poprzed-
niego wieczora bracie Rogerze, 
założycielu wspólnoty w Taizé.

„Gość” w Radiu „R”
COTYGODNIOWYCH pre-
zentacji najnowszego wydania 
„Gościa Niedzielnego” można 
słuchać na falach Radia Rodzina 
(92 FM). Przeglądy nadawa-
ne są w soboty o godz. 20.30 
i w niedziele o 9.40. Nasze 
materiały można też znaleźć 

na stronie in-
ternetowej ar-
chidiecezjal-
nej rozgłośni 
www.radioro-
dz ina .wroc .
pl. W RR mię-
dzy innymi od 
p o n i e d z i a ł -
ku do piątku 

o godz. 6.45 „Patron dnia”, o 
11.00 „Papież nadziei. Droga 
do Rzymu”, o 13.00 „Wakacje z 
przygodą”, o 16.30 „Dziennik 
Radia Watykańskiego”. W te 
dni i w sobotę transmisja Mszy 
św. z katedry o godz. 18.30, 
a codziennie „Anioł Pański” 
o 12.00 i Apel Jasnogórski o 
21.00. 

Po uroczystej Mszy św. wierni odbierali kłosy z rąk zakonników
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Ks. proboszcz Józef Wojdak okadza wiernych podczas odpustowej Eucharystii
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Ksiądz Arcybiskup w parafii pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu



JEDEN CEL
KARDYNAŁ 
HENRYK GULBINOWICZ

Opozycja prze-
ciwko komu-
nistycznej wła-
dzy istniała dłu- 
go przed Sierp- 
niem’80. Pamię-

tamy lata 1956, 1968, 1970, 
1976. Początkowo protesty 
były nieśmiałe. Wielu uważa-
ło, że w realnym socjalizmie 
można się jakoś ustawić i eg-
zystować. Była jednak gru-
pa ludzi sprzeciwiających 
się cenzurze, zafałszowywa-
niu prawdy, a przede wszyst-
kim temu, że nie ma wol-
ności. Przedstawiciele dol-
nośląskiej opozycji spotykali 
się na terenach przygranicz-
nych z Czechami i Niemcami. 
Kamyk wówczas rzucony wy-
wołał lawinę. Zaczęło się od 
wielkiego strajku lubelskie-
go, ale dopiero miesiąc póź-
niej w Gdańsku wysunięto 21 
postulatów. Na trzecim miej-
scu znalazło się przestrze-
ganie wolności słowa, dru-
ku i publikacji oraz udostęp-
nienie środków masowego 
przekazu wszystkim wyzna-
niom. Kościół od razu stanął 
po stronie protestujących.
Powstanie niezależnych, 
wolnych związków zawo- 
dowych dało początek wie-
lu inicjatywom na rzecz 
człowieka. Ponieważ nie by-
ło wówczas Caritas, powo-
łaliśmy Arcybiskupi Komitet 
Charytatywny, w którego 
skład weszli prawnicy, le-
karze, naukowcy gotowi 
pomagać skrzywdzonym 
przez władzę. Powstała ap-
teka leków darmowych. 
Zrodziła się idea daru ser-
ca dla więźniów. Zaczęto 
organizować Tygodnie Kul-
tury Chrześcijańskiej. Ale 
najważniejszym efektem 
sierpniowego zrywu by-
ła jedność. Robotnicy, in-
żynierowie, rolnicy, twór-
cy kultury, studenci i na-
uczyciele stanęli razem i 
mieli jeden cel. Bez rozle-
wu krwi przemienili kraj i 
rozpoczęli odnowę Europy 
Wschodniej. 
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Wrocławskie obchody 85. rocznicy 
Cudu nad Wisłą połączone  
z uroczystością Wniebowzięcia 
NMP zwieńczyła Msza św.  
w kościele garnizonowym.

Na Eucharystii zebrało się 
wojsko, przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych 
oraz liczne grono wiernych. Litur-
gii przewodniczył ks. prof. Piotr 
Nitecki z Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, proboszcz wspól-
noty pw. Najświętszego Imienia 
Jezus we Wrocławiu. Przy ołtarzu 
stanął również ks. Cezary Chwil-
czyński, dyrektor Radia Rodzina, 
oraz ks. płk Henryk Szareyko, ka-
pelan miejscowej parafii. W stal-
lach zasiadł ewangelicki kapelan 
ks. ppłk Andrzej Fober.

W wygłoszonej homilii ks. 
P. Nitecki zauważył, że sztuki 
zwyciężania najlepiej możemy 
się nauczyć od Maryi. Zdoby-
cie się na ryzyko bezgraniczne-
go zawierzenia Bogu to Jej naj-

większe osiągnięcie, a 
zarazem drogowskaz 
dla nas. Kaznodzieja, 
wspominając zarówno 
narodowych bohaterów 
spod Radzymina, jak i 
uczestników solidarnościowego 
zrywu od Gdańska po Wroc-
ław, a także nawiązując do nad-
chodzących wyborów parlamen-
tarnych, podkreślił, że człowiek 
zwycięża zawsze wtedy, gdy po-
dejmuje decyzje w jedności z 
Bogiem odkrywanym w sumie-

niu. Próba zwyciężania 
bez Boga przynosi dra-
matyczne skutki.

W świetle homilii 
ks. P. Niteckiego tym 
bardziej uderzają sło-

wa Aleksandra Kwaśniewskie-
go, który nie chce widzieć cu-
du (Bożej ingerencji) w zwy-
cięstwie polskiego żołnierza 
nad Armią Radziecką w 1920 r. 
(patrz: uroczystość w Warsza-
wie, 15 sierpnia)...

