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Mieszkańcy wspólnoty pw. Matki 
Boskiej Pocieszenia w Oławie już 

po raz 10. uczestniczyli w procesji mod-
litewnej ulicami miasta. 7 października, 
we wspomnienie NMP Różańcowej, zgro-
madzili się na wieczornej Eucharystii, po 
której, odmawiając Różaniec, wyruszyli 
sprzed świątyni parafialnej, sanktuarium 
MB Pocieszenia. Kilkakrotnie zatrzymywali 
się, aby ich duszpasterze mogli odczytać 
intencje modlitewne powierzone przez 
nich Maryi. – Najdłuższą, trwającą 3,5 
godziny, procesję mieliśmy w 2003 ro-
ku, kiedy to dziękowaliśmy Panu Bogu 

za poświęcenie nowego 
kościoła pw. Matki Bożej 
Różańcowej – mówi ks. 
Andrzej Szafulski, pro-
boszcz wspólnoty i po-
mysłodawca oławskich 
procesji. 

Z RÓŻAŃCEM PRZEZ MIASTO

Członkinie 
Żywego Różańca 
podczas 
oławskiej 
procesji

We Wrocławiu ruszyła III edycja ogólnopolskiej akcji 

Hospicjum to też życie
W sobotę 7 października 
w stacjonarnym Hospicjum 
Bonifratrów i w Zakładzie 
Opieki Paliatywnej – Hospicjum 
Domowym przy Dolnośląskim 
Centrum Onkologii we Wrocławiu 
odbyły się spotkania poświęcone 
żałobie po stracie bliskich osób.

W kościele pw. Świętej 
Rodziny przy ul. Poświęc-
kiej, sąsiadującym z rozbu-
dowywanym właśnie Hospi-
cjum Bonifratrów, o godz. 
10.00 o. Wiesław Dudek od-
prawił Mszę św. w intencji 
chorych, ich rodzin, pracow-
ników i wolontariuszy pla-
cówki. Następnie w pomiesz-
czeniach Stowarzyszenia Po-
mocy Hospicjum zaprezen-
towano film Jacka Zachod-
nego „Śmierć XXI”. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję 
rozmawiać z twórcą obra-
zu, dzieląc się swoimi prze-
życiami, wysłuchać wykładu 
Dominika Krzyżanowskiego, 
kierownika hospicjum, o ża-

łobie i pomocy w tym trud-
nym okresie oraz skorzystać 
z konsultacji specjalistów.

Tego dnia o godz. 14.00 
bp Andrzej Siemieniewski 
poświęcił nowe pomieszcze-
nia Zakładu Opieki Paliatyw-

nej przy pl. Hirszfelda oraz 
krzyż rzeźbiony 10 lat przez 
wolontariusza domowego ho-
spicjum Jarosława Kaczmar-
czyka. Kierowniczka placów-
ki dr Anna Orońska przedsta-
wiła obecnych na spotkaniu 
pracowników i współpracow-
ników. W prezencie dostoj-
ny gość otrzymał obraz na-
malowany tuż przed śmier-
cią przez jedną z pacjentek 
hospicjum. Następnie w je-
zuickim kościele pw. św. Ig-
nacego Loyoli biskup odpra-
wił Mszę św. w intencji cho-
rych, ich rodzin, pracowni-
ków i wolontariuszy domo-
wego hospicjum. W homi-
lii przypomniał, że wędrów-
ka Jezusa do nieba prowadzi 
przez krzyż i grób. Idąc dro-
gą Zbawcy powinniśmy wi-
dzieć na niej hospicja. Po Eu-
charystii odbył sie koncert 
chóru „Canta Nobiscum” pod 
dyrekcją Marka Pisarskie-
go. Były też wspomnienia o 
zmarłych pacjentach i pre-
zentacja ich twórczości.

JOLANTA SĄSIADEK
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ZA TYDZIEŃ
  O LITERACKIM KONKURSIE O LAUR

„ZŁOTEGO PIÓRA” organizo-
wanym przez Salezjańskie LO

  O parafii w GODZIKOWICACH
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Trudno dziś powiedzieć, 
czy tegoroczną jesień 

zapamiętamy jako złotą, czy 
słotną? W pamięci każdego 
z nas pozostanie na dłużej 
inne wydarzenie z bogate-
go kalendarza października 
i listopada 2006. Jedni będą 
wspominali polityczne na-
pięcia i spory, inni refleksyjny 
nastrój akcji „Hospicjum to 
też Życie” trwającej od 7.10 
do 30.11 (o jej wrocławskiej 
inauguracji piszemy obok), 
jeszcze ktoś zapamięta na-
bożeństwa różańcowe czy 
fatimską procesję. Jednak 
do barw i nastroju polskiej 
jesieni najbardziej pasuje 
mi koloryt malarski, taki na 
przykład jak ten opisany w 
tekście „Śląski Rembrandt” 
(str. IV i V). 
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Bp A. Siemieniewski i dr A. Orońska 
na spotkaniu w siedzibie ZOP

JOLANTA SĄSIADEK 
redaktor wydania
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Ze św. Faustyną
JEZU, UFAM TOBIE! To we-
zwanie jest jakby streszcze-
niem całej chrześcijańskiej 
wiary – mówił bp Andrzej 
Siemieniewski 5 października 
we wrocławskim kościele pw. 
św. Faustyny, gdzie przewod-
niczył Mszy św. odpustowej. 
Zauważył, że z postawy uf-
ności wobec Chrystusa wypły-
wa całe chrześcijańskie życie, 
udział w sakramentach, otwar-
tość na Słowo Boże, na na-
uczanie Kościoła. Proboszcz 
ks. Marek Dutkowski zapre-
zentował pokrótce dzieje pa-
rafii, jednej z najmłodszych w 
archidiecezji, oraz funkcjonu-
jące w niej wspólnoty. Biskup 
wyraził uznanie dla wiernych 
za ich zaangażowanie w bu-
dowę i upiększanie parafialnej 
świątyni.
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Po Eucharystii zebrani mogli uczcić 
relikwie św. Faustyny

Święto miłosierdzia w Wołowie
CZCICIELE św. Faustyny i 
Miłosierdzia Bożego z para-
fii pw. św. Karola Boromeusza 
w Wołowie, 5 październi-
ka uczestniczyli w proce-
sji z relikwiami Świętej wo-
kół miejskiego Rynku (na zdję-
ciu), podczas której odśpie-
wali Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Grupa ta, od prawie 
20 lat modli się wspólnie w 
każdy wtorek, a od dwóch lat 
może się poszczycić relikwia-

mi św. Faustyny umieszczony-
mi w przenośnym ołtarzu z 
obrazem Jezusa Miłosiernego. 
Tego roku podczas Mszy św. 
odprawionej przez proboszcza 
ks. Eugeniusza Kuźmika oraz 
nabożeństwa i procesji, któ-
rym przewodniczył ks. Adam 
Łopuszyński, modlono się nie 
tylko o parafię, ale także odda-
no pod opiekę św. Faustyny ca-
łe miasto, którego herb umiesz-
czono przy jej relikwiach.

