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W Polsce jest ich ponad 
2 tysiące. Pochodzą 
z małych miejscowości. 
Uczą się i studiują 
dzięki stypendiom 
Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. 
Są żywym pomnikiem 
Jana Pawła II.

S talle wrocławskiej katedry 
podczas niedzielnej Mszy św. 

12 października wypełnili nie ka-
nonicy, ale młodzi ludzie ubrani 

w charakterystyczne żółte koszul-
ki „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. 
– Bardzo chcieliśmy włączyć 
się w obchody tego ważnego dla 
nas święta – mówi Agnieszka 
Wyspiańska, szefowa formacji sty-
pendystów Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” we Wrocławiu. W ka-
tedrze było ich ponad 30. Włączyli 
się w liturgię słowa, a po Mszy św. 
wychodzącym z kościoła rozdawali 
cukierki. Była wśród nich Karolina 
Walczyńska z Sulęcina. Stypendium 
fundacji DNT otrzymuje już piąty 
rok. Jest w drugiej klasie liceum. 
– Dzięki stypendium mogę się roz-
wijać, kupić książki, na które nie 

mogłabym sobie pozwolić – mówi 
Karolina. Pytana o marzenia, od-
powiada nieśmiało: – Akademia 
medyczna, wydział lekarski. 

Stypendyści już myślą o przy-
szłorocznym Dniu Papieskim. – 
Chcielibyśmy zorganizować coś 
więcej, bo warto podkreślić znacze-
nie tego dnia – przyznaje A. Wys- 
piańska. W tym roku w całej Polsce 
w zbiórkę włączyło się ponad 100 tys. 
wolontariuszy. Obecnie Fundacja 
pomaga ponad 2 tys. młodych z 39 
diecezji. W ubiegłym roku dzięki 
zbiórce w Dzień Papieski udało się 
zebrać aż 6,4 mln zł. 

Ks. Andrzej Jerie

8. Dzień Papieski
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W zbiórkę włączyło się wiele organizacji młodzieżowych. Marta i Ela ze Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” przyznają, że wrocławianie bardzo chętnie wspomagali „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

Dla pedagogów
Sobótka. W sanktuarium 
MB nowej ewangelizacji, 
w sobotę 25 października  
odbędzie się druga 
diecezjalna Pielgrzymka  
nauczycieli 
i Wychowawców. O 10.00 
adoracja najświętszego 
sakramentu. O 11.00  
– uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem 
ks. Mariana Biskupa, 
wikariusza biskupiego 
ds. duszpasterstwa. Po 
niej uczestnicy spotkają 
się w miejscowym 
gimnazjum na wspólnym 
posiłku i koncercie  
pt. „z życzeniami  
dla naszych nauczycieli” 
w wykonaniu 
franciszkańskiego 
zespołu „Fioretti” 
z krakowa.  
na zakończenie 
koronka do Miłosierdzia 
Bożego. szczegóły 
u ks. M. kinaszczuka, 
diecezjalnego 
duszpasterza nauczycieli, 
tel. 071 3214171, e-mail: 
mkinaszczuk@op.pl.

Samorządność
Wrocław.  
22 października, o 19.00, 
w sali konferencyjnej 
zakładu narodowego 
im. Ossolińskich przy pl. 
nankiera zainauguruje 
działalność Akademia 
samorządowa. jej 
pierwszym gościem 
będzie ryszard 
Wawryniewicz, 
wicestarosta powiatu 
świdnickiego, który 
opowie o „Podziale 
władzy w Polsce”.  
Po wykładzie odbędą się  
warsztaty. Projekt, 
adresowany głównie 
do maturzystów, 
studentów i doktorantów, 
przygotował ruch 
„Młodzi XXi”. Patronuje 
mu m.in. wrocławski Gn.
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Dom rekolekcyjny odnowiony
Sulistrowice. Od 1991 r. dolna 
część domu parafialnego wspól-
noty pw. NSPJ w Sulistrowicach 
pełni rolę domu rekolekcyjnego. 
Korzystają z niego grupy dzieci, 
młodzieży i dorosłych z archi-
diecezji wrocławskiej, a także 
goście z Ukrainy, Litwy, Białorusi. 
Odbywają tam dni skupienia, 
spotkania formacyjne i rekre-
acyjne ministranci i lektorzy, 
schole i chóry, młodzież szkolna 
i akademicka, grupy modlitewne 
i samopomocowe, na przykład AA. 
Staraniem proboszcza ks. Ryszarda 
Staszaka oraz wysiłkiem życzli-
wych ludzi i parafian dom odno-
wiono i dostosowano do współcze-
snych standardów. Wymieniono 
podłogi, okna, drzwi, tynki oraz 
armaturę sanitarną i piec c.o. 
Urządzono cztery nowe łazienki 
i toalety. W 4-osobowych pokojach 
wymieniono łóżka, pościel, szafy 