KS. JANUSZ GORCZYCA

Maryjnie i wojskowo w bazylice garnizonowej

Sztuka zwyciężania

Uroczystości odpustowe na 
wrocławskim Gądowie w dniu 
św. Maksymiliana zgromadziły 
mieszkańców największej w 
archidiecezji parafii pod tym 
wezwaniem.

Liturgii, 14 sierpnia, prze-
wodniczył ks. prałat Władysław 
Rączka – senior diecezji legni-
ckiej. Był on proboszczem w 
Bolesławcu na pierwszej pla-
cówce ks. Czesława Majdy, pro-
boszcza parafii na Gądowie. Eu-
charystię koncelebrowali też 
księża z dekanatu oraz wywo-
dzący się z Bolesławca ks. Pa-
weł Cembrowicz i ks. Jan Ada-
marczuk.

Ten ostatni w kazaniu za-
uważył rolę męczenników jako 
świadków pokazujących drogę 
do nieba. Oprócz św. Maksymilia-
na wspomniał siostry nazaretan-

ki z Nowogródka. Oddały one ży-
cie za aresztowanych przez hit-
lerowców rodaków. Ludzie, za 
których męczennicy zdecydowa-
li się zginąć, żyli jesz-
cze przez długi czas. „To 
znak, że ich »Ofiara zo-
stała przyjęta«” – stwier-
dził kaznodzieja, nawią-
zując do tytułu książki 
o męczennicach z No-
wogródka.

Parafię pw. św. 
Maksymiliana powoła-

no do życia w 1982 r. Od po-
czątku jej proboszczem jest 
ks. prałat C. Majda. Na jej te-
renie mieszka około 20 tys. 

osób. Działa też kilka-
naście ruchów i stowa-
rzyszeń religijnych, w 
tym m.in. Akcja Kato-
licka, Apostolat Maryj-
ny oraz chór parafial-
ny, który swoim śpie-
wem uświetnił uroczy-
stości odpustowe.

RADEK MICHALSKI

We Mszy 
uczestniczyła 
kompania 
honorowa WP
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W dniu świętego Maksymiliana Kolbego

„Ofiara została przyjęta”
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Od lewej 
księża: Paweł 
Cembrowicz, 

Władysław 
Rączka  

i Czesław Majda 
– proboszcz 

parafii 
św. Maksymiliana
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Mieliśmy pracę, 
tanie mięso, 

darmową naukę, 
refundowane wczasy 

w zakładowych ośrodkach. 
A co nam dała 

„Solidarność”?

To pytanie pada coraz 
częściej w różnych śro-
dowiskach. Odpowiedź 
na nie bywa zaskakują-

ca! Czy my, Polacy pokolenia 
Kolumbów i Szarych Szeregów, 
KOR-u i paryskiej „Kultury”, 
stalinowskiego zamordyzmu 
i wreszcie Sierpnia’80, potra-
fimy na nie odpowiedzieć? 
Powtarzamy hasło „Nie ma 
wolności bez »Solidarności«”. 
Ronimy łzę, słuchając słów na-
szego Papieża. „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi”. Pełnym głosem 
śpiewamy „Boże, coś Polskę”, 
nucimy patriotyczne pieśni i cy-
tujemy tekst „a mury runą, ru-
ną, runą…”. A jednocześnie 
wykrzykujemy, że nic nam po 
zburzonych murach i wolno-
ści, skoro jesteśmy zniewoleni 
biedą, bezrobociem, bezdom-
nością, bezradnością lekarzy w 
zadłużonych szpitalach, zapaś-
cią oświaty i kultury, korupcją 
i hucpą polityków. To wszyst-
ko prawda! Mamy ubóstwo we 
wszystkich odsłonach, nieuczci-
wość, mafijność i nieliczących 
się z nami włodarzy. Ale mamy 
też prawo decydować o tym, 
kto nami rządzi, dopominać się 
o społeczne, a więc nasze pie-

niądze, rozliczać wła-
dze i demokratyczny-
mi metodami walczyć 
o równe traktowanie 
wszystkich i przeciwko 
przywilejom dla wybra-
nych. A najważniejsze, że ma-
my wolność!

Zniewolenie

Marzec roku 1968 na za-
wsze pozostał w pamięci stu-
dentów, którzy protestując 
przeciwko zniewoleniu, wyzy-
skowi, niesprawiedliwości i za-
kłamaniu, zgromadzili się w 
gmachu głównym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Był wśród nich 
Marek Muszyński, wtedy stu-
dent fizyki UW, w 1980 r. współ-
założyciel „Solidarności” na Po-
litechnice i wiceprzewodniczą-
cy Komisji Zakładowej. W sta-
nie wojennym działał w kon-
spiracji, a w 1983 r. odtwo-
rzył struktury podziemnej „So-
lidarności” i do 1987 r. stał na 
czele Regionalnego Komitetu 
Strajkowego NSZZ „S”. Począt-
ki swojej opozycyjnej działal-
ności skoncentrował na pisaniu 
ulotek. Złapany z kolegą na go-
rącym uczynku, wziął winę na 
siebie i 19 marca 1968 r. tra-
fił do aresztu. Oskarżono go o 

niebezpieczne działa-
nie na szkodę państwa 
w okresie jego odbu-
dowy – przestępstwo 
zagrożone karą od 3 
lat więzienia do wy-

roku śmierci. Podczas procesu 
zmieniono kwalifikację praw-
ną czynu, więc dostał dwa la-
ta pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na trzy lata. Odsie-
dział podczas sprawy pół roku. 
Uważa, że miał szczęście, bo 
wrócił na uczelnię i stracił tyl-
ko rok nauki. „Takich jak ja wy-
bronił nasz ówczesny rektor, 
śp. prof. Alfred Jahn. Uczestni-
cząc ze studentami w proteście 
i walcząc o nas, naraził się ko-
munistom. Wkrótce został po-
zbawiony stanowiska rektora i 
przez lata był szykanowany”.