„O ludzką twarz człowieka”
KROŚNICE. 7 października 
odbyło się uroczyste podsu-
mowanie IX Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego „O ludz-
ką twarz człowieka”. Do tego-
rocznej edycji imprezy, zorga-
nizowanej pod patronatem mi-
nistra kultury, przystąpiło 206 
uczestników. Jury, w składzie 
Teresa Tomsia, Ewa Najwer, 
Marek Wittbrot i ks. Wacław 
Buryła, nie przyznało I nagro-
dy. W kategorii ogólnej II na-
grodę otrzymał Rafał Jaworski 
(Tychy), III – Ela Galoch (Tychy); 
przyznano też 7 wyróżnień i 
2 specjalne dla miejscowych 

twórców. W kategorii młodzie-
żowej wyróżniono 4 uczestni-
ków. Tegoroczny finał uświetnił 
koncert zespołu „Wolna Grupa 
Bukowina”. Organizatorami  
krośnickiego konkursu są: pa-
rafia pw. św. Maksymiliana 
Kolbego, Urząd Gminy Krośnice 
i Gminny Zespół Kultury i 
Bibliotek w Bukowicach. – W 
przyszłym roku planujemy zor-
ganizować dla uczestników 
konkursu plener malarski i war-
sztaty literackie oraz wyciecz-
ki po okolicy, aby umożliwić im 
nawiązanie kontaktów – zapo-
wiada ks. W. Buryła z Krośnic.

Skrucha i przeprosiny
HRABIA Wojciech Dziedu-
szycki, od 1999 r. Honorowy 
Obywatel Wrocławia, w specjal-
nym liście skierowanym do pre-
zydenta miasta przyznał, że w 
1949 r. został zmuszony do pod-
pisania tzw. lojalki, stając się taj-

nym współpracownikiem SB. „Na 
Pana ręce, Panie Prezydencie, 
składam przed Mieszkańcami 
Wrocławia i wszystkimi, którzy 
żywili do mnie zaufanie, wyra-
zy skruchy i słowa przeprosin” – 
napisał Hrabia.

Dzień Papieski
100 MŁODYCH WOLON-
TARIUSZY będzie kwesto-
wało na ulicach Wrocławia 15 
października, kiedy to Kościół 
polski, po raz szósty, będzie 
obchodził Dzień Papieski. 
Tym razem jego temat brzmi 

„ Jan Paweł II – sługa miłosier-
dzia”. Tradycyjnie dochód z 
ogólnonarodowej zbiórki pie-
niędzy pod hasłem „Dzielmy 
się miłością” zasili fundusz 
stypendialny dla uzdolnionej 
młodzieży.

Quo vadis, Europo?
PWT na V Europejskim Sympo-
zjum Profesorów Uniwersyteckich 
w Rzymie, jako jedyni wrocławia-
nie, reprezentowali księża profe-
sorowie Andrzej Małachowski i 
Włodzimierz Wołyniec. Szukano 
na nim odpowiedzi na pytanie: 
„Dokąd zmierza Europa? – kultu-
ra, ludzie, instytucje”. Próbowano 
przypatrzeć się kulturowym wy-
miarom nowego humanizmu, in-
tegracji i pomocniczości oraz so-
lidarności, a także roli profeso-
rów uniwersyteckich w chrześ-
cijańskim kształtowaniu Europy. 
Podczas rozmów o uniwersyte-
tach przedstawicielom PWT zada-
no pytanie, dlaczego Wydział sta-
nowi odrębną od UWr jednostkę, 
skoro w większości europejskich 
uczelni teologia jest ich ozdobą?

Rekolekcje Na Dobry Początek
WROCŁAW. Rozpoczęły one 
kolejny rok zajęć w duszpa-
sterstwach akademickich 
Wrocławia. Studenci od 1 do 4 
października rozważali temat: 
„Projekt na piękny dom”. W 
czwartek 5 października spot-
kali się na wspólnej wieczor-
nej Eucharystii w kościele pw. 

NMP na Piasku. W homilii ks. 
Stanisław Orzechowski zwró-
cił uwagę na ojczyznę jako 
dom. Wezwał, by studenci włą-
czali się w jego budowę, nie 
biorąc przykładu z politycz-
nych niesnasek i sporów. Po 
Mszy św. modlono się kanona-
mi Taizé.
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 OSTATNI KONCERT
VI Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej „Cantus 
Organi” odbędzie się w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Wołowie 
15 października o godz. 18.00. 
Zagra Karol Gołębiowski, laure-
at międzynarodowych konkur-
sów organowych w Monachium, 
Norymberdze, Brugge, Speyer i 
Rzymie. Autor wielu nagrań pły-
towych, który od 25 lat miesz-
ka, koncertuje i uczy w Brukseli, 
wykona m. in. utwory J.S. Bacha, 
W.A. Mozarta i G.F. Händla. Wstęp 
wolny.
  FUNDACJA OPUS 

ORGANI 
zajmująca się odbudową histo-
rycznych organów M. Englera 
w bazylice pw. św. Elżbiety we 
Wrocławiu zaprasza na koncer-
ty Ziemi Wrocławskiej. 14 PAŹ-
DZIERNIKA, o godz. 19.15 w Kątach 
Wrocławskich; 21 PAŹDZIERNIKA o 
19.15, w kościele pw. NSPJ w 
Sobótce soliści oraz Chór Bazyliki 
św. Elżbiety, Chór Kameralny 
Politechniki Wrocławskiej „Con-
sonanza” i Orkiestra Kameralna 
Akademii Muzycznej we Wrocła-
wiu pod dyrekcją Marty Kierskiej-
Witczak zagrają „Stabat Mater” 
A. Vivaldiego i „Ich hatte viel 
Bekümmernis” J.S. Bacha.
  LABORATORIUM 

ŻYCIA
organizowane przez „Wawrzyny” 
odbędzie się od 17 do 19 X na 
Politechnice Wrocławskiej, w 
bud. A1 przy Wybrzeżu Wy-
spiańskiego. W tych dniach od 
18.00 do 20.30 przybyli wysłu-
chają wykładów zawartych w cy-
klach: „Praca i kariera”, „Miłość i 
rodzina” oraz „Jednostka i spo-
łeczeństwo”. Wśród gości będą: 
o. M. Zięba OP, T. Terlikowski, Z. 
Nosowski i ks. J. Czarny. 
  TYDZIEŃ WSPÓLNOT 

L’ARCHE W POLSCE 
Arka, rodzina chrześcijańskich 
wspólnot, tworzona przez 
mieszkające razem osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie 
oraz ich asystentów, obcho-
dzi swoje 25-lecie. Z tej oka-
zji we Wrocławiu otwarta zo-
stanie 16 PAŹDZIERNIKA o godz. 
14.00 wystawa fotograficzna pt. 
„Nasze wspólne człowieczeń-
stwo”. Będzie ją można oglą-
dać do 25.10 w Galerii Miejskiej 
przy ul. Kiełbaśniczej 28. 