i szafki. Odnowiono też jadalnię 
z zapleczem kuchennym. Dom 
rekolekcyjny mieści 24 osoby.
12 października bp Edward Janiak 
(na zdjęciu) poświęcił wyremonto-
wane pomieszczenia po uroczystej 
Mszy św. w kościele parafialnym. 
W homilii mówił o konieczności 
współpracy człowieka z Bogiem, 
bo choć wszyscy otrzymujemy bilet 
do nieba, nie każdy chce z niego 
skorzystać. Janowi Pawłowi II 
biskup poświęcił szczególnie 
dużo uwagi, nie tylko z okazji 
kolejnego Dnia Papieskiego. Bp 
E. Janiak, któremu sulistrowiccy 
parafianie odśpiewali imienino-
we „Życzymy, życzymy”, odprawił 
też Eucharystię w kościółku MB 
Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. 
Zgromadziła ona tłumy turystów 
korzystających z uroków okolicy 
w słoneczną październikową nie-
dzielę. Jolanta Sąsiadek
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Poszli za pasterzem
Ostrów Tumski. Radosny 
korowód złożony z przebra-
nych za owieczki dzieci, paste-
rzy – w osobach bp. Andrzeja 
Siemieniewskiego oraz ks. 
Włodzimierza Wołyńca (obaj na 
zdjęciu) – oraz dorosłych człon-
ków katolickiej wspólnoty Hallelu 
Jah przeszedł 11 października ulicą 
Katedralną, z muzyką i śpiewem na 
ustach. Kolorowa procesja była czę-
ścią obchodów jubileuszu 25-lecia 
istnienia wspólnoty. Obchody 
rozpoczęły się tydzień wcześniej 
ewangelizacją na wrocławskim 
rynku. Część drugą otwarła uro-
czysta Eucharystia w kościele pw. 
NMP na Piasku, której przewodni-
czył bp A. Siemieniewski. Życzył 
on wspólnocie, by była bramą 
do Domu, aby ludzie stawali się 

przez nią domownikami Boga. 
Przypomniał, że w jej nazwie 
zawiera się święte imię Boga 
Izraela i wezwanie do chwalenia 
Go. Więcej o Hallelu Jah we wro-
cławskim GN już za tydzień ac

Kamień dla Edyty
Wrocław. Kamień pamięci 
wmurował niemiecki artysta 
Gunter Demig (na zdjęciu) przed 
Domem Edyty Stein przy ul. 
Nowowiejskiej w dzień urodzin 
patronki Europy, 12 października. 
Takich „kamieni” (wykonanych z 
miedzi), upamiętniających ofia-
ry nazizmu, artysta umieścił w 
Europie już ok. 16 tys., w ramach 
stworzonego przez siebie pro-
jektu sztuki pt. „Stolpersteine”. 
Wrocławski kamień jest pierwszy 
w Polsce. – W języku niemiec-
kim słowo „kamień pamięci” 
można tłumaczyć jako „kamień, 
o który się potykamy”. Chodzi o 
to, by „potknąć się” o niego swoją 
głową i sercem – mówi autor 
pomysłu. Kamienie są wmu-
rowywane w chodnik przed 
domami ofiar. Zgodnie z zało-
żeniem mają błyszczeć dzięki 

stąpającym po nich przechod-
niom. We Wrocławiu wmurowa-
nie kamienia odbyło się podczas  
„2. weekendu z Edytą Stein”, orga-
nizowanego przez Towarzystwo 
im. Edyty Stein. ac

Rocznica parafialnej AK

Bierutów. Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Wrocławskiej, działający we wspól-
nocie pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Bierutowie, obchodził 
swoje dziesięciolecie. W kościele 
św. Katarzyny zebrali się członko-
wie i sympatycy Akcji Katolickiej 
oraz parafianie. W spotkaniu z 
okazji 10-lecia oddziału udział 
wzięli także: diecezjalny asystent 
AK ks. prałat Marian Biskup, który 
wygłosił homilię i przewodził 
jubileuszowej Mszy św., prezes 
Archidiecezjalnego Instytutu 
AK Eugeniusz Kaźmierczak, 
proboszcz miejscowej parafii 
i asystent POAK ks. Ryszard 
Znamirowski, zastępca burmi-
strza Miasta i Gminy Bierutów 
Andrzej Czechowski oraz przed-
stawiciele parafialnych oddziałów 

AK z Oleśnicy i Namysłowa. Mszę 
św. uświetnił działający od 26 
lat w Bierutowie chór parafial-
ny. Podczas spotkania w domu 
katechetycznym prezes Andrzej 
Wojtkowiak przypomniał najważ-
niejsze dokonania bierutowskiego 
oddziału AK, a jego wystąpienie 
uzupełnił pokaz multimedialny 
obrazujący historię OPAK. Były 
też gratulacje i życzenia, dyplomy 
i upominki oraz agapa. aw

Pamiątkowe zdjęcie pod ufundowanym w 1938 r. krucyfiksem 
z Chrystusem w szatach królewskich i złotej koronie
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W ystawa „Twarze Pana 
Cogito”, którą oglądać 

można w gmachu Ossolineum, 
nie pozwala zwiedzającemu  
na bierność. Czeka go odszyfro-
wanie kolejnych symboli, lektu-
ra tekstów poety, a także między  
innymi spojrzenie w odpowied-
nio porozmieszczane lustra. 
– Służą one temu, by zobaczyć  
w postaci stworzonej przez 
Herberta swoje życie, swoją 
twarz, swoje korzenie. Cała wy-
stawa została oparta na wierszu 
„Pan Cogito obserwuje w lu-
strze swoją twarz” – tłumaczy 
jej pomysłodawczyni Barbara 
Lekarczyk-Cisek.