Absurdy i solidarność

Ocet, musztarda i dżem na 
sklepowych półkach, kiepsko za-
opatrzone bufety zakładowe, ta-
siemcowe kolejki pod spożyw-
czym, do którego rzucili towar, 
i kupowanie według przydziału, 
a nie potrzeby… Przykłady znie-
wolenia i absurdów, których do-
świadczali nasi dziadkowie, ro-
dzice i my, można mnożyć. A za 
nimi szło coraz większe pragnie-

Przynieśli wolność, narażając się na szykany esbeków, utratę pracy, pałowanie i bicie, skrytobójczą śmierć

Bohaterowie Sierpnia’80
Sonda

NADAL SOLIDARNI
TOMASZ SUROWIEC,
PRZEWODNICZĄCY „SOLIDARNOŚCI” 
MPK

Przez minione 
25 lat pozosta-
łem związkow-
cem i żałuję, że 
„Solidarność” 
opuściło tylu 

wartościowych ludzi. Wielu 
wybrało politykę. To osłabi-
ło związek, którego ogromny 
potencjał zbudowali nie tyl-
ko członkowie, ale także ofia-
rodawcy wspierający strajku-
jących. Dzięki nim mieliśmy 
pieniądze na działalność in-
formacyjną i wydawniczą 
„Solidarności” oraz na pomoc 
podczas stanu wojennego.

MAREK MUSZYŃSKI,
POSEŁ I I IV KADENCJI SEJMU PRL

Odnowę na Poli-
technice próbo-
wano robić od 
marca 1980 po-
przez ZNP. Już 
wtedy zrodziła 

się więź między ludźmi prag-
nącymi radykalnych zmian. 
Wiadomość o wydarzeniach 
na Wybrzeżu i w naszym 
MPK sprawiła, że pracowni-
cy niektórych instytutów wy-
wiesili flagi narodowe, de-
monstrując solidarność ze 
strajkującymi. Poparliśmy 
protest także pisemnie. Dziś 
musimy nauczyć się korzy-
stać z osiągnięć tamtych dni.

JANUSZ ŁAZNOWSKI,
PRZEWODNICZĄCY
DOLNOŚLĄSKIEJ „SOLIDARNOŚCI”

Moje wspomnie-
nia sprzed 25 lat 
wiążą się z ostat-
nim dniem straj-
ku i  koncer-
tem artystów 

Opery Wrocławskiej, w któ-
rej wówczas pracowałem. To 
był mój osobisty kontakt z 
tamtym zrywem i ludźmi 
Sierpnia ’80. Dziś jako czło-
nek Komisji Trójstronnej 
wierzę, że wytrwały dialog 
może doprowadzić do celu. 
Najważniejsze na dziś jest 
zmniejszenie bezrobocia.

Do strajkujących 
przychodziły 
rodziny
i popierający ich 
wrocławianie

tekst  
JOLANTA SĄSIADEK
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nie wolności, potwierdzone straj-
kami, buntami, protestami wybu-
chającymi w różnych miejscach 
kraju. Październik 1956 w Po-
znaniu, marzec 1968 w Krako-
wie, grudzień 1970 na Wybrze-
żu, czerwiec 1976 w Radomiu i 
Ursusie, wreszcie lipiec i sierpień 
1980 od Lubelszczyzny i Lubiń-
sko-Głogowskiego Zagłębia Mie-
dziowego, przez mocno zdespe-
rowany Gdańsk, po cały kraj. Stu-
denci zjednoczyli się z robotnika-
mi, pracownicy szkół, urzędów, 
instytucji i fabryk z rolnikami. A 
efektem była 10-milionowa „Soli-
darność”, która ogarnęła swoimi 
ideałami całą Polskę, a potem na-
szych sąsiadów. I runęły mury…

Szybkim krokiem zbliżam się 
do pawilonu przy ul. Prusa we 
Wrocławiu, oznaczonego nume-
rami 75/79. Na parterze w poko-
ju nr 7 zastaję Tomasza Surow-
ca. Od 1990 r. jest przewodniczą-
cym „Solidarności” w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacji, 
wciąż ciesząc się zaufaniem zało-
gi. „Kiedy w 1976 r. zaczynałem 
pracę w MPK, brakowało kierow-
ców i motorniczych. Żeby go-
dziwie zarobić, trzeba było jeź-
dzić ponad 300 godzin miesięcz-
nie o różnych porach dnia i no-
cy. Bywało, że kończyliśmy pra-
cę przed północą, a zaczynaliśmy 
następnego dnia o 4.00. Dlatego 
nie było wielu chętnych, a za po-
zyskanie nowej osoby dostawali-
śmy prowizję. Narastało niezado-
wolenie nie tylko z powodu cięż-
kich warunków zatrudnienia. Sy-
tuacja większości polskich rodzin 
była coraz gorsza. Pensje nie ro-
sły, a wszystko drożało”.