Zapraszamy

Z udziałem metropolity 
wrocławskiego i marszałka 
województwa 4 października 
odbył się koncert finałowy 
festiwalu muzyki zorganizowanego 
przez franciszkańską parafię 
pw. św. Antoniego na wrocławskich 
Karłowicach.

Koncert poprzedziła modli-
twa różańcowa i uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem abpa 
Mariana Gołębiewskiego, odpra-
wiona w dniu wspomnienia litur-
gicznego św. Franciszka. Przybli-
żając w homilii postać założycie-
la zakonu braci mniejszych, me-
tropolita podkreślił, że człowiek 
mający dar wiary i mądrości po-
chodzącej od Ducha św. prze-
wyższa autorów stosów książek, 
naukowców i ludzi piastujących 
ważne stanowiska. Do takich lu-
dzi należał św. Franciszek, któ-
ry żył i działał pod sztanda-
rem ubóstwa. Za życia czynił 
wszystko dla Boga drogą pokoju 
i dobra, dwa lata przed śmiercią 
otrzymał stygmaty, a dwa lata 

po odejściu do Pana zo-
stał kanonizowany.

Głównym przesła-
niem III Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzy-
ki Religijnej, trwającego 
od 30 września do 4 
października, było hasło: „Niech 
Pan obdarzy was pokojem”. W 
programie znalazła się muzyka 
wzbogacająca, oczyszczająca i 
napawająca optymizmem. Mu-
zyka, której piękno łączy ludzi 
różnych poglądów i wyznań oraz 
motywuje do działania. Uczest-

nicy festiwalu usłysze-
li utwory wykonane na 
unikatowych, świeżo 
odrestaurowanych za-
bytkowych organach 
oraz utwory chóralne i 
solowe. Zaprezentowali 

je artyści z Polski, Niemiec, Ukra-
iny i Szwajcarii. Ostatniego dnia 
między innymi Wrocławska Or-
kiestra Kameralna, Bonn Kam-
merchor Oberpleis pod dyrekcją 
Pavla Brochina i soliści wykonali 
Mszę koronacyjną W.A. Mozarta.

JOLANTA SĄSIADEK

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Pax et bonum per musicam” zakończony

Pokój i dobro przez muzykę

Liczna grupa 
franciszkanów 
celebrowała 
Mszę św. 
z arcybiskupem
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Wrocławskie uczelnie zainaugurowały nowy rok akademicki

Akademicki start
Abp Marian Gołębiewski 
2 października w katedrze 
wrocławskiej przewodniczył 
Mszy św. sprawowanej w inten-
cji społeczności Politechniki 
Wrocławskiej i całego środowi-
ska akademickiego miasta.

Podczas uroczystości inaugu-
racyjnej w gmachu PWr tytuł 
doktora honoris causa otrzymał 

prof. Alan Katritzki ze Stanowe-
go Uniwersytetu na Florydzie 
(USA). Dzień później rok akade-
micki 2006/2007 oficjal-
nie rozpoczął Uniwersy-
tet Wrocławski. W Auli 
Leopoldyńskiej uniwer-
sytetu honorowym dok-
torem uczelni miano-
wany został Savo Bra-
tos, profesor Uniwersy-

tetu Piotra i Marii Curie w Pa-
ryżu. Uroczystość poprzedziła 
Msza św. w kościele uniwersy-

teckim, którą sprawo-
wali ordynariusz świd-
nicki bp Ignacy Dec, bp 
Andrzej Siemieniewski, 
duszpasterz akademic-
ki ks. Mirosław Maliń-
ski oraz profesorowie 
Papieskiego Wydziału 
Teologicznego – rek-

tor ks. Józef Pater i ks. Tade-
usz Reroń. W homilii bp A. Sie-
mieniewski mówił o relacjach 
pomiędzy poznaniem rozumo-
wym a doświadczeniem wiary; 
podkreślił, że człowiek nie jest 
przypadkowym tworem ewolu-
cji, lecz każdy z nas chcianym i 
miłowanym przez Boga.

KUBA ŁUKOWSKI

3 października 
„Gaudeamus” 
odśpiewali 
studenci 
i profesorowie 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego
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Wiele dzieł z war-
sztatu lubiąskiego 
mistrza uległo roz-
proszeniu, znisz-

czeniu lub zaginęło. Te, które 
ocalały, do dziś wywierają na 
odbiorcach duże wrażenie. 300. 
rocznica śmierci największego 
śląskiego malarza epoki baroku 
to okazja, by pochylić się nad ni-
mi z uwagą. Obchodom wspo-
mnianej rocznicy towarzyszą 
konferencje naukowe, nowe ini-
cjatywy zmierzające do uhono-
rowania artysty. Może sprawią, 
że Dolnoślązacy odkryją go na 
nowo?

Wokół Lubiąża

Stare opactwo pocysterskie, 
wznoszące się nad Odrą kilka-
dziesiąt kilometrów od Wroc-
ławia, dziś kojarzy się głów-
nie z dramatycznymi zawirowa-
niami historii, z grozą wojny i 
późniejszą bezmyślną dewasta-
cją zabytków. Tymczasem właś-
nie Lubiąż był miejscem, gdzie 
Willmann mógł w XVII w. rozwi-
nąć w pełni swą twórczą dzia-
łalność.