Obejrzeć tu można zdjęcia 
Herberta i jego bliskich, autografy 
jego wierszy, listy, a także rysunki, 
które tworzył, by zapamiętać sceny 
oglądane w czasie podróży. – To 
człowiek, który przeżył trudne 
lata komunizmu, zachowując siebie 
i pozwalając nam być sobą – mówił 
9 października podczas otwarcia 
wystawy dyrektor Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich Adolf 
Juzwenko. To zmaganie o wierność 
sobie wyraża w szczególny sposób 
stworzona przez niego postać Pana 
Cogito. – Jest ona jakby zbiorem 
różnych postaci, ale nosi w sobie 
także coś z oblicza samego Herber-
ta – tłumaczył siostrzeniec poety 

i autor poświęconej mu książki 
Rafał Żebrowski.

Wystawa jest częścią projektu 
„Ossolineum dla Herberta”, reali-
zowanego w ramach obchodów 
Roku Herbertowskiego. Projekt 
objął m.in. spotkania zorganizo-
wane specjalnie dla młodzieży. 
W dniu otwarcia wystawy zapro-
szeni uczniowie wrocławskich 
szkół – liceum sióstr urszula-
nek, LO nr III oraz gimnazjum 
nr XXVII, któremu Ossolineum 
patronuje – uczestniczyli w sesji 
popularnonaukowej. Wykłady, 
rozpoczęte wystąpieniem prof. 

Jacka Łukasiewicza, przeplatane 
były recytacją wierszy Herberta 
w wykonaniu aktora Teatru Pol-
skiego Jana Bleckiego. W Osso-
lineum gościli także uczestnicy  
X Zjazdu Herbertowskich Szkół, 
organizowanego w tym roku przez 
wrocławskie Gimnazjum nr 19.

Agata Combik

Wystawę „twarze Pana Cogito” 
można oglądać w Ossolineum  
przy ul. szewskiej 37 do 14 grudnia 
(od wt. do  pt. od 10.00 do 17.00, 
w sob. i nd. od 10.00 do 16.00.  
Wstęp wolny.

We Wrocławiu i Lwowie odbędą 
się 25 i 29 października uroczyste 
koncerty dla uczczenia 10. roczni-
cy śmierci Zbigniewa Herberta.

W łączając się w obchody 
ustanowionego przez Sejm 

RP Roku Zbigniewa Herberta 
Wrocławscy Kameraliści Cantores 
Minores Wratislavienses, przy 
wydatnej pomocy Biblioteki 
Narodowej i Urzędu Miejskiego 
Wrocławia oraz dzięki wsparciu 
finansowemu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, or-
ganizują uroczyste koncerty po-
święcone pamięci poety. Będzie 

to prapremiera kompozycji Józefa 
Świdra, wybitnego śląskiego twór-
cy, profesora Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Specjalnie na tę 
okazję przygotowywał on suitę 
muzyczną na chór z fortepianem, 
przeplataną recytacjami poezji 
Zbigniewa Herberta. Znawcy 
jego twórczości wybrali wiersze 
związane ze wspomnieniami po-
ety z dzieciństwa spędzonego we 
Lwowie. 

Koncertowi towarzyszyć 
będzie pokaz slajdów przygoto-
wany na podstawie rękopisów, 
rysunków, fotografii i innych 
pamiątek po poecie znajdujących 

się w zbiorach Biblioteki 
Narodowej.

Koncerty w wykonaniu 18-oso-
bowego profesjonalnego chóru 
kameralnego Cantores Minores 
Wratislavienses pod dyrekcją 
Piotra Karpety odbędą się: we 
Wrocławiu w Sali Koncertowej 
im. Jana Kaczmarka (Duże Studio 
Polskiego Radia) 25 październi-
ka o godz. 18.00 oraz we Lwowie 
w Sali Organowej kościoła św. 
Marii Magdaleny 29 październi-
ka o godz. 18.00. Przy fortepianie 
zasiądzie Joanna Karpeta, a wier-
sze Z. Herberta będzie recytował 
Robert Gonera. Wstęp wolny. js

Uroczyste koncerty „Podróż Pana Cogito” poświęcone pamięci poety  

Dla Zbigniewa Herberta

Wśród gości specjalnych spotkania w Ossolineum znalazła się 
Halina Herbert-Żebrowska, siostra poety
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Ogromny kłębek czerwonej włóczki, ciężki 
kamień, klęcznik, rząd ciemnych postaci. 
Na tej wystawie przedmioty i myśli ukryte 
w twórczości Zbigniewa Herberta „wyszły  
na zewnątrz”. I stawiają przed widzem  

konkretne wyzwania.

pod
patronatem
„Gościa”

Ossolineum dla Herberta

Zobaczyć 
twarz
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Wniedzielne popołudnie 5 października 
hala sportowa Zapo w Trzebnicy była peł-

na nie kibiców, a rodzin, które skorzystały z za-
proszenia księży salwatorianów. Odwiedzający 
przechodzili od stoiska do stoiska zaskoczeni 
pomysłowością organizatorów. Bo trzeba mieć 
nie lada fantazję, żeby koło stoiska z poradami 
prawnymi i rodzinnymi czy z prasą katolicką 
postawić stoisko narciarskie i kosmetyczne. 
Nawet trener Nordic Walking (chodzenie z kij-
kami) przekonywał, że ten rodzaj aktywności 
sprzyja budowaniu więzi małżeńskiej. Siostra 
Aniela pokazywała, jak przygotować śniadanie 
na łonie natury, a restaurator reklamował dla 
zakochanych zniżki w swojej placówce.