Wrocławskie strajki

Górnicy z Polkowic, Lubina, 
Głogowa i Rudnej podjęli strajki 
już 18 lipca 1980. Kilka dni póź-
niej przerwały bądź groziły prze-
rwaniem pracy wrocławskie zało-
gi Fadromy, Pafawagu, Inco, Elwro, 
Hutmenu, Dolmelu i Archimedesa. 

Zastrajkowały zakłady w Świdni-
cy i Dusznikach w województwie 
wałbrzyskim oraz w opolskim Na-
mysłowie. Władze obiecały speł-
nić oczekiwania załóg, więc 26 lip-
ca zakończył się ten epizod prote-
stów dolnośląskich.

„Chyba 23 sierpnia dotar-
ły do nas pierwsze informacje 
o żądaniach robotników z Wy-
brzeża – wspomina Tomasz Su-
rowiec, inicjator wrocławskie-
go strajku, a później skarb-
nik Międzyzakładowego Komi-
tetu Założycielskiego „Solidar-
ności”. – We wtorek 26 sierp-
nia miałem już na piśmie 21 
gdańskich postulatów”. Razem 
z Czesławem Stawickim przed-
stawili je kolegom z zajezdni nr 
VII przy ul. Grabiszyńskiej. Pra-
wie natychmiast podjęto decy-
zję o strajku popierającym pra-
cowników Stoczni Gdańskiej. 
Delegaci wyruszyli do pozo-
stałych zajezdni: dwóch auto-
busowych i czterech tramwa-
jowych. Mimo działań zastra-
szających esbecji i mi-
licji komunikacja miej-
ska została wstrzyma-
na. Informacje dotar-
ły też do innych za-
kładów i ich przedsta-
wiciele zaczęli przyby-
wać na Grabiszyńską. 

Tego protestu już nie można 
było zatrzymać ani ukryć.

W nocy z 26 na 27 sierpnia 
w zajezdni nr VII zawiązał się 
Międzyzakładowy Komitet Straj-
kowy. W jego skład weszli Jerzy 
Piórkowski (przewodniczący), T. 
Surowiec i C. Stawicki z MPK, 
Zbigniew Kopystyński z Elwro, 
Bogusław Ziobrowski z PKS, Zbi-
gniew Przydział z Wrocławskiej 
Stoczni Rzecznej i Hubert Hanu-
siak z WPBP nr 1. C. Stawicki stał 
się sekretarzem MKZ, rejestru-
jącym kolejne przerywające pra-
cę zakłady, a T. Surowiec z bra-
tem zorganizował w swoim au-
tobusie biuro informacyjne, do 
którego zgłaszali się przedstawi-
ciele strajkujących zakładów. Na 
Grabiszyńską przybywali ludzie z 
różnych środowisk. 27 sierpnia w 
południe Krzysztof Turkowski, hi-
storyk z Biblioteki Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich, współ-
pracownik KOR, nawiązał telefo-
niczną łączność z Gdańskiem, in-
formując o zasięgu wrocławskie-

go protestu. On też czu-
wał nad redagowaniem 
strajkowych komunika-
tów. Tego dnia wicepre-
zes Klubu Inteligencji 
Katolickiej Maciej Zię-
ba, obecnie prowincjał 
polskich dominikanów, 

umówił przedstawicieli MKS na 
spotkanie z ówczesnym abpem 
Henrykiem Gulbinowiczem. Me-
tropolita wrocławski udzielił bło-
gosławieństwa wszystkim straj-
kującym i całemu społeczeń-
stwu Dolnego Śląska. To moralne 
poparcie było bardzo potrzebne 
ludziom narażonym na prowo-
kacje SB i MO, wprowadzanym w 
błąd nieprawdziwymi doniesie-
niami prasowymi.

Ważna też była dla nich łącz-
ność z MKS za pośrednictwem 
przebywających w VII zajezd-
ni delegatów przedsiębiorstw. 
Wzmacniała ona załogi i upew-
niała je w słuszności obranej dro-
gi. Wrocławski przykład prze-
niósł się na Wałbrzych i Legnicę. 
W piątek 29 sierpnia ks. Stani-
sław Orzechowski odprawił Mszę 
św. dla strajkujących. W niedzielę 
31 sierpnia o godz. 16.00 w Eu-
charystii celebrowanej w VII za-
jezdni uczestniczyło ponad 10 
tys. osób. Po Mszy św. muzy-
cy Opery Wrocławskiej, namó-
wieni przez Janusza Łaznowskie-
go, obecnego przewodniczące-
go dolnośląskiej „Solidarności”, 
wykonali koncert pod dyrekcją 
Roberta Satanowskiego. Wkrót-
ce potem do Wrocławia powró-
cili wysłannicy, którzy przywieźli 
z Gdańska wiarygodne informa-
cje o podpisanym porozumieniu.

W poniedziałek 1 września 
1980 na liście wrocławskiego Mię-
dzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego znajdowało się 176 
przedsiębiorstw. Ich pracownicy 
wywalczyli wolność, a reprezen-
tanci utworzyli Międzyzakładowy 
Komitet Założycielski Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”. 

