
G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

20 stycznia 2008

I

WROCŁAWSKI

Jeszcze raz, tym razem 
w gronie chrześcijan różnych 
wyznań i członków Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej, można 
było 13 stycznia powitać Nowy 
Rok w Oratorium Marianum 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na ekumeniczne spotka-
nie noworoczne, połączone ze 
wspólnym kolędowaniem, już po 
raz szósty zaprosiło wrocławian 
Stowarzyszenie Prawosławne im. 
Świętych Apostołów Piotra i Pa-
wła. „Pokoju, radości, harmonij-
nej współpracy dla dobra Wrocła-
wia i ojczyzny dolnośląskiej oraz 
błogosławieństwa Bożego” ży-
czył wszystkim abp Marian Go-
łębiewski. Noworoczne życzenia 
złożyli zebranym m.in. abp Je-
remiasz z Kościoła prawosław-
nego, bp Ryszard Bogusz z Koś-
cioła ewangelicko-augsburskiego 
i rabin Icchak Rapoport – który 
podkreślił, że, choć bywał w róż-
nych krajach, nigdy nie spotkał 
takiej formy międzyreligijnego 
dialogu, jak ta związana z wroc-

ławską Dzielnicą Czte-
rech Świątyń. W spotka-
niu uczestniczyli także 
przedstawiciele konsu-
latów, władz miejskich i 
wojewódzkich oraz śro-
dowiska akademickiego. 
Abp Jeremiasz specjalne 
wyróżnienie za owocną współ-
pracę przyznał Konsulowi Hono-
rowemu Republiki Bułgarii we 
Wrocławiu Janowi Chorostkow-
skiemu.

Ekumeniczny koncert, któ-
ry wypełnił większą część nowo-
rocznego spotkania, nie przypo-

minał co prawda sylwe-
strowej zabawy, ale wra-
żeń artystycznych do-
starczył niemało. Otwo-
rzył go występ dziecię-
cej orkiestry akordeono-
wej z wrocławskiej szko-
ły S-Art. W dalszej czę-

ści programu znalazły się utwory 
w wykonaniu chóru Capella Ecu-
menica, Chórów Katedry Prawo-
sławnej „Sinaksis” i Cerkwi Pra-
wosławnej Świętych Cyryla i Me-
todego „Oktoich” oraz Cantores 
Minores Wratislavienses.
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Duchowni 
różnych 
wspólnot 
słuchali muzyki 
i siebie 
nawzajem 

Wiele chórów, jeden koncert

Ekumenizm przy muzyce
T rwa Tydzień Modlitw 

o Jedność Chrześcijan, 
wrocławska Dzielnica 
Czterech Świątyń tętni ży-
ciem i nawet dźwięki mu-
zyki zespołów z różnych 
wspólnot religijnych splatają 
się razem w jeden koncert. 
Spotkania, prelekcje i wza-
jemne odwiedziny... To do-
bry czas, by sprawdzić, dla-
czego pewien Holender do-
strzegł we Wrocławiu „stoli-
cę opowiadań”, czym się zaj-
muje ekumeniczna Fundacja 
Dom Pokoju (s. IV i V), i co 
wrocławski muzułmanin mó-
wi o Bin Ladenie – s. VII (już 
wkrótce Dzień Dialogu z isla-
mem!). Pytamy również, jak 
wygląda „kolęda” we wroc-
ławskich akademikach (s. III), 
i jak można być dzisiaj bab-
cią – nowoczesną i kochają-
cą (s. VI). Zapraszamy!  

ZA TYDZIEŃ
 LUDZIE Z ISKRĄ W OKU

Za dar beatyfikacji swojej założycielki, 
bł. Celiny Borzęckiej, dziękowały 13 

stycznia w katedrze wrocławskiej siostry 
zmartwychwstanki. – Głosimy radosną 
nowinę, że Chrystus zmartwychwstał i ży-
je w nas – mówią o sobie zakonnice. Abp 
Marian Gołębiewski, który przewodniczył 
dziękczynnej Mszy św., zwrócił uwagę, że 
to właśnie idea Zmartwychwstania, którą 
przejęta była do głębi bł. Celina, legła u 
podstaw zgromadzenia i jego charyzma-
tu. – Oto bogactwo w jednej osobie: żona, 

matka, wdowa, zakonni-
ca i założycielka zgro-
madzenia – mówił o bło-
gosławionej metropolita 
wrocławski. – Dzięki Ci, 
Boże, za ten piękny dar 
matki Celiny. Dzięki Ci, 
Boże, za siostry zmar-
twychwstanki!  
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ŻONA, MATKA, WDOWA... ZAKONNICA

AGATA COMBIK 
redaktor wydania

Siostry 
zmartwych-
wstanki 
w centralnym 
miejscu 
umieściły 
relikwie swojej 
założycielki

20 stycznia 2008  nr 3/642



G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
20

 st
yc

zn
ia 

20
08

II

Wodecki na Nowy Rok

WROCŁAW. Około 200 osób 
wzięło udział w opłatkowo- 
-noworocznym spotkaniu zor-
ganizowanym przez Papieski 
Wydział Teologiczny i Wydział 
Programów Katolickich 
POLEST w auli PWT. Dla ze-
branych 12 stycznia zagrał i 
zaśpiewał Zbigniew Wodecki, 
po nim wystąpił chór górni-
ków z kopalni miedzi. W spot-
kaniu wzięli udział m.in. kard. 

Henryk Gulbinowicz, wice-
prezydent Wrocławia Adam 
Grehl i marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego Andrzej 
Łoś. Życzenia zebranym zło-
żył abp Marian Gołębiewski, 
Wielki Kanclerz wrocławskie-
go PWT. Arcybiskup podkreślił 
rolę nadziei w chrześcijańskim 
świętowaniu, cytując m.in. mó-
wiącą o niej ostatnią encyklikę 
Benedykta XVI „Spe salvi”.
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Stolica polskiej poezji
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WROCŁAW. Najwyższą 
w Polsce nagrodę w dziedzi-
nie poezji ustanowił prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 
„Silesius” będzie przyznawany 
w trzech kategoriach: za cało-

kształt twórczości (100 tys. zł), 
za poetycką książkę (50 tys. zł) i 
za debiut roku (20 tys. zł) To już 
druga, po „Angelusie”, prestiżo-
wa nagroda literacka przyzna-
wana w stolicy Dolnego Śląska.