Jednak chyba największym zaskoczeniem 
było zainteresowanie mediów. Po sali kręciło 
się kilka ekip telewizyjnych. Pracowali dzien-
nikarze prasowi i fotoreporterzy. Temat trafił 
następnego dnia do głównych wydań progra-
mów informacyjnych i na pierwsze strony 
gazet. A więc można się przebić nawet z tak 

trudnym i pozornie mało atrakcyjnym tematem 
jak wierność małżeńska. Trzeba tylko chcieć 
i mocno wierzyć, że to, co mamy do powiedze-
nia, jest naprawdę ważne. – Kiedy jakiś czas 
temu zwołano Targi Rozwodowe, chrześcija-
nina mogła ogarnąć apatia i znużenie – mó-
wił podczas Mszy św. na zakończenie Targów 
Wierności bp Andrzej Siemieniewski. – Jakże 
się więc ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że 
istnieje też reakcja inna, która powstała właśnie 
tu, w Trzebnicy, pośród duszpasterzy i tych 
młodych ludzi, którzy chcą płynąć pod prąd 
i umieją zakasać rękawy i całkiem po prostu 
wziąć się do roboty – chwalił organizatorów 
biskup. Zamiast biadolić i pomstować na media, 
że pokazują jedynie tanią sensację, warto zrobić 
coś, żeby miały okazję pokazać coś naprawdę 
wartościowego. Trzebnickie Targi Wierności są 
dowodem, że to naprawdę jest możliwe.

Ks. Andrzej Jerie

Targi Wierności w Trzebnicy

Zafascynowani wiernością

Czy media przyciąga tylko 
tania sensacja i ludzkie 
tragedie? Organizatorzy 
Targów Wierności pokazali, 
że mówiąc pełnym głosem 
o nierozerwalności 
małżeństwa i wartości 
rodziny, można być 
usłyszanym.

Targi Wierności sprawiły, że rodzina znalazła się w centrum zainteresowania Jak być piękną dla niego? Do stoiska 
salonu piękności ustawiła się kolejka

Trener Nordic Walking zachęca  
do rodzinnych spacerów
Na zdjęciu obok: Nie mogło zabraknąć 
propozycji kolacji we dwoje
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Jeden czy wiele?
Wyznając naszą wiarę w składzie Apostolskim, 
mówimy: „Wierzę w jeden (...) kościół”. (...) Chrystus, 
zakładając kościół, w najbardziej podniosłym 
momencie, jakim było pożegnanie się z apostołami 
i modlitwa arcykapłańska podczas Ostatniej 
Wieczerzy, prosił Ojca o dar jedności dla swoich 
wyznawców. „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 
którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we Mnie; aby 

wszyscy stanowili jedno, jak ty, Ojcze, we Mnie, a ja w tobie, 
aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś ty 
Mnie posłał” ( j 17, 20–21). W słowach tych jedność ukazuje się 
jako dobro, podziały – jako zło. Wzorem jedności kościoła jest 
jedność trójcy Świętej. (...) z historii kościoła wiemy, ile było 
sporów i walk o treść wiary albo o władzę, rozłamy, schizmy 
i herezje. (...) Warto jednak pamiętać, że istniejące podziały nie 
przekreślają prawdy o jedności kościoła. (...) Wspólnota kościoła 
rozpoznaje siebie po wyznawaniu tej samej wiary, oddawaniu 
w ten sam istotowy sposób czci Bogu i uznawaniu nad sobą 
jednego zwierzchnictwa biskupa rzymu, jako następcy św. 
Piotra. W codziennym życiu jedność kościoła żywi się miłością. 
Bez niej wiara, kult i zwierzchnictwo byłyby tylko zewnętrznymi 
lub wręcz bezdusznymi więzami. (...) O przywrócenie jedności 
powinien troszczyć się cały kościół, zarówno wierni, jak i ich 
pasterze, gdyż wszelki podział jest bolesna raną, która dotyka 
każdego chrześcijanina. Ks. Józef Pater

Dni skupienia  
dla dziewcząt
Wrocławskie Siostry Adoratorki 
Krwi Chrystusa zapraszają 
dziewczęta na dni skupienia 
poświęcone tematowi „Być 
uczniem Chrystusa w dzisiej-
szym świecie”. Odbędą się one 
od 24 do 26 październi-
ka w Częstochowie. Osoby, 
które chciałyby wziąć w nich 
udział, mogą zgłaszać się do 
s. Elżbiety Kurnatowskiej, ul. 
Szymanowskiego 25, 51-609 
Wrocław, tel. 071 348 52 18 lub 
0 603 881 845, e-mail: kurnatow-
skae@adoratorki.pl.