Przynieśli wolność, narażając się na szykany esbeków, utratę pracy, pałowanie i bicie, skrytobójczą śmierć
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Duchowym 
pokrzepieniem 
były dla 
protestujących 
Msze św. 
Na zdjęciu ołtarz 
w VII zajezdni
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Kiedy rodziła się „Solidarność” w „Archimedesie”

Czas przełomu
Zanim doszło 
do porozumień 
sierpniowych w 1980 roku, 
kraj ogarnęła fala strajków. 
Na Dolnym Śląsku pierwszy 
protest wybuchł we 
wrocławskim zakładzie 
„Archimedes” w lipcu. O okoliczności  
tamtych wydarzeń zapytaliśmy ich 
uczestnika, późniejszego pierwszego 
przewodniczącego „Solidarności” 
w „Archimedesie”, Mieczysława 
Sieradzkiego*.

Nasz protest poprzedziły 
strajki w okręgu lubelskim – sta-
rannie tuszowane przez władze. 
Tak się złożyło, że akurat jeden 
z pracowników „Archimedesa” 
przebywał na urlopie u rodziny 
na Lubelszczyźnie i po powrocie 
opowiedział kolegom o tym, co 
się tam dzieje. Był to bezpośred-
ni impuls do podjęcia protestu 
we Wrocławiu.

Przed wybuchem

Trzeba jednocześnie podkre-
ślić, że wydarzenia 1980 roku 
to wynik długotrwałego proce-
su. Fale strajków powracały co 
kilka lat, w kraju narastało po-
wszechne niezadowolenie. Mia-
ło ono wiele przyczyn – niskie 
zarobki, brak żywności, złe wa-
runki pracy. Na godziwe wyna-
grodzenie mogły liczyć tylko oso-
by rekomendowane przez partię. 
Zwykły robotnik nie miał więk-
szych perspektyw. Zarabiał wów-
czas ok. 2 tys. zł, a np. samochód 
marki Warszawa kosztował 120 
tys. Ogólna frustracja wyrażała 
się w alkoholizmie.

Atmosfera sprzyjała prote-
stom. W zakładzie dostępna 
była „Kultura Paryska”, krążyły 
opozycyjne wydawnictwa. Czy-
tało się je i podawało dalej. W 
stosunkach między pracownika-
mi obowiązywał zasadniczy po-
dział na partyjnych i bezpartyj-
nych. Przy tych pierwszych nale-
żało uważać na to, co się mówi. 

W swoim gronie nato-
miast zupełnie otwarcie 
rozmawialiśmy o komu-
nizmie, jego fałszu i ob-
łudzie. Prawie wszyst-
kie osoby z nomenkla-
tury partyjnej trzyma-
ły z władzą ze wzglę-
dów czysto koniunktu-

ralnych. Przypominam sobie tyl-
ko jednego, który szczerze wie-
rzył w ideały komunizmu, po-
tem jednak przejrzał.

Lipcowe dni

Protest rozpoczęli robotnicy, 
potem podjęła go cała – licząca 
wtedy ponad 2 tys. osób – zało-
ga. Na dwa dni, 25 i 26 lipca, sta-
nął cały zakład. Strajk przygoto-
wany został w bardzo przemyśla-
ny sposób, co było owocem po-
przednich doświadczeń. Kiedy w 
1968 r. znalazły się osoby orga-
nizujące wsparcie dla protestu-
jących studentów, władze szyb-
ko wyłowiły organizatorów tej 
akcji i usunęły ich z pracy. Tym 
razem więc nie wyłoniono żad-
nego przywódcy czy komitetu. 
Pracownicy poszczególnych wy-
działów zbierali się razem na za-
kładowych stołówkach i opraco-
wywali postulaty. W sumie wy-
sunięto ich ok. 180–190. Doty-
czyły spraw socjalno-bytowych, 
BHP-owskich, np. złego oświet-
lenia niektórych stanowisk pra-
cy, braków w zaopatrze-
niu pracowników latem 
w chłodne napoje. Postu-
laty przekazywano kie-
rownikom, ci przedsta-
wiali je dyrekcji, a ta z 
kolei kontaktowała się 
zapewne z Komitetem 
Wojewódzkim Partii. Nie 
można było znaleźć, jak 
wspomniałem, pojedyn-

czych prowodyrów, a trudno pa-
cyfikować siłą całą 2-tysięczną 
załogę. Prawdopodobnie dlate-
go zapadła decyzja o pójściu na 
ugodę i prawie wszystkie postu-
laty zostały zrealizowane. Nale-
ży podkreślić, że lipcowy protest 
w „Archimedesie” był prawdzi-
wym aktem odwagi i ewenemen-
tem na Dolnym Śląsku. Inne za-
kłady nie poszły wówczas w na-
sze ślady.

Ciąg dalszy

W sierpniu zawrzało w całej 
Polsce. Zaczęło się od protestów 
na Wybrzeżu. Postulaty, które 
tam wysuwano, dotyczyły już nie 
tylko kwestii socjalno-bytowych, 
ale spraw związanych z szerzej 
rozumianą godnością człowieka 
i suwerennością kraju. Wyrażali-
śmy zdecydowane poparcie dla 
wysuwanych tam żądań. Byliśmy 
gotowi podjąć w „Archimedesie” 
strajk okupacyjny, gdyby władze 
nie zdecydowały się na ugodę. 

Kiedy podpisano porozu-
mienia gdańskie, w „Archime-
desie” zawiązał się komitet, 
który doprowadził do pierw-
szych wolnych wyborów nieza-
leżnych od władzy związków 
zawodowych. W ich wyniku 
zostałem pierwszym przewod-
niczącym zakładowej „Solidar-
ności”. W swoich działaniach 
kładłem akcent na integrację 

ludzi wokół idei su-
werenności. Podjęli-
śmy akcję informo-
wania społeczeń-
stwa o prawdziwym 
obliczu komunizmu 
i sytuacji Polski, roz-
wijaliśmy idee samo-
rządności. Dużą rolę 
odegrały wtedy roz-
maite gazetki i książ-

ki wydane poza cenzurą, które 
były dostępne w związkowej 
bibliotece.