UNIWERSYTET PRZYRO-
DNICZY. Doroczne licze-
nie nietoperzy w podzie-
miach Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego, prowadzone w 
ramach programu monitorin-
gu ich liczebności, zgromadzi-
ło 12 stycznia międzynarodo-
wą grupę badaczy. Realizowany 
od 1998 r. program koordyno-

wany jest przez dr. Tomasza 
Kokurewicza z Katedry Zoologii 
i Ekologii wrocławskiego 
Uniwersytetu Przyrodniczego. 
W wielkim liczeniu wzięli 
udział chiropterolodzy (zoolo-
gowie badający nietoperze) z 
Wrocławia, Gdańska, Wielkiej 
Brytanii, Czech, Niemiec, 
Holandii i Belgii.

Historycy, dziennikarze, detektywi

Nietoperz da się lubić
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DOLNY ŚLĄSK. Kilku-
dziesięciu młodych ludzi zosta-
ło nagrodzonych w zorganizo-
wanym przez Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” konkursie dla szkół 
ponadpodstawowych „Życie na-
sze i naszej miejscowości tuż po 
wojnie. Świadectwa historyczne 
1945–1956”. Do Ośrodka napły-
nęły 102 prace – indywidualne i 
zbiorowe. Ich autorzy dociera-
li do archiwalnych materiałów, 
wspomnień i pamiątek dotyczą-
cych powojennej historii swych 

okolic. Uroczyste ogłoszenie 
wyników odbyło się 11 stycz-
nia w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Dyrektor Ośrodka Marek Mutor 
podkreślił, że nadesłane pra-
ce będą w przyszłości na róż-
ne sposoby wykorzystywane – 
w przygotowywanych publika-
cjach, wystawach, jako źródło 
historycznych badań. W tym ro-
ku rusza kolejna edycja konkur-
su – tym razem poświęcona hi-
storii lat 1956–1980.

W trakcie krótkiego występu Zbigniew Wodecki ujął publiczność nie tylko 
śpiewem, ale i grą na trąbce oraz skrzypcach

Najazd chórzystów
OSTRÓW TUMSKI. Kilkaset 
dzieci, ich opiekunów i rodzi-
ców przewinęło się 9 stycznia 
przez aulę Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, gdzie w ramach 
projektu „Śpiewający Wrocław” 
odbywał się wielki koncert kolęd 
i pastorałek „Nuż my dziatki za-
śpiewajmy”. Projekt – realizowa-
ny przez samorząd Wrocławia, 

Międzynarodowy Festiwal 
„Wratislavia Cantans”, wrocław-
ską Akademię Muzyczną, PWT 
oraz Studium Kultury „Ecclesiae” 
– adresowany jest do dziecię-
cych i młodzieżowych chórów 
(na zdjęciu). Prowadzony jest 
już od siedmiu lat, a swym za-
sięgiem dawno wykroczył poza 
Dolny Śląsk.

Pierwsze miejsce w kategorii prac indywidualnych w grupie gimnazjalistów 
zdobył Michał Piątek (z prawej)

Wokół św. Elżbiety
WIECZÓR AUTORSKI KS. 
DR. FRANCISZKA GŁODA, 
podczas którego zaprezento-
wał swą nową książkę pt. „Z 
życia parafii św. Elżbiety we 
Wrocławiu 1972–2007”, od-
był się 13 stycznia przy ul. 
Grabiszyńskiej we Wrocławiu. 
Autor w bardzo barwny i cie-
kawy sposób opisuje historię 
parafii, zwłaszcza począwszy 
od chwili, kiedy jest jej pro-
boszczem. W spotkaniu udział 
wzięli m.in. rektor PWT ks. dr 

hab. Waldemar Irek, wicepre-
zydent Wrocławia Adam Grehl, 
przedstawiciele nauki, ducho-
wieństwa, Związku Sybiraków 
oraz liczne grono parafian. 
Członkowie rady parafialnej 
przygotowali spektakl, podczas 
którego odczytano fragmenty 
publikacji i odegrano krótkie 
scenki inspirowane jej treścią. 
Autor przez długi czas podpisy-
wał książkę, której sprzedaż ma 
finansować dalszy ciąg remontu 
elewacji budynku kościoła.
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Większość żaków przyjmuje kolędę u siebie 
w akademiku czy na stancji. Jak do niej 
podchodzą? Bardzo różnie.

Dorota mieszkała w akademiku rok. Nie 
przyjęła wtedy kolędy, bo nie chciała tego jej 
współlokatorka. Gdy mieszkała na prywat-
nych kwaterach, tylko raz zdarzyło się jej przy-
jąć kapłana w domu. – W internacie, w czasie 
nauki w liceum, 5 minut przed wizytą księ-
dza przerywało się zajęcia, zgarniało bałagan 
z biurka, a potem się go wyciągało – wspomi-
na Dorota. – Takie wizyty chyba straciły dla 
mnie znaczenie.

Michał uważa, że kolęda akademicka różni 
się od parafialnej, bo mieszkanie we Wrocła-
wiu to nie jest prawdziwy dom. Natomiast Ka-
sia nie widzi większej różnicy między kolędą 
akademicka a domową. – Wybieraliśmy i przy-
gotowywaliśmy w module jeden pokój, któ-
ry był najbardziej reprezentatywny – opowia-
da o kolędzie na wrocławskich T-ekach, aka-
demikach Politechniki Wrocławskiej. – Wszy-
scy starali się być odświętnie, a przynajmniej 
schludnie, ubrani. Nie zabrakło świeczki na 
stole oraz Pisma Świętego. To, co było naj-
gorsze, to często kilkugodzinne oczekiwanie 
na księdza. Świadczy to zresztą o tym, że jest 
„popyt” na wizytę duszpasterską. W akademi-
ku przecież nikt nikogo do przyjęcia kapłana 
nie zmusza.

Kasia wspomina zabawną sytuację z ubie-
głego roku: – Czekaliśmy na księdza już bar-
dzo długo, więc dzwoniliśmy co chwilę na por-
tiernię i pytaliśmy, czy przypadkiem już nie wy-
szedł. Dzięki naszej nadgorliwości portierka, 

jak tylko zobaczyła kapłana, 
wybiegła i przekazała przez 
głośniki: „Ksiądz pilnie po-
trzebny do pokoju...” – i tu 
podała nasz numer. Skutek 
był natychmiastowy. Wycze-
kiwany gość stanął u drzwi 
już po chwili.