Mozart i Haendel 
w Kątach 
Wrocławskich

Organizatorzy Koncertów Ziemi 
Wrocławskiej zapraszają na 
ostatnie z tegorocznego cyklu 
spotkanie, które odbędzie się  
19 października o godz. 19.00 
w kościele pw. śś. Piotra 
i Pawła w Kątach Wrocławskich. 

Zaśpiewają Olga Ksenicz – 
sopran, Maria Zawartko – alt, 
Piotr Chmaj – tenor, Łukasz 
Konieczny – bas, a towarzy-
szyć im będą Marek Stawicki 
na organach oraz chór i orkie-
stra Zespołu Szkół Muzycznych 
w Wałbrzychu pod dyrekcją 
Małgorzaty Sapiechy-Muzioł. 
W programie Msza Koronacyjna 
C-dur W.A. Mozarta i Koncert 
organowy F-dur G.F. Haendla.

Na antenie
W każdą sobotę o godz. 16.45 
na antenie TVP3 Wrocław emi-
towany jest program „W kręgu 
wiary”. Jego twórcy zapraszają 
do śledzenia wydarzeń z życia 
Kościoła w trzech dolnośląskich 
diecezjach: legnickiej, świdnic-
kiej i wrocławskiej. •

zaproszenia

„Teologia Nowego Testamentu” 
to trzytomowa prezentacja za-
gadnień teologicznych Nowego 
Przymierza, która ukazała 
się w serii Bibliotheca 
Biblica.

K ilkunastu znanych 
polskich biblistów 

nowej generacji, z róż-
nych ośrodków nauko-
wych, zajęło się zasad-
niczymi kwestiami teologicznymi 
Nowego Testamentu. W swoich 
rozważaniach autorzy starali się 
rozwinąć tematy takie, jak idea 
królestwa Bożego, angelologia, de-
monologia, ewangelizacja, teologia 

cierpienia. W słowie wstępnym 
metropolita wrocławski abp 
Marian Gołębiewski polecił tę 
pozycję „przede wszystkim stu-

dentom teologii, dla której 
duszą powinno być zawsze 

Pismo Święte”. Redaktor pu-
blikacji ks. M. Rosik chciałby, 
aby nowe ujęcie stało się in-
spiracją dla szerokiego grona 
czytelników. Sowa

„teologia nowego testamentu”, 
red. ks. Mariusz rosik, Wrocław 
2008, Wydawnictwo Wrocławskiej 
księgarni Archidiecezjalnej tUM. 
informacje: www.wydawnictwo.
archidiecezja.wroc.pl.

D o końca listopada można oglą-
dać wystawę „Rzeka, miasto, 

ludzie” znaczenie gospodarcze, 
kulturowe i historyczne Odry. 
Będzie ona dostępna dla zwiedza-
jących codziennie od 11.00 do 19.00. 
Organizatorzy mają nadzieję, że 
przyczyni się do promocji rzeki 
i terenów nadrzecznych jako ob-
szaru rekreacyjnego, sportowego 
i wypoczynkowego. Główną część 
ekspozycji ulokowano na zabyt-
kowej barce „Złota Kaczka”, zbu-
dowanej w 1903 r. w Amsterdamie 
jako klasyczny holenderski tjalk, 
kuter gaflowy. Po wojnie trafiła 
ona do Polski, a w latach 50. pły-
nęła z Wrocławia do Gdańska, 
prezentując część eksponatów 
z Wystawy Ziem Odzyskanych. Ta 

jedyna tego typu jednostka, będąca 
obecnie najstarszym pływającym 
statkiem w Polsce, jest zacumo-
wana przy nabrzeżu Xawerego 
Dunikowskiego naprzeciw Hali 
Targowej. Organizator wystawy,  
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, za 
pomocą interaktywnej, multime-
dialnej i nowoczesnej formy chce 
zaprezentować losy Odry, która 
przez wieki kształtowała oblicze 
Wrocławia. Poszczególne wątki 
ekspozycji mówią o ludziach rzeki, 
ich życiu i pracy na wodzie, o por-
tach rzecznych i statkach. Wystawę 
powinni przede wszystkim obej-
rzeć uczniowie szkół, najlepiej 
po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu zwiedzania (tel. 606 85 
33 03). Cena biletów – 1 zł. js

Wystawa na 100-letniej barce „Złota Kaczka”

Rzeka dla ludzi

Z księgarskiej półki

Dla teologów i poszukujących
jO
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W latach sześćdzie-
siątych usłyszałam 
od znajomego, że 
najgorsze, czego 

doświadczył podczas pobytu 
w Stanach, postrzeganych przez 
wielu jako eldorado, to... programy 
przerywane reklamami. Ta opo-
wieść pozostała w mojej dziecięcej, 
a następnie coraz dojrzalszej pa-
mięci do czasów, gdy i nasze me-
dia elektroniczne zaczęły wplatać 
ogłoszenia w fabułę wywiadów, 
reportaży, teleturniejów, koncer-
tów i filmów. Amerykańska czarna 
wizja stała się polską codzienno-
ścią. Mój znajomy zresztą do dziś 
nie włącza stacji nadających pro-
gram przerywany ogłoszeniową 
sieczką. Ale nie tylko on ma taki 
staromodny gust. Coraz częściej 
obserwuję młodych ludzi, którzy 
na sygnał reklam podrywają się 
z fotela i zaczynają robić herbatę, 
przygotowywać kolację, wykonują 

szybki telefon czy skok do… toa-
lety. Albo gdy w samochodowym 
radioodbiorniku prym wiedzie 
przeciwłupieżowy szampon, bank, 
w którym nie trzeba spłacać kre-
dytu, lub tusz zamieniający rzęsy 
w firany, wtedy dwudziestolatek 
nerwowo szuka innej stacji.