Urodził się w 1630 r. w Kró-
lewcu. Naukę malarstwa roz-

począł w warszta-
cie swego ojca. W la-
tach 1650–1660 podró-
żował po Europie, ma-
jąc okazję poznać m.in. 
twórczość wielkich mi-
strzów niderlandzkich i 
flamandzkich – Rubensa, van 
Dycka, Rembrandta. W 1660 r. 
zamieszkał na stałe w Lubiążu, 
gdzie przez lata wykonywał ko-
lejne prace na rzecz cysterskie-
go klasztoru, przyjmując zlece-
nia opata Arnolda Freibergera i 
jego następców. Tu założył war-
sztat, zatrudniający grono po-

mocników i uczniów, 
tu ożenił się i prze-
szedł na katolicyzm, tu 
wreszcie zakończył ży-
cie i spoczął w klasz-
tornej krypcie.

Zwiedzający lubią-
skie opactwo mogą dziś oglą-
dać nieliczne pozostałości dzieł 
Willmanna – przede wszyst-
kim znajdujący się w tzw. Ja-
dalni Opata fresk, ukazujący 
„Triumf bohatera cnót”. Klasz-
torny kompleks niegdyś pełen 
był prac malarza. Wśród nich 
znajdowało się ok. 60 obrazów, 

zdobiących kościół, między in-
nymi ogromne malowidła z cy-
klu „Męczeństwa Apostołów”. 
Do ołtarza głównego wykonał 
Willmann wspaniałe obrazy ze 
sceną Wniebowzięcia NMP. Na 
pierwszym przedstawił Maryję, 
w rozwianych szatach, unoszo-
ną w obłoki przez aniołów; na 
drugim Boga Ojca i Chrystusa, 
oczekujących na Nią w niebie z 
wieńcami kwiatów. Obok umie-
ścił św. Józefa z lilią i gołębicę 
trzymającą koronę przeznaczo-
ną dla Wniebowziętej.

Dziś klasztorna świątynia 
jest pusta. Począwszy od se-
kularyzacji przeprowadzonej 
przez pruskie władze w 1810 
r., klasztor w Lubiążu był raz 
po raz grabiony i dewastowa-
ny. Największe straty nastąpiły 
w czasie II wojny światowej i po 
niej, gdy opactwo znalazło się 
w rękach żołnierzy radzieckich, 
a następnie pozostawione było 
przed długie lata bez jakiejkol-
wiek opieki. Powstała w 1989 
r. Fundacja „Lubiąż” rozpoczę-
ła żmudny proces ratowania za-
bytku; klasztorny kościół wciąż 
jednak pozostaje zrujnowany i 
ogołocony ze wspaniałego nie-
gdyś wyposażenia.

We wrześniu br. w lubią-
skim opactwie trwał Tydzień 
Willmannowski, a w jego ra-
mach naukowa konferencja. Jej 
inicjator, dr Andrzej Kozieł z 
wrocławskiego Instytutu Histo-
rii Sztuki, tłumaczy zamierze-
nia organizatorów: – Chodzi-
ło nam o nowe ustalenia doty-
czące życia i twórczości tego ar-
tysty, ale także o pełniejsze po-
znanie środowiska klasztoru cy-
sterskiego w Lubiążu, należą-
cego wówczas do najważniej-
szych ośrodków kulturowych w 
tej części Europy. Na podstawie 
informacji o przeszłości Lubią-
ża trzeba zbudować wizję przy-
szłości. Ze względu na zwią-
zek Willmanna z Lubiążem pro-
ponujemy, by obrazy tego arty-

Wstrząsające obrazy 
męczeństwa Apostołów, 

pełne ciepła sceny 
z życia Świętej Rodziny, 

niebiańskie wizje... 
Pędzel Michała 

Leopolda 
Willmanna nie lubił 

tematów mdłych  
i obojętnych. Jego 

obrazy z rozmachem 
wciągają widza w barwny 

świat tajemnic wiary.

tekst 
AGATA COMBIK

  Rok Willmannowski – 300-lecie śmierci Michała Leopolda Willmanna (1630–1706)

Śląski Rembrandt

Michał Willmann 
na tle opactwa 
w Lubiążu 
(fragment 
plakatu)
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sty, które znajdowały się w opa-
ctwie – a obecnie rozproszone 
są w Muzeach Narodowych w 
Warszawie i Wrocławiu oraz w 
warszawskich kościołach – na 
powrót trafiły do Lubiąża. Pro-
ponujemy utworzenie tu muze-
um poświęconego twórczości 
Willmanna. Istnieją podstawy, 
by sądzić, że już za życia mala-
rza wystrój kościoła klasztorne-
go traktowany był jako rodzaj 
galerii jego twórczości. Muze-
um byłoby więc nawiązaniem 
do starej tradycji.

Malarz świętych

Michał Willmann przyjmo-
wał także zlecenia spoza Lubią-
ża, przede wszystkim wykonu-
jąc rozmaite prace dla innych 
cysterskich klasztorów (m.in. 
Krzeszowa, Henrykowa, Trzeb-
nicy, Kamieńca Ząbkowickiego), 
ale nie tylko.

Szczególnie znane są freski 
wykonane przez artystę i je-
go współpracowników na zlece-
nie cysterskiego opata Bernar-
da Rosy z Krzeszowa, dla tutej-
szego kościoła pw. św. Józefa. 
Wśród ok. 50 fresków, tworzą-
cych jeden z najlepszych tego 
typu środkowoeuropejskich ze-
społów dojrzałego baroku, znaj-
duje się m.in. „Siedem radości” 
i „Siedem smutków” św. Józefa. 
Temat Świętej Rodziny pojawia 
się w wielu obrazach Willman-
na. Malarz często ukazuje pełne 
tkliwości sceny, w których Ma-
ryja czy św. Józef całują tulące 
się do nich Dzieciątko Jezus.

 Artysta, współpracując pe-
wien czas z opatem Bernardem 
Rosą, realizował w swych dzie-
łach koncepcje krzeszowskiego 
opata oraz poety Angelusa Si-
lesiusa. Przygotowywał projek-
ty ilustracji do „Krzeszowskiego 
modlitewnika pasyjnego”, któ-
re miały za zadanie pobudzić 
czytelnika do jednoczenia się 
z Chrystusem w Jego cierpie-

niach. Artysta ilustruje zresztą 
różne wydarzenia z życia Chry-
stusa i Maryi, także pełne rado-
ści i chwały. W Henrykowie zo-
baczymy m.in. Chrystusa Zmar-
twychwstałego, spotykającego 
się z Marią Magdaleną czy sto-
jącego w zwycięskiej pozie z 
krzyżem w dłoni. Z przebite-
go serca spływa strumień krwi 
– znak zbawienia dla ludzko-
ści. W Kamieńcu Ząbkowickim 
ujrzymy z kolei Maryję w sce-
nie Wniebowzięcia, unoszoną 
do nieba przez aniołów grają-
cych na przeróżnych instrumen-
tach muzycznych.