Kasia wspomina, że zabawił ok. 30 mi-
nut. – Posiedział z nami, porozmawiał chwi-
lę z każdym, ugasił pragnienie coca-colą. Na-
wiązał do aktualnego problemu, jakim wów-
czas była w Kościele sprawa abp. Wielgusa. 
Pogadaliśmy trochę o duszpasterstwie akade-
mickim. Oprócz tradycyjnego rozdania obraz-
ków ksiądz poświęcił także indeksy.

– W moim przypadku kolęda akademi-
cka od zwykłej parafialnej różni się przede 
wszystkim tym, że dobrze się z ojcami zna-
my – mówi Katarzyna. – Termin kolędy usta-
lamy tak, żeby jak najwięcej mieszkańców 
było wtedy w domu. Znajomość duszpaste-
rza bardzo dużo zmienia podczas kolędy. 
Moja idealna kolęda była chyba rok temu. 
Przyszli ojcowie, pomodliliśmy się wspólnie. 
Duszpasterz poświęcił wszystkie pomiesz-
czenia, w każdym rzucając jakiś zabawny 
komentarz. Potem usiedliśmy przy kawie, 
ciastkach i luźnej rozmowie. Z czasem te-
maty „spoważniały”. Podzieliliśmy się ostat-
nimi przeżyciami – rzadko się widujemy. Oj-
cowie nie pytali tylko: „ile was tu mieszka, 
bo muszę w kajeciku odhaczyć”, jak to cza-
sem odbierałam przy kolędach dawno temu. 
Widać było, że naprawdę interesuje ich, co 
się u nas dzieje. I to jest na kolędzie bardzo 
cenne. ANNA M. GRZELAK

Studenci a wizyta duszpasterska, czyli studencki sposób na kolędę

Ksiądz pilnie potrzebny...
PRZYCHODZI KAPŁAN  

DO STUDENTA

O. TOMASZ FRANC OP, 
DUSZPASTERZ AKADEMICKI DA DOMINIK
– Podczas kolędy w akade-
miku jest więcej czasu na 
zainteresowanie się daną 
osobą – jakie ma zajęcia, 
czym się interesuje. Jednak 
zasadniczo chodzi o to sa-
mo, co przy każdej kolędzie: o zapro-
szenie Pana Jezusa do swojego co-
dziennego życia, do swojego domu. 
Przy wizycie w akademiku nie ma tzw. 
koperty. Kiedyś ktoś chciał dać ja-
kiś datek, ale odmówiliśmy, wiedząc, 
że studenci zazwyczaj sami potrze-
bują wsparcia finansowego. Ciekawe 
wspomnienia? Bardzo interesująca 
jest modlitwa z obcokrajowcami, np. 
z chrześcijanami z Afryki. Widzą księ-
dza, nie wiedzą, o co chodzi, ale go 
zapraszają. Zdarzało się i tak, że ko-
lęda trafiała na imprezę posesyjną. 
Impreza była przerywana, wszyscy 
„karnie”, ale i z ochotą siadali, przyj-
mowali kapłana, a później wracali do 
zabawy. Sposoby na akademicką ko-
lędę? Święcenie i błogosławieństwo 
indeksów, modlitwa o dar mądrości 
i umiejętne jej użycie w odpowied-
nim czasie. Z jednoczesnym lojalnym 
ostrzeżeniem, że łaska buduje na na-
turze, więc warto się uczyć.
W akademikach księdza przyjmuje ok. 
80–85 proc. studentów. Tylko jednost-
ki odmawiają. Najczęściej tłumaczą się 
niewiarą albo bałaganem. Kolęda czę-
sto trwa do późnych godzin nocnych, 
ale ma się poczucie, że ci ludzie na-
prawdę czekają na tę wizytę, często z 
własnoręcznie przygotowaną kolacją. 
Najtrudniejsze przy akademickiej kolę-
dzie jest zmęczenie. Czasem o drugiej 
w nocy w śnieżycy wracam z „Bliźniaka” 
czy „Jubilatki” (wrocławskie akademiki) 
do klasztoru. Pojawia się myśl, że dziw-
nie wyglądam w habicie o takiej porze 
i że następnego dnia trzeba wstać na 
akademicką siódemkę (czyli Mszę św. o 
godz. 7.00 rano). Takie sytuacje przypo-
minają, że kapłaństwo to służba.
Akademicka kolęda jest świadectwem 
wiary młodych ludzi, obaleniem stereo-
typu, że to inicjatywa hierarchii kościel-
nej i odgórny wymóg. Wszyscy, którzy ją 
przyjmują, robią to w sposób wolny.

W akademikach 
na księdza 

czekają  
przygotowane 

do poświęcenia 
indeksy
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Miejsce urodzenia, 
miejsca zamieszka-
nia, przeprowadz-
ki. Ich ścieżki krzy-

żują się. Niektórzy wędrują ze 
wschodu na zachód, inni przez 
cały czas zostają na swoich 
miejscach. Odkrywają wspól-
ne korzenie, przeszłość, tożsa-
mość. Są zaskoczeni, że tak du-
żo ich łączy. 

Te i inne warsztaty już od 
paru lat organizuje Funda-
cja Dom Pokoju, która zajmu-
je się pielęgnowaniem pamię-
ci o przeszłości, a szczegól-
nie o przesiedleniach. W wie-
lu projektach prowadzonych 
wśród młodych ludzi stara się 
kształtować szacunek dla oso-
bistych dróg każdego człowie-
ka. Pomaga odkryć młodym, 
skąd przyszli i komu siebie za-
wdzięczają, dlaczego ich re-
gion jest tak różnorodny i nie-
typowy. Poprzez historie ludzi 
pokazuje, w jaki sposób szu-
kać dialogu z innymi narodami 
i religiami. A przede wszystkim 
– uczy pytać.

Świadomość
Młodzi ludzie coraz częś-

ciej zaczynają interesować 
się swoją przeszłością. Coraz 
rzadsze jest myślenie: „ile ra-
zy można o tym mówić, po co 

odgrzebywać stare sprawy, zo-
stawmy to”. Dzisiejsze pokole-
nie nie ma już w sobie niechę-
ci do wspominania.