W ramach „Solidarności” po-
wstawały poszczególne sekcje, 
mające na celu m.in. troskę o 
sprawy dotyczące konkretnych 
grup zawodowych. Jedną z nich 
była sekcja „Metalowców”, któ-
rą zorganizowałem najpierw na 
Dolnym Śląsku, potem na pozio-
mie krajowym. Jednoczyła ona 
pracowników zakładów przemy-
słu metalowego (u nas były to: 
„Archimedes”, „Dolmel” i „Pa-
fawag”). Liczyła około miliona 
członków.

Po ogłoszeniu stanu wojen-
nego, 14 i 15 grudnia 1981 r., w 
„Archimedesie” wybuchł strajk 
okupacyjny, który zakończył się, 
niestety, wtargnięciem do zakła-
du czołgów. W czasie stanu wo-
jennego załoga była mocno spa-
cyfikowana. Funkcjonowało tu, 
jak się dowiedzieliśmy, około 
190 donosicieli, głównie człon-
ków PZPR. Nie znaczy to, że opo-
zycja zaprzestała działań. Pamię-
tam, jak na kominie naszej kot-
łowni znalazła się wielka flaga 
„Solidarności”. Komuniści zdarli 
ją, a wejście na komin zaspawali.

Budzi podziw fakt, jak bardzo 
w tamtych latach naród był zin-
tegrowany wokół idei „Solidar-
ności”, jak bardzo pragnął wol-
ności. Tego pragnienia nie zdu-
sił stan wojenny. Można doszuki-
wać się różnych powodów prze-
mian, które się dokonały. Jestem 
jednak przekonany, że nie da 
się ich do końca zrozumieć bez 
uwzględnienia Bożej Opatrzno-
ści, tajemniczego tchnienia Du-
cha Świętego.

Notowała
AGATA COMBIK

* Mieczysław Sieradzki – inżynier 
mechanik; ponad 30 lat pracował we 
wrocławskim zakładzie „Archimedes”, 
w Biurze Konstrukcyjnym w Dziale Badań, 
jako kierownik ds. organizacji 
i zarządzania oraz jako etatowy działacz 
związkowy. Pierwszy przewodniczący 
„Solidarności” w „Archimedesie”, za swoją 
działalność opozycyjną aresztowany w 
1982 r.; w latach 1990–1994 członek 
Rady Miejskiej Wrocławia.

Strajk podjęty 
w „Archimedesie” 
w okresie 
późniejszym 
– po ogłoszeniu 
stanu wojennego 
– zakończył się 
wtargnięciem 
czołgów 
na teren zakładu
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Tworząc w latach 80. biuletyny 
i gazety, „Solidarność” miała 
cel nadrzędny – przełamać 
monopol ówczesnej władzy na, 
zafałszowaną często, informację...

Patrząc na stosiki róż-
nych tytułów, leżące na sto-
le w obecnej redakcji „Solidar-
ności”, trudno nie cofnąć się 
myślą do roku 1980. Wtedy 
w październiku wydano legal-
nie pierwszy numer tygodnika. 
Stare przybrudzone już strony 
przywołują w pamięci wyda-
rzenia z tamtych dni. Czytamy 
tam między innymi: zawiązał 
się komitet strajkowy, ZOMO-
wcy pobili robotników, dzia-
łacz zdyskredytowany przez 
media państwowe broni się na 
łamach pisma. To był wolny 
głos wolnych ludzi. Nie liczono 
wtedy nakładu ani korespon-
dentów, redakcja mieściła się 
w siedzibie związku, najpierw 
przy pl. Czerwonym, później 
przy ul. Mazowieckiej.

Gazeta została zlikwidowa-
na w momencie wprowadzenia 
stanu wojennego, ale tylko po 
to, aby odrodzić się w formie 
podziemnej „bibuły”. Patrząc 
na stopkę redakcyjną, z cza-
sów, gdy pismo mogło jeszcze 
ukazywać się legalnie, znaj-
dziemy w niej nazwiska znane 

do dzisiaj. Stanisław Huskow-
ski – wtedy asystent Politech-
niki Wrocławskiej, po 2000 ro-
ku prezydent Wrocławia, obec-
nie senator RP, Maciej Zięba – 
wtedy student fizyki na PWr, 
dziś kończący drugą kadencję 
prowincjał polskich dominika-
nów, Rafał Bubnicki – obec-
nie dolnoślą-
ski korespon-
dent „Rzecz-
pospolitej” . 
Na tygodniku 
nie zrobili ka-
riery – raczej 
zyskali doświadczenie, które 
pozwoliło im skutecznie dzia-
łać na rzecz demokracji w róż-
nych, jak widać, dziedzinach 
życia.

W marcu 2006 roku upły-
nie 15 lat od czasu reakty-
wowania regionalnego pisma 
„Solidarności”. Zarząd Regionu 
Dolny Śląsk wydawał najpierw 
„Co tydzień »Solidarność«”, a 
po dwóch latach przekształcił 
się w miesięcznik, który obec-
nie ma nakład około 8000 eg-
zemplarzy i ukazuje się pod 
tytułem: „Dolnośląska Solidar-
ność”.