I znajduje! Na 92,0 FM, gdy 
krąży po stolicy Dolnego Śląska 
i sporej części diecezji wrocław-
skiej, lub na 98,1 FM, kiedy jest 
w Świdnicy lub podróżuje wokół 
niej. „Gramy dla Ciebie i Twojej ro-
dziny!” – słyszy w eterze. „Tu Radio 
Rodzina! Rozgłośnia archidiecezji 
wrocławskiej”. Każdy, kto ją po-
znał, wie, że prezenter powinien 
jeszcze dodać: „Gramy dla Ciebie 
bez reklam! Słuchając nas, nie mu-
sisz czuć się zniewolony!”.

Marzenia
Przy okazji kolejnych rocz-

nic działalności katolickiego 
Radia Rodzina, okrągłych i nie 
tylko, dyrektorzy tej archidie-
cezjalnej rozgłośni: ks. Cezary 

Chwilczyński i Janusz Telejko mó-
wią o planach i nadziejach. Ważne 
miejsce zajmują w nich dodatkowe 
częstotliwości i nowe, coraz lepsze 
nadajniki, gwarantujące dotarcie 
radiowych fal do jak największej 
ilości odbiorców. Gdy 15 lat temu po 
raz pierwszy z Ostrowa Tumskiego 
popłynęły w eter słowa i muzyka, 
mogli je usłyszeć wyłącznie miesz-
kańcy Wrocławia i to też nie we 
wszystkich jego zakątkach. W 1999 
uruchomiono nowy nadajnik na 
wieży kościoła garnizonowego 
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. 
Zwiększyło to zasięg radia, a jed-
nocześnie jego słuchacze zyskali 
możliwość uczestnictwa w co-
dziennej Mszy św. transmitowanej 
z katedry. Pojawiły się też relacje 
na żywo z różnych uroczystości 
w parafiach archidiecezji. W 2001 
roku Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji przyznała Radiu Rodzina 
koncesję nadawcy społecznego. 
Rok później rozgłośnia świętowała 
inaugurację działania nowego stu-
dia emisyjnego, a w 2003 r. kard. 

Henryk Gulbinowicz uruchomił 
i poświęcił stronę internetową: 
www.radiorodzina.wroc.pl.

Kolejnym technicznym osią-
gnięciem był nadajnik o dużej 
mocy, znacznie powiększający 
zasięg nadawania programu. 
Urządzenie nadawcze udało się 
zakupić dzięki pomocy Episkopa-
tu Stanów Zjednoczonych. Dzięki 
niemu programy diecezjalnej ra-
diostacji zaczęły docierać do wielu 
nowych obszarów dolnośląskiej 
ziemi. Zaowocowały też dwuletnie 
starania o koncesję na nadawanie 
programu radiowego dla diecezji 
świdnickiej. KRRT przyznała ją  
1 marca 2005, a pod koniec sierpnia 
2006 r. RR otrzymało koncesję na 
kolejne częstotliwości dla nowych 
miejscowości. W tym też czasie 
katolicka rozgłośnia z Ostrowa 
Tumskiego otrzymała nowoczesne 
cyfrowe nadajniki. Był to kolejny 
dar amerykańskich biskupów.

Na tym nie kończą się marze-
nia radiowców z Ostrowa Tumskie-
go. Nadajniki na Górze Iglicznej 

Wolność bez znie wolenia
15-lecie Radia 
Rodzina. 
Urozmaicona 
muzyka  
dla każdego, 
interesujące 
rozmowy 
o sprawach 
najważniejszych, 
aktualne 
komentarze, 
rzetelne 
informacje.  
I to wszystko bez 
reklamowego 
jazgotu.  
Czy to możliwe?

tekst
Jolanta Sąsiadek

jsasiadek@goscniedzielny.pl

Nowoczesne studio Radia Rodzina daje szerokie możliwości. Na zdjęciu rozmawiają:  
Marta Łomnicka, Grzegorz Kryszczuk i Konrad Pikula
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Wolność bez znie wolenia
i Górze św. Anny koło Nowej 
Rudy, nowe pasma dla Strzelina, 
Namysłowa i innych dolnośląskich 
miast oraz profesjonalne studia 
emitujące lokalne programy to 
cele, do których systematycznie 
zmierzają.