– Nasze projekty pomaga-
ją młodym ludziom w obiek-
tywnym spojrzeniu na historię 
– mówi Karolina Mróz, wice-
prezes fundacji. – Przedstawia-
my historie prywatne, bardzo 
osobiste. I w tym momencie 
przestaje być istotne, czy jest 
to Niemiec, Ukrainiec, Polak 
czy też Łemek. Najważniejsze 
jest to, że każdy z uczestników 
projektu ma kontakt z twarzą 
starego człowieka, zdjęciami 
z przeszłości, barwnymi wspo-
mnieniami.

– Wszystkie warsztaty ma-
ją na celu aktywizację młodzie-
ży – dodaje Edward Skubisz, 
założyciel i prezes fundacji. – 
Młodzież musi nauczyć się roz-
mawiać ze swoimi dziadkami. 
Wczuć się w reportera, spisują-
cego historię własnej rodziny.

Pod względem kulturowym 
Dolny Śląsk nigdy nie był jed-
nolity. Konsekwencją uwarun-
kowań geograficznych, histo-
rycznych i społecznych jest 
różnorodność. Zainteresowa-
nie wielokulturowością, feno-
menem Dolnego Śląska, któ-
ry jest tyglem różnych religii 
i mniejszości etnicznych, staje 
się coraz bardziej modne. 

– Wielu młodych ludzi zgła-
sza się do nas, by na różne spo-
soby współpracować – opowia-
da Zuzanna Ducka, wiceprezes 
fundacji. – Są to osoby, któ-
re mają świadomość własnej 
przeszłości i chcą ją odkrywać. 
W Domu Pokoju szukają jedy-
nie wsparcia i pomocy. Pracu-
ją u nas bezinteresownie, jako 
wolontariusze.

Potrzeba związku ze swoim 
regionem, miastem jest coraz 
silniejsza. Trzeba czuć się po-
trzebnym, uzmysławiać sobie 
związek z miejscem. – Kiedy 
możesz być każdym, to nie mo-

żesz być kimś – dodaje 
Zuzanna Ducka.

Dialog
Jesteśmy w dobrym 

momencie, aby zacząć rozma-
wiać o przeszłości. Na Dolnym 
Śląsku wychowuje się już trze-
cie pokolenie. Coraz częściej 
tragedie istnieją w naszej pa-
mięci tylko jako obrazy utrwa-
lone na zdjęciach czy na fil-
mach. Nie jesteśmy w stanie 
wyobrazić sobie ogromu trage-
dii i przeżyć ludzi. Jednak co-
raz częściej traktujemy to jako 
kawałek naszej wspólnej toż-
samości. Dlatego, aby uświa-
domić sobie pewne fakty, tak 
ważny jest żywy kontakt ze 
starszymi ludźmi, ich historia-
mi i opowieściami.

– Myślę, że sam Wrocław 
jest stolicą opowiadań – opo-
wiada Edward Skubisz. – Kie-
dy jeszcze mieszkałem w Ho-
landii, przeczytałem „Mikrokos-
mos” Normana Daviesa. Zdałem 
sobie sprawę, że to miasto jest 
świetnym miejscem do założe-
nia fundacji. Naturalnie – nie 
chodzi tylko o sam Wrocław, ale 
o cały Dolny Śląsk. Kombinacja 
ludzkich losów, historii, kultur 
jest tutaj największa.

Dom Pokoju aran-
żuje spotkania mło-
dych ludzi z różnych 
krajów. Ich rodzinne 
opowieści, wspomnie-
nia – nawet gdy ich 

dziadkowie już zmarli – żyją 
ciągle w pamięci. Dodatkowo 
młodzi mogą skonfrontować je 
z opowieściami rówieśników z 
innych krajów. I wtedy zaczyna 
się dialog.

– Samo opowiadanie jest 
cenne w momencie, kiedy ktoś 
je odkrywa – mówi Karoli-
na Mróz. – Moment dalsze-
go przekazywania wywiadu z 
drugim człowiekiem, najlepiej 
w międzynarodowym środowi-
sku, jest dla nas najważniejszy.

Ze zdjęć na wystawie pa-
trzą twarze ludzi starych. Z ich 
oczu można wyczytać wiele hi-
storii. O dzieciństwie, młodo-
ści. O wojnie, wypędzeniu. Hi-
storii radosnych, smutnych, ale 
nade wszystko prawdziwych.

– Historie tych ludzi są 
szczere, można ich prawie do-
tknąć. Młodzież nagrywała je 
i spisywała tak, jak opowiada-
li je ludzie. Ze wszystkimi błę-
dami, naleciałościami gwaro-
wymi. Narracja jest bardzo po-
rwana. Jednak w tym właśnie 
jest życie, autentyczna historia 

Fundacja Dom Pokoju

Porozmawiaj z dziadkiem
Środek klasy jest  

miastem. Ktoś ustalił 
kierunki – wschód, 

zachód, północ, południe. 
Każdy z młodych ludzi stoi 

tam, gdzie się urodził. 
 Po kolei wędrują  

po sali, pokazując 
drogę, jaką przebyli 

ich dziadkowie  
i rodzice.

tekst 
PIOTR LIS
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Z twarzy 
starszych osób 
można wyczytać 
historie ich życia
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tych osób – podkreśla Zuzan-
na Ducka.

Dom
Działania osób z funda-

cji nie koncentrują się tylko 
na podnoszeniu świadomości, 
przeprowadzaniu warsztatów 
w szkołach i realizacji projek-
tów. Organizatorom od same-
go początku zależało na stwo-
rzeniu konkretnego ośrodka, 
gdzie ludzie będą mogli spoty-
kać się ze sobą. Wzorują się na 
Domu Anny Frank w Amster-
damie – prawdziwym świade-
ctwie zbrodni nazizmu, gdzie 
każdy szczegół, każdy przed-
miot mówi o historii rodziny 
Frank.

– Naszym celem jest stwo-
rzenie przestrzeni ze swobod-
nym dostępem do materiałów i 
multimediów – mówi Zuzanna 
Ducka. – Uruchomienie ośrod-
ka, w którym można spokojnie 
posiedzieć, wyjść na zewnątrz. 
Gdzie ludzie będą mogli zostać 
parę dni ze sobą. Gdzie mo-

gą spać i pracować, a przede 
wszystkim rozmawiać o prze-
szłości swoich rodzin.