Po 1991 roku gazetę re-
dagował 7-osobowy zespół 
pod kierunkiem Michała Bie-
ganowskiego. Od marca tego 
roku, po reorganizacji pisma, 
jego jedynym redaktorem po-

został Marcin Raczkowski. Od 
2003 roku działa strona inter-
netowa pisma. W ciągu nie-
spełna 2 lat istnienia odwie-
dziło ją, według szacunków 
administratora, blisko 20 000 
osób. 

„Staraliśmy się od począt-
ku naszej działalności wyjść 
do człowieka – mówi obec-
ny naczelny gazety – zdawali-
śmy sobie sprawę, że nie jest 
to tylko ktoś, kto pracuje, dla-
tego w naszym piśmie dodali-
śmy na przykład dział sporto-
wy i ten odpowiadający róż-
nym pozazawodowym zainte-
resowaniom czytelników”. Po-
dobnie było z projektem in-
ternetowym. Gdy redakcja za-
uważyła, że pracuje już dla no-
wego pokolenia związkowców, 
dla których korzystanie z za-

sobów sieci jest czymś natu-
ralnym, zaczęła służyć im tak-
że tą drogą. 

Pismo zwiększyło spektrum 
poruszanych tematów, jednak 
w centrum jego zaintereso-
wań nadal pozostał człowiek 
w miejscu pracy – jego prawa i 
ułatwienie mu skutecznego ich 
dochodzenia. „Przedstawiamy 
zawsze to, czym aktualnie ży-
je związek na wszystkich płasz-
czyznach działalności”– koń-
czy M. Raczkowski. 

RADEK MICHALSKI

Bogatą monografię na temat 
niezależnego, często podziemnego 
czasopiśmiennictwa w czasach Polski 
Ludowej wydał Szczepan Rudka. 
„Poza cenzurą – wrocławska prasa 
bezdebitowa 1973–1989” ukazała się 
nakładem PWN w 2001 roku.

Pismo na miarę czasów i potrzeb

Solidarny głos

We wrześniu już po raz piąty 
zjadą do Wołowa najlepsi 
organiści z różnych stron 
świata.

Festiwal zainauguruje 18 
września występ sopranistki 
Teresy Żylis-Gary, przy akompa-
niamencie Piotra Rojka z Wroc-
ławia. Cykl koncertów potrwa 
do 16 października – szczegó-
łowy program podamy w jed-
nym z najbliższych numerów 
„Gościa”. 

Przygotowywany od 2001 
roku festiwal „Cantus Organi” 
przyciąga nie tylko mistrzów 
gry na tym oryginalnym, ko-
jarzonym dzisiaj głównie z 
kościołami, instrumencie, ale 
także miłośników tej muzyki. 
Jego główny organizator ks. 
Stanisław Małysa, proboszcz 
parafii pw. św. Wawrzyńca 
w Wołowie, udostępnia wy-
konawcom instrument znaj-
dujący się w kościele para-
fialnym.

Pochodzące z 1716 roku 
organy są dziełem mistrza 
Caspariniego, XVIII-wieczne-
go specjalisty zajmującego 
się instrumentami tego ro-
dzaju. Wołowskie są jednymi 
z nielicznych zachowanych w 
tak dobrym stanie na terenie 
Europy. Mimo że w XIX wie-
ku podczas konserwacji zmo-
dyfikowano nieco brzmie-
nie barw, nadal nie odbie-
gają one zbytnio od pierwo-
wzoru.

Wśród tegorocznych uczest-
ników festiwalu znaleźli się tak-
że: Julian Gembalski – profesor 
Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach, 
Matthias Steinmacher z Niemiec 
oraz Rafael Cárdenas Morales 
z Meksyku. Temu ostatniemu 
w koncercie kończącym festiwal 
towarzyszył będzie skrzypek Se-
bastian Kwapisz. 

Patronem medialnym festi-
walu jest wrocławska redakcja 
„Gościa Niedzielnego”. RAD

Festwal w Wołowie

Zagrają na unikatowych organach

Kształt 
dolnośląskiego 
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wielokrotnie się 
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Dla pokolenia 
solidarnościowego hasło 
„Aleja Pracy” jest synonimem 
patriotycznego zrywu. To tutaj 
dolnośląska „Solidarność” 
miała największe wsparcie 
i azyl, zwłaszcza w czasie 
stanu wojennego.

Do wrocławskiej para-
fii pw. św. Klemensa Dwo-
rzaka, przy al. Pracy, w 
latach osiemdziesiątych 
zjeżdżali ludzie z innych 
dzielnic, z Dolnego Śląska, 
a nawet z różnych stron  
Polski. Msze św. za Ojczy-
znę w najbardziej uprze-
mysłowionej części Wroc-
ławia były okazją, by po-
czuć siłę jedności narodu, 
który miał dosyć komuni-
stycznego jarzma. Tu, w 
parafii prowadzonej przez 
jezuitów, było ich szcze-
gólnie dużo. Z nich ojciec 
Adam Wiktor, legendarny 
proboszcz wspólnoty w 
latach 1978–1987, powo-
łał Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy. Wielu jego człon-
ków włączyło się w budo-
wanie struktur „Solidarno-
ści” podziemnej.