Spełnienia
Był 16 października 1993 r. Po-

lacy świętowali 15. rocznicę wy-
boru kard. Karola Wojtyły na pa-
pieża, a Dolnoślązacy dodatkowo 
obchodzili 750-lecie śmierci św. 
Jadwigi. Życie, działalność i posta-
wa tych niezwykłych osób stały 
się drogowskazami dla twórców 
diecezjalnego radia. Obydwoje oni 
traktowali rodzinę jak świętość, 
a każdego człowieka z najwięk-
szym szacunkiem. Te wzorce 
przejmują kolejne pokolenia 
twórców diecezjalnej rozgłośni, 
której nazwę swoimi wypowie-
dziami o rodzinie zainspirował 
też ówczesny metropolita wro-
cławski kard. Henryk Gulbino-
wicz. Radio Rodzina, zwracając 
się do rodzin, stara się nie pomi-
jać żadnego obszaru aktywności 
człowieka. Jednocześnie lansuje 
spokojną refleksję, dyskusję bez 
agresji, poszanowanie każdej 
osoby, bezinteresowność i uczci-
wość. Programy Radia Rodzina 
pomagają zatrzymać się, zwolnić 
w codziennej gonitwie i pozytyw-
nie nastawić się do ludzi.

Przez całą dobę słowa nadziei 
przeplatają się z prawdą, która 
bywa gorzka i trudna. Lokalne, 
krajowe i światowe wieści nie pod-
grzewają złych emocji, a przepla-
tane modlitwą i mądrym komenta-
rzem uspokajają i zbliżają do ludzi.  
Każdy, niezależnie od wieku, płci, 
wykształcenia i statusu społeczne-
go, znajdzie w audycjach RR coś 
dla siebie. Dla twórców programu 
ważne jest zwalczanie patologii 
społecznych i mądre poradnictwo. 
Ale nie tylko działania typowo 
dziennikarskie stanowią o obliczu 
tej rozgłośni. Zasłynęła ona jako 
organizator festynów, akcji cha-
rytatywnych, spektakli i koncer-
tów patriotycznych, religijnych, 
jubileuszowych i świątecznych. 

Przez minione piętnaście lat ks. 
Cezary Chwilczyński i Janusz Te-
lejko z pracownikami i wolonta-
riuszami zorganizowali mnóstwo 
imprez kulturalnych, które pozo-
stawiły trwały ślad. Zajęli się także 
turystyką pielgrzymkową i dzia-
łalnością wydawniczą. By temu 
wszystkiemu podołać, wzmacniają 
się duchowo na redakcyjnych re-
kolekcjach. Chorym umożliwiają 
uczestnictwo w Eucharystii i co-
dziennych modlitwach, a dzięki 
stronie internetowej dostępność 
do RR zyskali ludzie w wielu kra-
jach całego świata.

Tworzenie jakiegokolwiek 
środka masowego przekazu nie 
jest łatwe. Czasem bywa naprawdę 
trudno. Zdarzają się i potknięcia, 
ale przy okazji jubileuszu pomiń-
my je milczeniem. Najważniejsze 
jest to, że niepozorna radiostacja, 
pokornie oddająca swój los w ręce 
radiosłuchaczy, gromadzi wokół 
siebie coraz więcej ludzi – słucha-
czy, których jest już ponad 100 tys., 
oraz oddanych pracowników i wo-
lontariuszy, których setki przewi-
nęły się przez słynną „Czwórkę”. 
Zaangażowanie ich wszystkich 
tworzy radio, które sięga coraz 
dalej, a przede wszystkim w głąb 
ludzkich serc i sumień. •

Obchody 15-lecia 
Uroczystą Mszę św. z okazji 
15. rocznicy powołania 
radia rodzina w katedrze 
wrocławskiej odprawi  
kard. H. Gulbinowicz  
25 października o godz. 
18.30. Archidiecezjalna 
rozgłośnia jest 
niekomercyjna, więc 
źródłem jej utrzymania 
jest pomoc finansowa 
słuchaczy. działalność rr 
można wesprzeć dowolnymi 
ofiarami pieniężnymi, 
wpłacanymi na konto:  
radio rodzina, kredyt Bank 
s.A. iV/O Wrocław:  
86 1500 1793 1217  
9004 8404 0000.
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Dziennikarze Radia Rodzina docierają do najważniejszych 
wydarzeń i osób. Na zdjęciu: Karol Białkowski rozmawia 
z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem

Jeden z najwspanialszych koncertów zorganizowanych  
przez archidiecezjalną rozgłośnię odbył się 24 czerwca br.  
Na zdjęciu od prawej: J. Telejko, ks. C. Chwilczyński  
i trzej tenorzy P. Borys, P. Tolstoy i R. Bartmiński

Reporterzy RR dbają o rzetelność, prawdę i dobro człowieka,  
a szczególnie rodziny. Na zdjęciu: Agnieszka Nowacka

Realizator programu musi czuwać nad wszystkim.  
Na zdjęciu: Grzegorz Kryszczuk
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K iedy się spotkali? Matka prof. 
Józefa Łukaszewicza należała 

do Sodalicji Mariańskiej w Wilnie, 
której moderatorem był ks. Michał 
Sopoćko. Józef Łukaszewicz jako 
chłopiec miał więc okazję kilka-
krotnie uczestniczyć we Mszy św. 
odprawianej przez ks. Sopoćkę. Już 
z lat młodzieńczych wyniósł głę-
boki kult do Miłosierdzia Bożego, 
który w Wilnie rozwijał się jeszcze 
przed wojną. To dzięki staraniom 
dzisiejszego błogosławionego na-
bożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 
zwłaszcza w trudnych latach wo-
jennych, było niezwykłą podporą 
dla mieszkańców miasta. 