Wiele obrazów Willmanna 
czy jego warsztatu to ilustracje 
dotyczące życia świętych, uka-
zujące ich męczeńską śmierć, ich 
wizje i objawienia. W Henryko-
wie obejrzeć można m.in. „Bo-
że Narodzenie w wizji św. Ber-
narda z Clairvaux”, w Trzebnicy, 
oprócz przedstawień ze św. Bar-
tłomiejem i św. Krystyną, znaj-
duje się cykl prac poświęconych 

św. Jadwidze i cudownym zda-
rzeniom, jakie miały miejsce w 
jej życiu. Jedna z nich to sce-
na z Chrystusem odrywającym 
od krzyża rękę, by pobłogosła-
wić księżnej. Wśród Willman-
nowskich świętych znajdziemy 
św. Mikołaja, który ratuje rozbit-
ków (w Otmuchowie), św. Wacła-
wa (w Świdnicy) czy św. Apolonię 
(we wrocławskim Muzeum Na-
rodowym). Szczególną wymowę 
mają Willmannowskie wizerunki 
św. Ludgardy, którą przygarnia 
do serca Chrystus, pochylający 
się ku niej z krzyża. Interesujące, 
że rysunek autorstwa Willmanna 
stał się najprawdopodobniej iko-
nograficznym źródłem słynnego 
posagu św. Ludgardy na moście 
Karola w Pradze.

W gronie współpracowni-
ków artysty znaleźli się pasierb 
Jan Krzysztof Liszka, syn mala-
rza Michał Willmann Młodszy, 
zięć Krystian Neunhertz. W śla-
dy ojca poszła także jedna z có-
rek – Anna Elżbieta Willmann, 
dominikanka (w zakonie s. Be-
nedykta), uważana za pierwszą 
znaną wrocławską malarkę. 

Fakt, że po śmierci w 1706 
r. Willmann pochowany został 
w klasztornej krypcie, świadczy 
o wyjątkowym szacunku, jakim 
musieli darzyć go cystersi. W 
1989 r., w czasie prowadzonych 
w krypcie prac, udało się zidenty-
fikować szczątki M.L. Willmanna. 
3 marca 1990 r. odbyła się cere-
monia powtórnego pogrzebu ar-
tysty (oraz ciał zakonników, spo-
czywających w klasztornych pod-
ziemiach). We wrześniu tego ro-
ku odsłonięta została w Lubiążu 
tablica pamiątkowa poświęcona 
Willmannowi. Jest ona prawdo-
podobnie pierwszym tego rodza-
ju aktem złożenia hołdu artyście. 
Niegdyś nazywany śląskim Rafa-
elem, śląskim Rembrandtem lub 
Apellesem, dziś został nieco za-
pomniany. Warto, by mieszkańcy 
Dolnego Śląska na nowo odkryli 
swojego rodaka. 

Sonda

NASZ MALARZ
DR ANDRZEJ KOZIEŁ,  
INSTYTUT HISTORII SZTUKI UWR
– Artystyczną 
klasę Will-
manna można 
sprowadzić do 
dwóch zasad-
niczych cech. 
Pierwsza z nich to charakte-
rystyczna szkicowa manie-
ra malarska, z pozostawie-
niem śladów „pracy” pędz-
la. Jest to cecha typowa dla 
największych mistrzów ma-
larstwa, z Rembrandtem na 
czele. Dzięki niej widzimy 
całą dynamikę pracy arty-
sty, jego „rękopis”; za ma-
larską warstwą dostrzegamy 
człowieka, który ją tworzy. 
Druga ważna cecha twór-
czości Willmanna to orygi-
nalna ikonografia – z jednej 
strony brutalne sceny mę-
czeństwa, wręcz porażają-
ce widza swą drastycznoś-
cią; z drugiej – „pełne sło-
dyczy” sceny pocałunków 
Maryi czy św. Józefa tulących 
Dzieciątko Jezus, a także mi-
styczne wizje świętych.

KS. PROF. ANTONI KIEŁBASA, 
KUSTOSZ SANKTUARIUM 
ŚW. JADWIGI W TRZEBNICY
– Michał Will-
mann był od 
początku bar-
dzo zaintere-
sowany malar-
stwem o tema-
tyce religijnej. W 1663 r. 
przeszedł na katolicyzm i 
wpisał się w nurt twórczo-
ści będącej reakcją na prote-
stantyzm. Oddał swój talent 
idei rekatolicyzacji, przyczy-
niając się do ożywienia ży-
cia religijnego. Ukazywał w 
swoich pracach piękno po-
staci świętych, swoiste cie-
pło religijności charaktery-
stycznej dla Kościoła kato-
lickiego. W porównaniu ze 
średniowiecznymi przed-
stawieniami świętych, ma-
lowane przez niego osoby 
są bardziej naturalne i bliż-
sze człowiekowi. Jego twór-
czość jest głęboko zakorze-
niona w Biblii.

Wizja św. Ludgardy – fragment 
obrazu z tegorocznej wystawy prac 
Willmanna w Lubiążu;  
na co dzień we wrocławskim 
Muzeum Narodowym

  Rok Willmannowski – 300-lecie śmierci Michała Leopolda Willmanna (1630–1706)

Śląski Rembrandt
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60. rocznica III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Rudera z duszą 
– Młody człowiek szuka prawdziwych 
wartości i ceni ludzi, którzy 
je przekazują – przywołał myśl Jana 
Pawła II uczeń III LO, witający 
bpa Andrzeja Siemieniewskiego.

Rano 29 września, w koście-
le pw. św. Bonifacego przy pl. 
Strzeleckim we Wrocławiu, zebra-
ła się „wspólnota umysłów i serc”. 
Tak nauczycieli, rodziców i ucz-
niów III Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza na-
zwał bp A. Siemieniewski, któ-
ry przewodniczył uroczystej, kon-
celebrowanej Mszy św. z okazji 
60. rocznicy istnienia szkoły. Pro-
boszcz parafii, do której placówka 
należy, ks. Wojciech Tokarz, pod-
kreślił, jak ważne jest to, że rocz-
nicowe uroczystości rozpoczęto 
od ołtarza. Natomiast dyrektor 
szkoły Michał Głowacki, dzięku-
jąc wszystkim, którzy przygoto-
wali świąteczną liturgię i uczest-
niczyli w niej, zauważył znacze-
nie fundamentalnych wartości w 
edukacji i wychowaniu. Udział 
szkolnego pocztu sztandarowe-
go, licznej grupy licealistów, mini-
strantów i lektorów oraz szkolnej 

scholi, która zadbała o 
piękną oprawę muzycz-
ną Eucharystii, uświetnił 
uroczystość.