Idea Domu Pokoju jako do-
mu, a nie biura spędzała im sen 
z powiek. Ale udało się. Dzię-
ki życzliwości gminy Czerni-
ca otrzymali stary Gasthaus w 
Wojnowicach. Przez lata toczy-
ło się w nim życie, więc ma tak 
potrzebną tkankę historyczną. 
Budynek musi najpierw przejść 
generalny remont. W przyszło-
ści ma tam powstać międzyna-
rodowe centrum spotkań. 

Pokój
Na wielu płaszczyznach 

Dom Pokoju to także dom po-
jednania. Szczególnie między 
wyznawcami różnych religii, 
ludźmi różnych narodowości 
– Polakami, Niemcami, Łemka-
mi, Żydami, Ukraińcami, a tak-
że między różnymi po-
koleniami.

Fundacja kultywu-
je również pamięć o 
osobach, które zginę-

ły, były więzione lub zmuszo-
ne do przesiedlenia. Pokazuje 
wypędzenia Polaków z Kresów 
Wschodnich, ale również prze-
siedlenia Niemców, Łemków, 
Żydów czy Ukraińców. Ma być 
alternatywą dla poglądów Eriki 
Steinbach i jej Centrum Prze-
ciwko Wypędzeniom.

„Mój ojciec był przeciw 
idei rewanżyzmu i przeciw fał-
szywemu heroizmowi – pisze 
Edward Skubisz w publikacji 
Domu Pokoju „Historia opo-
wiedziana”. – Widział i wie-
dział za dużo. Po wojnie po-
wiedział: walczyliśmy przeciw 
Niemcom-wrogom, ale teraz 
nie ma wojny i nie są wrogami, 
ale ludźmi”. 

– Liczymy na to, że funda-
cja zawsze będzie potrzebna, 
a z drugiej strony chcielibyśmy, 
żeby w pewnym momencie nie 
miała już co robić – mówi z 

uśmiechem Zuzanna 
Ducka. – Aby cel nad-
rzędny, jakim jest po-
kój, został osiągnięty.

 

Fundacja Dom Pokoju

Porozmawiaj z dziadkiem
FUNDACJA 

DOM POKOJU
Jej założyciel i 
prezes Edward 
Skubisz wy-
chowywał się 
w Holandii 
(urodził się w 
Bredzie). Jego 
ojciec był żoł-
nierzem Pierwszej Polskiej 
Dywizji Pancernej generała 
Maczka, która uczestniczyła w 
wyzwoleniu Bredy. Rodzina oj-
ca – babcia, ciocia i jej mąż – 
musiała w maju 1945 r. opuś-
cić Drohobycz. Znalazła się w 
Wałbrzychu. Do Wrocławia E. 
Skubisz przyjechał, aby reali-
zować założenia Domu Pokoju. 
Fundacja powstała w 2005 r. we 
Wrocławiu z inicjatywy biskupa i 
burmistrza Bredy. Współpracuje 
z wieloma organizacjami kultu-
ralnymi działającymi na rzecz 
pokoju, a także z organizacjami 
kościelnymi z Wrocławia oraz z 
Holandii, Belgii, Niemiec, Polski i 
Ukrainy. Celem fundacji jest pro-
pagowanie idei pokoju i kulty-
wowanie wspólnego dziedzictwa 
europejskiego. Fundacja współ-
pracuje z młodzieżą polską, nie-
miecką, łemkowską, żydowską i 
ukraińską. Wspólnie pielęgnu-
je pamięć o przeszłości, przeka-
zując opowiadania dziadków, hi-
storie ludzi, którzy żyli i żyją na 
Dolnym Śląsku.

Więcej informacji na stronie 
www.dompokoju.org



Przesiedlenia są 
częścią historii 
Dolnego Śląska
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Ze swoimi wnukami potrafi 
pogadać na skypie i założyć 
wideokonferencję. W jej babcinej 
torebce można znaleźć MP3 
i komórkę, karty kredytowe, 
kluczyki, koraliki... Ale także 
rzecz dla niej najważniejszą: 
różaniec z Fatimy.

Babcia dwóch wspaniałych 
wnuków: 4-letniego Wiktor-
ka i 2-letniego Szymonka, wy-
sportowana i roześmiana, nie 
pasuje do wizerunku statecz-
nej pani z laseczką. Pracuje za-
wodowo, uczestniczy w życiu 
parafialnej wspólnoty ewan-
gelizacyjnej. Choć zajęć jej nie 
brakuje, zawsze znajdzie czas 
na wyprawy i zabawy z wnu-
kami.

Tajemnicza skrzynia
Jak to jest, gdy człowiek 

dowiaduje się, że został bab-
cią? Pytana o to Henryka (pro-
si, by tak do niej się zwracać) 
mówi o radości, ale i... szoku. 
– Zdajemy sobie wtedy bardzo 
mocno sprawę z upływającego 
czasu; przychodzi myśl o nad-
chodzącej starości. Jednocześ-
nie jednak widok małego dzie-
cka przynosi wielkie wzrusze-
nie i entuzjazm. I tę niezwykłą 
świadomość, że to jest „krew 
z mojej krwi”, pokolenie, któ-
re będzie trwało, gdy mnie już 
nie będzie...

Henryka mogłaby długo 
opowiadać o tym, jak spędza 
czas z wnukami: – Moje kocha-
ne maluchy stawiają mi nie la-
da wymagania – mówi. – Mu-
szę umieć bawić się w berka i 
poskładać puzzle, znaleźć baj-
kę na satelicie, naprawić ze-
psutą zabawkę (w tym nieza-
stąpiony jest dziadek), upiec 
pyszne ciasteczka i – rzecz 
najważniejsza – organizować 
wspaniałe wyprawy na odkry-
wanie piękna przyrody. Choć 
mamy teraz gry komputero-
we, zabawki automaty czy nie-
przebrany wybór programów 
telewizyjnych, to jednak nic 

tak nie łączy jak ruch na świe-
żym powietrzu. Dlatego sta-
ram się dużo z moimi wnuka-
mi podróżować: rowerem, sa-
mochodem, do parku, do lasu 
czy nad wodę. Dzieci uwielbia-
ją, gdy razem pływamy lub gra-
my w gry zręcznościowe. Nie 
wspomnę już o różnych wspi-
naczkach, choćby na drzewo 
(w tym również okazuje się 
niezastąpiony dziadek). I choć 
trochę strzyka w kościach i nie-
raz dech w piersiach zapiera, 
staram się nadążać za moimi 
ruchliwymi maluchami.