Spotkania

Gromadzą się od lat 
w środy o 19.00, w cias-
nej ciemnej sali, mogą-
cej pomieścić co najwy-
żej dwadzieścia osób. 
Gościli tu niemal wszy-
scy liderzy solidarnoś-
ciowej opozycji nasze-
go kraju. „Duszpaster-
stwo rozpoczęło dzia-
łalność w styczniu 1982 
roku – wspomina Stefan 
Więckowski. – Pierw-
sze spotkania odbywa-

ły się w pokoju gościn-
nym na plebanii. Kiedy 
zorientowaliśmy się, że 
ubecy nas podsłuchują, 
podchodząc pod okna 
od strony ogrodu, prze-
nieśliśmy się do sali na 
piętrze. Z czasem tra-
filiśmy do pomieszcze-
nia, w którym obecnie 
jesteśmy”.

Duszpasterz

„Parafia była jedy-
nym miejscem, gdzie 
opozycja mogła się ze-
brać” – mówi Jan Ku-
biak, kolejny z wetera-
nów duszpasterstwa. 
„Tym bardziej u boku ta-
kiego proboszcza, jakim 
był ojciec Adam Wik-
tor – wtrąca Michał Ha-
niszewski. – Gromadził 
nas i pozwalał działać”. 
Każdy miał przypisa-
ne jakieś zadanie. Jed-
ni drukowali ulotki, inni 
je roznosili, jeszcze in-
ni odpowiadali za kon-
takty z Polską. Kiedy za-
częły się aresztowania, 
organizowali pomoc re-
presjonowanym i ich 
rodzinom. Sporo pra-
cy mieli przy podziale 
transportów zagranicz-
nych darów, organizo-
waniu Mszy za Ojczy-
znę. „Wciąż musieliśmy 
wyprowadzać w pole 
ubeków, którzy nas in-
wigilowali” – wspomi-
na Alicja Wrabec. „Kie-
dyś zrobiliśmy zdjęcia 
tym, którzy po cywilne-
mu szpiegowali podczas 
Mszy św., i wywiesiliśmy 
je w przykościelnej gab-
locie – mówi Jan Kubiak. 
– Rozwścieczyliśmy tym 
bezpiekę... Myśleli, że 
są anonimowi”.

Dla potomnych
Kiedy przyszła uprag-

niona wolność, grupa za-
angażowała się m.in. w 
kampanię przed wybora-
mi parlamentarnymi i sa-
morządowymi. „Ci, któ-
rych popieraliśmy, zawsze 
wygrywali” – mówi dum-
nie Anna Marchewicz. Pa-
triotyczną misję dopełnia 
formacja duchowa. Co-
tygodniowe katechezy, 
wspólna modlitwa – to 
też ich troska o Polskę.

Twórcy legendy „Alei 
Pracy” przyznają, że tro-
chę zaniedbali kronikar-
ską robotę. Złota księga 
gości, trochę fotografii, 
kilka sztandarów i krzyż 
brzozowy, z którym wita-
li Papieża na Partynicach 
w 1983 r. – to wszystko, 
co im pozostało. Tak wie-
le mają jeszcze do zro-
bienia, że brakuje im cza-
su na dokumentowanie 
przeszłości. A poza tym 
– jak twierdzą – przecież 
nie robią niczego nad-
zwyczajnego.

KS. JANUSZ GORCZYCA

O. ANDRZEJ 
GÓRSKI TJ

Pochodzi ze Starego Sącza. 
W zakonie jest od 25 lat, 
święcenia kapłańskie przy-
jął w Warszawie w ro-
ku 1988. Proboszczem we 
Wrocławiu jest od 1998 r.

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu

Ludzie pracy z alei Pracy

ZDANIEM PROBOSZCZA
Sporo dawnego zapału naszych parafian przecho-
dzi na młode pokolenie, tym bardziej że dorośli 
nadal dają dobry przykład. Stałą opieką, w róż-
nych grupach formacyjnych, objęci są wszyscy, od 
dzieci (m.in. ERM, świetlica dla dzieci), po najstar-
szych (Klub Seniora). Wciąż prężnie działa u nas 
ruch oazowy. Pochwalić się możemy biblioteką i 
czytelnią, z której korzysta spora grupa dorosłych 
i młodzieży. W dzisiejszych czasach jest to zja-
wisko niecodzienne. Wspólnotowego ducha pa-
rafii można odnaleźć w kawiarence otwierającej 
swe podwoje w każdą niedzielę. Jest obsługiwana 
przez poszczególne grupy parafialne, które dbają, 
by dla gości nie brakowało ciasta domowego wy-
pieku. Dochód z jego sprzedaży zasila fundusz po-
mocy najuboższym.
Jeśli sporo się u nas dzieje, to dlatego, że ma-
my wsparcie Matki Bożej Pocieszenia, czczo-
nej w parafialnym sanktuarium. Przed znajdu-
jącym się w nim obrazem (w tym roku przypa-
da stulecie jego koronacji) gromadzi się coraz 
więcej pątników.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele: godz. 6.45, 8.00, 9.15, 10.30 (dla dzieci 

– kościół dolny, dla dorosłych – kościół górny), 11.45, 
13.00, 18.00, 20.00 (w wakacje)

  W dni powszednie: 6.30, 7.15, 8.00, 18.00
  Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia i Msza św. – wto-

rek o godz. 18.00
  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adoracja – ponie-

działek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 15.00–16.00
wroclaw@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław
tel./faks (71) 322 30 72, 322 37 09, 327 11 47
Redagują: ks. Janusz Gorczyca – dyrektor oddziału, 
Agata Combik, Radosław Michalski, Jolanta Sąsiadek
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