Po religijnych prze-
życiach przyszedł czas na aka-
demię w szkole przy ul. Składo-
wej, spektakl teatralny w wyko-
naniu absolwentów profilu hu-
manistyczno-teatralnego, wysta-
wy prezentujące dorobek nauko-
wy, plastyczno-architektoniczny, 
teatralny, literacki i sportowy li-
ceum. Były też spotkania klaso-
we i koncerty. Do auli III Liceum 
przybyli przedstawiciele władz 

miejskich z wiceprezy-
dentem Wrocławia Ja-
rosławem Obremskim 
oraz oświatowych z dol-
nośląską kurator Beatą 

Pawłowicz i dyrektorką Wydzia-
łu Edukacji UM Lillą Jaroń. Całą 
szkołę wypełnili jej absolwenci, 
wśród których nie brakuje osób 
szanowanych i znanych oraz ucz-
niowie, którzy na pewno pójdą w 
ślady swoich wybitnych nauczy-
cieli, wychowawców i starszych 
kolegów. Na stronie interneto-
wej szkoły www.lo3.wroc.pl syn-
tetycznie ujęto jej najważniejsze 

cele: „Formułując nasz program 
wychowawczy i edukacyjny sta-
ramy się łączyć wysokie wymaga-
nia intelektualne i moralne, sta-
wiać je tak, aby stymulowały do 
samodzielnej twórczej pracy, z 
pedagogiką akceptacji ucznia, je-
go potrzeb i indywidualności”.

Jeden z absolwentów szko-
ły, o której uczniowie mówią „ru-
dera z duszą”, napisał: „Z ka-
wałków pamięci jawi się miej-
sce pełne inspirujących przeci-
wieństw. Z jednej strony nacisk 
na przedmioty ścisłe, z drugiej 
– wyjścia do teatru, nasze spek-
takle i czytanie »Odry«. Presja 
systematycznej i twórczej pracy 
na lekcjach i olimpiady, które na 
szczęście nie stawały się idée fixe 
dyrekcji. (...) Z takich fragmen-
tów budowana była, wydawać by 
się mogło nierealna współcześ-
nie, wizja renesansowej wszech-
stronności. »Trójka«” to instytucja 
długiego trwania, która jest jak 
mercedes – z jednej strony na 
wskroś nowoczesna – z drugiej z 
patyną wielkich wychowawców, 
konkursów i olimpiad, festiwali i 
sukcesów sportowych”.

JOLANTA SĄSIADEK

10 lat Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. NMP Pośredniczki Łask we Wrocławiu

Z Maryją na sztandarze 
„Zorganizujcie Szkołę Matki Bożej 
Pośredniczki Łask, aby pośredni-
czyła w łaskach Boga dla nowego 
pokolenia”. Słowa te skierowa-
ne przez założyciela Apostolatu 
Maryjnego ks. Teofila Herrmanna 
do Elżbiety i Ireneusza Jóźwiaków 
dały początek niezwykłemu 
przedsięwzięciu. 

We Wrocławiu powsta-
ło pierwsze Katolickie Lice-
um Ogólnokształcące założone 
przez osobę świecką – Elżbie-
tę Jóźwiak. W tym roku szkoła 
obchodzi uroczystość 10-lecia. 
Początki nie były łatwe. Placów-
ka zaczęła pracę od wypoży-
czonych pomieszczeń i pomo-
cy naukowych. Dzisiaj dysponu-
je już salą komputerową z do-

stępem do Internetu, a od 2001 
r. działa również Publiczne Gim-
nazjum Katolickie im. NMP Po-
średniczki Łask.

Dyrekcja i nauczyciele chcą, 
aby szkoła pozytywnie wpływa-
ła na uczniów, pomo-
gła im stać się mądry-
mi i dobrymi ludźmi. 
Liczba dzieci nie prze-
kracza stu osób, dzię-

ki czemu wszyscy się znają. 
Dla wielu KLO było drugim do-
mem. „Czułam się doceniana i 
lubiana, wiedziałam, że mogę 
liczyć na wsparcie nie tylko w 
sprawach związanych z nauką, 

ale również wszystkich 
innych problemach” – 
mówi o latach spędzo-
nych w liceum Weroni-
ka Marszałek.

30 września odprawiona zo-
stała Msza św. pod przewodni-
ctwem bp. Józefa Pazdura, który 
poświęcił nowy sztandar szkoły. 
Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się duchowni, przedstawicie-
le kuratorium i władz samorzą-
dowych. Uczniowie przygotowali 
Wystawę Jubileuszową, przedsta-
wiającą najważniejsze wydarze-
nia z życia szkoły. Uroczystości za-
kończyło wieczorne spotkanie na-
uczycieli i absolwentów. 

Największą bolączką szkoły 
pozostaje brak własnego budyn-
ku. Państwo Jóźwiakowie wierzą 
jednak, że z pomocą Patronki po-
konają problemy, a szkoła będzie 
się nadal rozwijać z pożytkiem dla 
jej wychowanków.

MAGDALENA DROGOSZ 

Uczniowie  III LO  
w jubileuszowej 
procesji z darami

Bp Józef Pazdur 
święci sztandar 
szkoły
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O pewnym domu i jego mieszkańcach

Wzniesiony na skale
Kiedy w 1995 r. państwo 
Strusiowie pielgrzymowali z 
Egiptu do Ziemi Świętej, znaleźli 
na górze Synaj interesujący 
kamień. – Weźmy go – mówiła 
pani Ewa – może kiedyś 
wykorzystamy go przy budowie 
domu...

Tak się też stało. Pamiątka 
zabrana z góry Przymierza z Bo-
giem stała się kamieniem wę-
gielnym nowego domu. Marze-
nia się spełniają. Nadszedł dzień, 
gdy na brukowanym dziedzińcu 
posiadłości państwa Strusiów w 
Chwałowicach k. Jelcza-Lasko-
wic stanął polowy ołtarz, a tuż 
obok... starannie wykonane re-
pliki armat z 1860 r. Kiedy bp 
Edward Janiak dokonywał po-
święcenia domu, huk armatnich 
wystrzałów odbijał się szerokim 
echem w całej okolicy.