Dom babci zwykle kojarzy 
się z tajemniczymi zakamar-
kami, starymi szafami kryjący-
mi skarby... – Jak chyba każda 
babcia i ja mam swoją tajemni-
czą skrzynię – mówi z uśmie-
chem Henryka. – Przechowu-
ję w niej rzeczy nowe i stare: 
komputer i różaniec – dodaje. 
I nie są one sobie wcale prze-
ciwne, gdy jednym i drugim 
umie się posługiwać.

Na pytanie o „nowoczesną 
babcię”, Henryka odpowiada... 
wierszem (autorstwa Magdale-
ny Wosik):

Czas na miłość
Henryka mówi o wielkim 

skarbie, jakim jest dziecko w ro-
dzinie: – Między wnukiem i bab-
cią jest taka wspaniała zależ-
ność: dziecko daje jej swój op-
tymizm, odwagę, ufną wiarę, ra-
dość i świeżość. Ona ofiarowuje 
mu poczucie bezpieczeństwa  i 
mądrość wypływającą z doświad-
czenia. I mnóstwo miłości.

Podkreśla, że babcie są od 
rozpieszczania wnuków – ale mą-
drego rozpieszczania. – Wnuki 
kocha się miłością, na którą nie 
miało się czasu, gdy się wycho-
wywało własne dzieci. Dziadko-
wie najczęściej nie mają tylu obo-
wiązków, co rodzice. Spoczywa 
na nich już „tylko” trud kocha-
nia. Mają czas na spokojny spacer, 
rozmowę; mają po prostu czas na 
miłość. Musi to być jednak miłość 
rozsądna. Nie może naruszać au-
torytetu rodziców, podważać wy-
magań, jakie stawiają dzieciom.

Miłość to także dzielenie 
się swą wiarą. Henryka podkre-
śla, że to bardzo ważne zadanie 
dziadków. Rodzice nie zawsze 
mają czas, by zająć się religijnym 
wychowaniem dzieci. – Prze-
kazywać wiarę trzeba przede 
wszystkim przykładem. Pamię-
tam moją własną babcię, która 
krzątała się po kuchni, podśpie-
wując pieśni religijne, pamiętam 
jej piękną, intrygującą torebkę, 
w której zawsze widziało się ró-
żaniec. Nie mówiła wiele o wie-
rze, a wiadomo było, jak wielką 
rolę pełni ona w jej życiu.

Jakie można dać rady dzi-
siejszym babciom i dziadkom? – 

Trzeba być bli-
sko Boga, tra-
dycji, ale nie 
stronić też od 
zdobyczy tech-
niki. Dzielić się 
swym doświad-
czeniem, życio-
wą mądrością, ale nie zniechęcać 
się, jeśli dorastające wnuki nie-
chętnie przyjmują rady. Zwykle 
później odkrywają ich wartość. 
Trzeba być babcią radosną, uni-
kać zgorzknienia. Uważam też, 
że bardzo pomocna jest przyna-
leżność do jakiejś wspólnoty re-
ligijnej. Tam człowiek uczy się 
budować relacje z innymi ludź-
mi, uczy się przełamywać barie-
ry związane z wiekiem. To poma-
ga także w kontaktach z wnuka-
mi. Nie można się ponadto zra-
żać swoimi słabościami. Często 
myślę, że nie umiem być dobrą 
babcią, ale zawierzam to Jezuso-
wi. Wierzę, że On może te bra-
ki wypełnić.

Z okazji Dnia Babci Henryka 
życzyłaby sobie, by na następne 
lata życia zachować radość dzie-
cka. – Taką radość, która płynie 
ze świadomości, że jest się ko-
chanym i bezpiecznym w ramio-
nach rodziców – mówi. – Ja swo-
je poczucie bezpieczeństwa od-
nalazłam w ramionach kochają-
cego Ojca – Boga i Matki – Maryi. 
Wiele razy w życiu przekonałam 
się, że „bez Boga ani do proga”, 
więc czekam na takie życzenia: 
aby moje wnuki rosły Bogu na 
chwałę i ludziom na pożytek.

Wysłuchała 
AGATA COMBIK

Nowoczesna Babcia...
Chodzi w adidasach, a nie 

w kapciach.
Nosi modne fryzury, a nie siwy 

kok.
Na koncertach rockowych lubi 

ścisk i tłok.
Twierdzi, że pożytku nie ma 

z bujanego fotela,
Że lepsza jest wirująca, szybka

 karuzela.
Wszystkie pytania wnucząt 

tłumaczy naukowo,
Na to, że bajki to bajki, daje 

babcine słowo (...).
Nie robi na drutach ciepłych 

swetrów z włóczki,
Ale serce gorące ma dla wnuka 

i wnuczki –
W swym nowoczesnym sercu 

wszystkie wnuki pomieści,
By móc je, jak każda Babcia, 
N I E N O W O C Z E Ś N I E 

rozpieścić.



W archiwum 
rodzinnym 

Henryki 
są uwieczniane 

kolejne wyprawy 
z wnukami
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Wokół Dni Babci i Dziadka

Babcia nowoczesna
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RADEK MICHALSKI: Czym różni 
się życie wyznawcy islamu w 
kraju chrześcijańskim od tego 
w muzułmańskiej ojczyźnie?

ALI ABI ISSA: – W zasadzie ni-
czym. Może oprócz tego, że tu 
pięć razy dziennie głos muezi-
na z minaretu nie przypomina 
nam o modlitwie.

A gdzie szukać płaszczyzny 
dialogu z wyznaniami chrześ-
cijańskimi?

– Mamy wiele wspólnego na 
płaszczyźnie doktrynalnej i mo-
ralnej. Matematycznie powie-
działbym, że 10 proc. różnic przy 
90 proc. kwestii, w których może-
my mówić wspólnym głosem. Ko-
ran mówi o Bogu, który nie żąda 
od nas rozstrzygania różnic dok-
trynalnych na ziemi, bo nie jeste-
śmy w stanie tego zrobić; On sam 
rozstrzygnie je na końcu czasów, 
my zaś powinniśmy skupić się na 
współpracy i budowaniu pokoju.