Święto domu

Na uroczystość gospodarze 
zaprosili krewnych z całego kra-
ju, mieszkańców kilku sąsied-
nich miejscowości, przedstawi-
cieli duchowieństwa i władz. W 
sumie przybyło ok. 800 osób! 
W czasie Mszy św. koncelebro-
wanej złożono hołd poległym 
za Ojczyznę. Potem był poczę-
stunek, z żołnierską grochów-
ką w roli głównej, zabawa, tań-
ce. Spotkanie zakończyło się o 
północy odśpiewaniem hymnu 
narodowego. Uczestnicy wspo-
minają, że nad ich głowami le-
cące samoloty „przypadkowo” 
naszkicowały smugi w kształ-
cie krzyża. 

Wokół Wrocławia co roku 
powstaje mnóstwo budynków 
mieszkalnych. Dlaczego pań-
stwo Strusiowie postanowili 
w tak niezwykły sposób uczcić 
wzniesienie swojego nowego lo-
kum?

– Wszystko, co służy rodzi-
nie, także wzniesienie domu, 
ma swój wymiar religijny i pa-
triotyczny – podkreśla gospo-
darz. – Chcielibyśmy, by ten bu-
dynek był gniazdem dla przy-

szłych pokoleń. Z armat 
umieszczonych przed 
wejściem będą rozle-
gać się strzały na rezu-
rekcję, na Nowy Rok, 
w czasie wielkich wy-
darzeń państwowych i 
rodzinnych. Zabrzmią 
także, gdy przyjdzie 
na świat nasz pierwszy 
wnuk.

Rodzinne gniazdo

Dla pułkownika Mieczysła-
wa Stanisława Strusia ma ono 
szczególną wartość i ściśle łączy 
się z wartościami patriotyczny-
mi i religijnymi. Drzewo genea-
logiczne jego rodziny sięga śred-
niowiecza. Można w nim odna-
leźć ludzi zasłużonych dla kra-
ju, wielkich wodzów i dzielnych 
żołnierzy, uczestników sławnych 
bitew (choćby XVII-wiecznej bi-
twy pod Kłuszynem). Państwo 
Strusiowie niedawno gościli na 
Ukrainie, gdzie brali udział w 
uroczystościach stulecia poświę-
cenia kościoła, którego współ-
fundatorem był przodek pana 
Mieczysława. Kościół dziś funk-
cjonuje jako cerkiew prawosław-
na. Spotkanie stało się okazją do 
budowania polsko-ukraińskich 
mostów i zaowocowało liczny-
mi gestami przyjaźni.

– Od młodości czułem się 
zobowiązany do kontynuowania 
najpiękniejszych tradycji rodzin-
nych i patriotycznych, do służby 
krajowi – wspomina pułkownik. 
Choć został żołnierzem w nieła-
twych czasach, nie wahał się da-

wać świadectwa swo-
jej wiary. – Mimo nie-
sprzyjających okolicz-
ności, udało mi się po-
zostać sobą – podkre-
śla. Wspomina ze wzru-
szeniem m.in. udział w 
pieszej pielgrzymce do 
Częstochowy. Całą tra-
sę przeszedł w żołnier-
skim mundurze.

– Nie musiałem słu-
żyć Ojczyźnie z bro-
nią w ręku. Będąc ab-

solwentem Wojskowej Akade-
mii Technicznej zdecydowałem 
się realizować tę służbę prze-
de wszystkim jako inżynier, na 
niwie gospodarczej i naukowej 
– podkreśla. Efektem jego prac 
badawczych jest m.in. patent 
na nowe biopaliwo oraz proto-
typ mobilnej agrorafinerii, która 
może okazać się przełomowa w 
polskiej gospodarce. Pasjonuje 
się zagadnieniem odnawialnych 
zasobów energii. Wiedzę z te-
go zakresu wykorzystał właśnie 
przy budowie chwałowickiego 
domu. Ma zamiar udostępnić go 
dla celów edukacyjnych studen-
tom. – Wielkie rodzinne trady-
cje przekułem na bardzo prak-
tyczne formy służby krajowi – 
zauważa. 

Na posesji państwa Strusiów 
wkrótce zawiśnie polska flaga, 
która była „świadkiem” pogrze-
bu Jana Pawła II. Każdy nowy 
element ma tu przypominać o 
fundamentalnych wartościach. 
O tym, że warto dom budować 
na skale.

AGATA COMBIK

Warto przeczytać

O Dekalogu
Ks. Tomasz Hergesel w 
1999 r. napisał „Osiem bło-
gosławieństw” o istocie życia 
chrześcijańskiego. W roku 
2003 powstała publikacja o 
Eucharystii. Zrodził się też 
pomysł książki o dziesięciu 
przykazaniach „Jam Jest Pan 
Bóg Twój!”, która ukazała się w 
czerwcu 2006 r.

Dziesięć przykazań spisa-
nych na kamiennych tablicach i 
ofiarowanych Izraelitom, zawie-
rało nakazy, z których pierwsze 

trzy odnosiły 
się do Boga, 
pozostałych 
siedem regu-
lowało sto-
sunek ludzi 
do siebie. 
Nazwano je 
„dziesięcio-
ma słowa-
mi”. Okre-
ślenie De-
kalog zo-

stało użyte w II wieku po Chry-
stusie. Ksiądz Tomasz podej-
muje próbę interpretacji naka-
zów Boskich w Starym i No-
wym Testamencie, aż po dzi-
siejsze czasy. Na początku każ-
dego przykazania jest krótki 
wstęp wprowadzający czytelni-
ka w okres historyczny. Dla wie-
lu ludzi Stary Testament jest 
czymś, co minęło. Jednak przy-
kazania, które Bóg dał Mojże-
szowi, pozostały do dzisiaj nie-
zmienne i aktualne. Nigdy nie 
wolno zapominać o tym, kto 
jest naszym Bogiem. Potrzeba 
nam dojrzałej wiary w siłę Bo-
ga, bez sprzeciwiania się Jego 
woli. Zawierzając jedynie sobie 
i swojemu umysłowi, oddalamy 
się od Boskich prawd. Świętość 
i miłość Boga jest wielką tajem-
nicą. Jego Przymierze jest nie-
zmienne. Zło wdziera się za-
wsze tam, gdzie nie ma Boga, 
dlatego jako chrześcijanie ma-
my być znakiem Jego obecno-
ści w świecie. Pomocą w rea-
lizacji tego celu są przykaza-
nia Boże. Autor książki przypo-
mina o konieczności ich prze-
strzegania.

ANDRZEJ MICHALCZAK

Na dzień 
poświęcenia 
domu wybrano 
17 września, 
datę niezwykle 
znaczącą 
w dziejach 
Polski. 
W uroczystości 
wzięli udział 
żołnierze 
w historycznych 
mundurach Legii 
Polsko-Włoskiej
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Te trzy znaki – symbole 
wiary, nadziei i miłości 
–  tworzą niezwykły pomnik, 
stojący obok parafialnego 
kościoła niczym specjalny 
drogowskaz.