Mam ogromny szacunek, po-
dobnie jak wielu moich współ-
wyznawców, do Jana Pawła II, 
który wypowiadał się w tym sa-
mym duchu. Osobiście uważam, 
że czymś niewłaściwym byłoby 
dzielenie się wokół tak niewielu 
różniących nas spraw, a przez to 
zaprzepaszczenie tak wielu rze-
czy, które nas łączą.

To, co Pan mówi, kłóci się 
z większością przekazów me-
dialnych, które szczególnie w 
Iraku i Afganistanie pokazują 
zupełnie inny islam...

– Ci, którzy wypowiadają się 
w duchu wrogości i nienawiści 
oraz którzy do niej namawiają, 
nie reprezentują islamu, tak jak 
i, podejrzewam, nie reprezentują 
chrześcijaństwa. Gdyby tak było, 
moglibyśmy przecież zapomnieć 
o jakimkolwiek dialogu. Żadna 
rada islamska nie uznała, że Bin 
Laden jest jej reprezentantem i 
ma prawo zabierać głos w imie-
niu muzułmanów.

Z drugiej jednak strony chrześ-
cijanom trudniej postawić 
świątynię na terenach islam-

skich niż muzułmanom w kra-
jach kultury chrześcijańskiej.

– Taki problem rzeczywiście 
istnieje, głównie w Arabii Sau-
dyjskiej. Ta jednak jest rządzona 
przez doktrynerów, którzy uwa-
żają, że cały ten kraj jest odpo-
wiednikiem tego, czym dla kato-
lików jest Watykan. Przyznamy 
chyba, że czymś niewłaściwym 
byłoby domaganie się postawie-
nia w Watykanie meczetu, w każ-
dym razie nikomu w świecie is-
lamskim nie przyszłoby to do 
głowy. Jednak interpretacja Ara-
bii Saudyjskiej jest przesadzona. 
Są trzy święte miejsca dla muzuł-
manów, które, faktycznie, mo-
głyby mieć rangę „państwa wy-
łączonego” – Hidżazu – takiego 
jak Watykan: to Mekka, Medyna 
i Al-Yamama. A, jak zgodzą się is-
lamscy prawnicy, na pewno nie 
jest nim cała Arabia Saudyjska.

W pozostałych krajach is-
lamskich chrześcijanie stanowią 
głównie ludność napływową i 
według mojej wiedzy nie mają 
problemów z budowaniem swo-
ich kaplic czy kościołów.

Wróćmy jednak do Wrocławia. 
Wspólnota muzułmańska żyje 
tu w niezbyt licznej „diasporze”, 
a to zapewne sprawia także, że 
relacje z chrześcijanami stają 
się bliższe, także na płaszczyź-
nie prywatnej. Jak to wygląda w 
kwestii związków małżeńskich?

– Islam mówi, że każdy 
muzułmanin może poślubić 
chrześcijankę lub żydówkę. Są 
to przedstawicielki religii księ-
gi, mających dużo wspólnego 
z naszą. Muzułmanie nie mogą 
natomiast związać się z ateist-
ką czy poganką.

A czy wyznawczyni islamu 
może poślubić chrześcijanina 
lub żyda?

– Islam mówi, że nie. Uzasad-
nia to troską o kobietę i obawą, 

aby mogła swobodnie praktyko-
wać swoje wyznanie. Z punktu 
widzenia prawa, nie mógłbym, 
jako imam, udzielić jej ślubu, jed-
nak mogłaby nadal przychodzić 
do meczetu na wspólne mod-
litwy.

W tym pierwszym przypadku, co 
wtedy, gdy pojawią się dzieci?

– Tu również przed zawar-
ciem małżeństwa potrzebna jest 
deklaracja, że dziecko będzie wy-
chowywane według tradycji mu-
zułmańskiej, w przeciwnym ra-
zie nie mógłbym udzielić ślubu. 
Praktycznie jednak jako imam 
nie mam prawnych kompetencji 
do egzekwowania tego warun-
ku. Częstym przypadkiem jest 
wychowywanie dziecka w dwóch 
kulturach, a ono samo, gdy do-
rośnie, wybiera jedną z nich.

Jak dotychczas wygląda 
współpraca Centrum z innymi 
wyznaniami we Wrocławiu?

– Wrocław jest miastem wy-
jątkowo tolerancyjnym i jak żad-
ne inne otwartym na dialog. 
Ze wspólnej inicjatywy naszego 
ośrodka i klasztoru franciszka-
nów, z którym sąsiadujemy, od 
2005 roku odbywają się modli-
twy o pokój przedstawicieli róż-
nych wyznań. Często także wy-
głaszam prelekcje i jestem za-
praszany na spotkania z przed-
stawicielami innych kultur. Wy-
daje się, że jest zapotrzebowa-
nie na takie spotkania. Europej-
czycy nie wierzą łatwo w prze-
kaz medialny, to co usłyszą, chcą 
skonfrontować i sprawdzić w 
rozmowie.

Dzień Dialogu z Islamem wy-
pada na początku roku, cze-
go może życzyć Pan muzuł-
manom, jak i chrześcijanom w 
nowym 2008 roku?

Jednego – zbliżenia do Bo-
ga. 

27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem

Bin Laden nie reprezentuje 
muzułmanów

O religii, pokoju, współpracy 
z innymi wyznaniami i dialogu 
z Alim Abi Issą, imamem 
i dyrektorem Muzułmańskiego 
Centrum Kulturalno-Oświatowego 
we Wrocławiu, 
rozmawia Radek Michalski.

RADEK MICHALSKI: Czym różni 

muzułmanów
O religii, pokoju, współpracy 
z innymi wyznaniami i dialogu 
z Alim Abi Issą, imamem 
i dyrektorem Muzułmańskiego 
Centrum Kulturalno-Oświatowego 
we Wrocławiu, 
rozmawia Radek Michalski.
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ALI ABI ISSA 
Palestyńczyk z Libanu, od 1998 
roku obywatel Polski. Od 2003 
roku, po ukończeniu studiów teo-
logicznych na paryskim uniwersy-
tecie humanistyczno-islamistycz-
nym, imam w Muzułmańskim 
Centrum Kulturalno-Oświatowym 
we Wrocławiu.
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Dom Edyty Stein

Biała Róża
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WIERZĘ W... 
JAKIEGOKOLWIEK 

BOGA 
Bóg jest „nie z 
tego świata”, jest 
inny od naszych 
naturalnych wyob-
rażeń. Jest w pe-

wien sposób nie do po-
jęcia i nie do opisania 
za pomocą ludzkiego ję-
zyka. Wiara w Jedynego 
i Prawdziwego zmusza 
nas do szukania źródła 
informacji o Nim nie w 
naszych wyobrażeniach, 
przekonaniach czy do-
świadczeniach, ale poza 
nami. Takim źródłem jest 
Objawienie, czyli to, co 
On sam o Sobie nam prze-
kazał; co powiedział za po-
mocą słów, znaków, wyda-
rzeń zbawczych – w histo-
rii, a przede wszystkim w 
osobie Jezusa Chrystusa. 
Wierzyć w Boga to uzna-
wać Objawienie, a nie 
swoje własne wizje. Słowa 
„Wierzę w Boga” definiu-
ją sens naszego istnie-
nia. Oznaczają, że uzna-
ję odniesienie do Niego 
za fundamentalną rze-
czywistość mojego życia. 
Potrzebny jest nam, lu-
dziom, jakiś punkt od-
niesienia, wartość, wo-
bec której nasze życie 
znajduje się w relacji. Ani 
idee etyczne, ani spekula-
cje intelektualne, ani tym 
bardziej to, co możemy 
posiąść na płaszczyźnie 
materialnej (dom, samo-
chód, władza, kapitał) nie 
są wystarczającym odnie-
sieniem dla osoby ludz-
kiej. Może ona znaleźć 
godny siebie punkt od-
niesienia tylko w relacji 
do osoby. Najwspanialszą 
z relacji jest odniesienie 
do samego Boga.

Opracował KS. ANDRZEJ 
MAŁACHOWSKI

tego świata”, jest 
inny od naszych 
naturalnych wyob-
rażeń. Jest w pe-

wien sposób nie do po-

„Wolność”, „Precz z Hitlerem”. 
Takie hasła, pojawiające się 
w 1943 r. na murach 
monachijskich budynków, 
wychodziły spod ręki grupki 
młodych... Niemców. Od niedawna 
poświęcona im wystawa na stałe 
już gości we wrocławskim 
Domu Edyty Stein.

Biała Róża to studencka 
grupa przeciwstawiająca się 
nazistowskiemu reżimowi, 
działająca pod prze-
wodnictwem rodzeń-
stwa Hansa i Sophie 
Scholl. Co ciekawe, 
obydwoje byli począt-
kowo bardzo aktywny-
mi członkami Hitler-
jugend. Organizacja 
ta szybko ich rozcza-
rowała. Studiując na 
Uniwersytecie Monachijskim, 
wraz z grupką przyjaciół za-
angażowali się w opozycyj-
ną działalność. Rozpoczęło się 
od spotkań, dyskusji – w koń-
cu jednak, m.in. wobec in-
formacji o mordach popełnia-
nych przez nazistów w Polsce, 
zdecydowali się na konkret-
ne działania. Rozpoczęli po-
wielanie i kolportowanie ulo-
tek Białej Róży, następnie ak-
cję malowania nocami antyhit-
lerowskich haseł na murach. 
Wiadomość o tym dotarła na-

wet do więź-
niów obozu 
w Dachau. Jak 
potem wspo-
minali, trud-
no im było uwierzyć, że doko-
nali tego Niemcy. Koniec dzia-
łalności grupy był taki, jak 
można się było spodziewać – 
aresztowania i wyroki śmierci.

Wystawa, którą można 
oglądać w Domu Edyty Stein 
przy ul. Nowowiejskiej, skła-
da się z archiwalnych fotogra-
fii, połączonych z obszerny-
mi objaśnieniami, fragmentami 

wspomnień i szkicami 
historycznymi. Uka-
zuje ona także dzia-
łalność pronazistow-
skiej organizacji Hit-
lerjugend; wspomina 
również młodzieżowy 
ruch oporu w Polsce.

AGATA COMBIK

Zapraszamy

Sophie Scholl 
– dwa lata przed 

śmiercią

Większość 
niemieckiej 
młodzieży 
została 
wciągnięta 
w nazistowską 
ideologię

DO UDZIAŁU W TYGOD-
NIU MODLITW O JED-
NOŚĆ CHRZEŚCIJAN. W 
ramach Tygodnia odbędą się we 
Wrocławiu nabożeństwa orga-
nizowane przez poszczególne 
Kościoły:

 22.01 (poniedziałek) godz. 
17.00, prawosławna katedra pw. 
Przenajświętszej Bogarodzicy, 
ul. św. Mikołaja 40, kazanie 
ks. Bogdana Skowrońskiego z 
Kościoła polskokatolickiego; 

 23.01 (wtorek), godz. 17.00, 
kościół ewangelicko-metody-
styczny „Pokoju Bożego”, ul. S. 
Worcella 28, kazanie ks. prof. 
Bogdana Ferdka z Kościoła 
rzymskokatolickiego;

 24. 01 (środa), godz. 17.00, 
kościół polskokatolicki pw. św. 
Marii Magdaleny, ul. Szewska 
10, kazanie księdza mitra-
ta Eugeniusza Cebulskiego z 
Kościoła prawosławnego;

 25.01 (czwartek), godz. 
17.00, sala parafialna przy koś-
ciele ewangelicko-augsburskim 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 
29, wykład dr. Edwarda 
Skubisza pt. „Ekumenizm w 
Holandii oraz Ekumeniczny 
Dom Pokoju we Wrocławiu”;

 26.01 (piątek), godz. 17.00, 
rzymskokatolicki kościół pw. św. 
Antoniego, ul. św. Antoniego 30, 
kazanie ks. Krzysztofa Wolnicy 
z Kościoła ewangelicko-meto-
dystycznego;

 28.01 (niedziela), godz. 
17.00, kościół ewangelicko-augs-
burski „Opatrzności Bożej”, ul. 
Kazimierza Wielkiego 29, kazanie 
bp. Andrzeja Siemieniewskiego.

 NA PROGRAM „W KRĘ-
GU WIARY” emitowany przez 
TVP3 Wrocław w każdą sobo-
tę o godz. 16.45. Jego twórcy 
zapraszają do śledzenia wyda-
rzeń z życia Kościoła w trzech 
dolnośląskich diecezjach.