Zdaje się on wska-
zywać drogę pasaże-
rom tysięcy samocho-
dów, mijających co-
dziennie niebezpieczny 
zakręt we wrocławskich 
Świniarach, mieszkań-
com osiedla oraz licz-
nym gościom. Bo choć 
tutejsza parafia leży da-
leko od centrum miasta, 
jest we Wrocławiu do-
brze znana – zwłaszcza 
wśród Kresowiaków.

Matka Boża
z Hodowicy
Pierwsi przybysze z 

Kresów przyjechali tu 
już w 1945 r. Rok póź-
niej do Świniar zawita-
ła grupa dawnych miesz-
kańców Hodowicy i po-
bliskich miejscowości, 
ze swoim proboszczem, 
ks. Jarosławem Chomi-
ckim na czele. Przywieź-
li łaskami słynący obraz 
Madonny, koronowany 
w 1932 r. W wyniku ko-
lejnych zmian MB Ho-
dowicka trafiła ostatecz-
nie do wrocławskiej pa-
rafii pw. św. Augustyna. 
Mieszkańcy Świniar pa-
miętają jednak, że naj-
pierw gościła u nich. Tu-
taj też co roku 15 sierp-
nia obchodzony jest od-
pust. – Zjeżdżają wte-
dy Kresowiacy z całego 
miasta – mówi Włady-
sław Załogowicz, jeden 
ze stałych bywalców od-

pustowych spotkań. – 
Gromadzimy się w pa-
rafialnej sali; jest czas na 
wspomnienia, śpiew. – 
Ważnym gościem spot-
kania jest zawsze ks. 
Franciszek Rozwód, któ-
ry w Hodowicy odpra-
wiał przed wojną swo-
ją Mszę św. prymicyjną 
– mówi proboszcz, ks. 
Zdzisław Więcław.

Ze śpiewem
i przy pracy
Gdy przechodzimy 

obok kościoła, pan Broni-
sław właśnie kończy ko-
sić trawę. Należy do gru-
py dawnych repatrian-
tów, a w Świniarach od 
lat pomaga kolejnym pro-
boszczom w gospodar-
skich zajęciach. Nie brak 
i innych osób, które an-
gażują na rzecz wspólno-
ty swoje talenty. S. Elisa-
beth, karmelitanka Dzie-
ciątka Jezus, katechizu-
je w miejscowej szko-
le i pięknie gra na gita-
rze. – Na polu muzycz-
nym zasłużeni są tak-
że pan organista z cór-
ką Joasią, uczennicą stu-
dium organistowskiego, 
czy pani Zosia, która w 
dni powszednie codzien-
nie prowadzi na Mszy św. 
śpiew  – dodaje ks. Zdzi-
sław. – Trzeba też wspo-
mnieć o Wioletce, pełnią-
cej funkcję lektorki, która 
uczestniczyła w konkur-
sie „Ośmiu Wspaniałych”; 
o członkach rady parafial-
nej, o osiedlowym Klubie 
Seniora...

Parafianie chętnie an-
gażują się w różne pra-
ce przy kościele. Zależy 
im na pięknym wystroju 
świątyni. Jej wnętrze zdo-

bią m.in. przywiezione z 
Hodowicy figury Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa i 
Matki Bożej. Ta pierwsza 
została niedawno podda-
na gruntownej renowacji. 
Stało się to w bieżącym 
roku, w 60. rocznicę przy-
bycia do Świniar hodowi-
ckiego obrazu i figur. 

Stojąc obok anioł-
ków, wyrzeźbionych 
jeszcze w czasach nie-
mieckich, i św. Jadwigi, 
patronki Śląska, przypo-
minają o skomplikowa-
nych dziejach tych ziem.
 AGATA COMBIK

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. św. Jadwigi we Wrocławiu Świniarach (dekanat Wrocław Północ I – Osobowice)

Krzyż, kotwica i serce
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Od lewej: Parafianie 
postarali się
o namalowaną
na Ukrainie
kopię obrazu
MB Hodowickiej,
która obecnie zdobi 
świątynię parafialną
Po prawej:  Kościół 
parafialny pochodzi
z XIX w.
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ZDANIEM PROBOSZCZA 
Dla naszej parafii duże znaczenie ma dobra współ-
praca z Radą Osiedla, a także z Klubem Seniora, z 
którym współdziała rada parafialna. Członkowie klu-
bu dbają o kultywowanie polskich tradycji chrześci-
jańskich związanych ze świętami religijnymi. W od-
nowionej świetlicy organizują spotkania wigilijne i 
wielkanocne. Rada Osiedla gorliwie troszczy się o 
sprawy gospodarcze, porządkowe (liczę na to, że 
wkrótce zajmą się także błotnistą drogą prowa-
dzącą na cmentarz...). Mamy oczywiście również 

swoje zmartwienia. Część młodych ludzi zbyt szyb-
ko ulega złym wpływom starszych kolegów. Trudno 
ocenić frekwencję wiernych na Mszy św. Nieobecni 
mówią często, że uczestniczą w Eucharystii w cen-
trum miasta przy okazji robienia zakupów... Dziwię 
się, że ludzie, którzy codziennie dojeżdżają do pra-

cy na drugi koniec Wrocławia, mają ochotę w nie-
dzielę znów tam jechać na zakupy. A swoją 
drogą nasze osiedle powinno się nazywać nie 

Świniary, lecz „Komary”. Uciążliwe owady, którym 
odpowiada bliskość pól irygacyjnych, bardzo doku-

czają mieszkańcom. Pośród różnych trudno-
ści trzeba jednak zawsze trwać w wierze, na-
dziei i miłości – zgodnie z przesłaniem nasze-
go pomnika.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele: Świniary – 8.00 i 11.30; Lipa Piotrowska – 9.45
  Dni powszednie: 18.00 (latem 18.30) – w czwartki w Lipie 

Piotrowskiej; w pozostałe dni w Świniarach

KS. ZDZISŁAW 
WIĘCŁAW

Święcenia kapłańskie przyjął 
24.06.1967 r. Podczas formacji w 
seminarium należał do pierwszej 
grupy kleryków powołanych do 
służby wojskowej. W parafii pw. 
św. Jadwigi pracuje od 1999 r.

nych dziejach tych ziem.
 AGATA COMBIK
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Pomnik 
symbolizujący 
wiarę, 
nadzieję
i miłość