– W 1942 roku dostałem od cio-
ci obrazek z wizerunkiem Jezusa 
Miłosiernego i wezwaniem „Jezu, 
ufam Tobie” wraz z dedykacją, aby 
Boże Miłosierdzie zawsze mnie 
strzegło. Nie rozstaję się z nim 
od 66 lat – wspomina prof. Łuka-
szewicz. Ten obrazek to fotokopia 
pierwszego wizerunku Jezusa 
Miłosiernego, który na prośbę 
ks. Michała Sopoćki namalował 
w 1934 r. Eugeniusz Kazimirowski. 
W pracowni fotograficznej w Wil-
nie w czasie wojny wykonano 150 
tys. takich obrazków. Wiele osób je 
nosiło. Po raz pierwszy obraz Jezu-
sa Miłosiernego został publicznie 

zaprezentowany podczas uroczy-
stości jubileuszu 1900-lecia Odku-
pienia Świata, na zakończenie 
oktawy wielkanocnej w kwietniu 
1935 r. Była to nieoficjalna inaugu-
racja święta Miłosierdzia Bożego 
w Wilnie. Dwa lata później abp 
Romuald Jałbrzykowski oficjalnie 
zezwolił na zawieszenie obrazu 
Jezusa Miłosiernego w kościele 
św. Michała. – Bywałem w tym 
kościele, widziałem ten obraz, 
a w czasie wojny uczestniczyłem 
tam w Rezurekcji – wspomina 
prof. Łukaszewicz.

Obecny był na beatyfikacji 
abp Tadeusz Kondrusiewicz, or-
dynariusz mińsko-mohylewski. 
– Dobrze, że uroczystość odby-
wała się w Białymstoku. To było 
wielkie święto całego miasta. Mo-
gli na nią licznie przybyć bracia 
Litwini i Białorusini, wiele osób 
z zagranicy, a także ponad sto 
sióstr z założonego przez ks. So-
poćkę Zgromadzenia  Sióstr Jezusa 
Miłosiernego. Siostry przyjechały 
z całej Polski i kilkunastu krajów 
świata – opowiada prof. Łukasze-
wicz. – To znak, że kult się rozsze-
rza. Daj Boże, że niebawem będzie 
kanonizacja. I że ja tego dożyję.

 Małgorzata 
 Wanke-Jakubowska

W kościele Niepokalanego 
Serca NMP w podwrocławskich 
Siechnicach 5 października odbył 
się dziewiąty, przedostatni już 
z serii tegorocznych Koncertów 
Ziemi Wrocławskiej.

S tanowią one jedną z inicjatyw 
fundacji Opus Organi, której 

celem jest odbudowa zabytkowych 
XVIII-wiecznych organów we wro-
cławskiej bazylice św. Elżbiety, 
będących ostatnim instrumen-
tem Michaela Englera, wybitnego 
wrocławskiego organmistrza. 
Jak powiedział podczas koncertu 
Bogdan Tabisz, prezes zarządu fun-
dacji, jest to już  czwarty koncert 
w tej miejscowości, a jego szcze-
gólnym wymiarem jest pamięć o 
zmarłym w maju ks. Stanisławie 
Danickim, budowniczym kościoła 

w Siechnicach i przyjacielu dzieła 
restauracji instrumentu. Koncert 
w Siechnicach miał charakter 
międzynarodowy – jego główny-
mi wykonawcami były artystki 
z Ukrainy: Irena Makowiecka, 
solistka katedry muzyki or-
ganowej Lwowskiej Akademii 
Muzycznej, Nadyia Velychko, 
również z Lwowskiej Akademii 
Muzycznej, oraz Neoli Bogdanowa, 
solistka Orkiestry Symfonicznej 
F i l h a r m o n i i  Lw o w s k i e j . 
Wydarzeniem towarzyszącym 
był występ chóru Santo Subito z 
Żernik Wrocławskich, którego 
działalność inspiruje postać sługi 
Bożego Jana Pawła II. 

Więcej informacji o dziele re-
nowacji organów na stronie www.
opusorgani.pl.

Konrad Dziadkowiak

Na odbudowę wrocławskich organów

Koncert w Siechnicach

Prof. Józef Łukaszewicz o bł. Michale Sopoćce

Kult idzie w świat

Od 20 do 25 września liceum sa-
lezjańskie we Wrocławiu gościło 
grupę uczennic Erzbischöfliche 
Liebfrauenschule z Bonn.

Celem szóstego już spotkania, 
zorganizowanego w ramach 

międzyszkolnej wymiany mło-
dzieży, było poznanie Wrocławia 
i polskiej kultury, integracja i 
przygotowanie realizacji projektu 
GHANA 2009. – Tak bardzo mi 
się tutaj podoba! – powiedziała 
Alexandra Adenauer, prawnucz-
ka byłego kanclerza Niemiec. 
W ciągu zaledwie kilku dni 

dziewczęta zwiedziły Panoramę 
Racławicką, katedrę, rynek, miej-
sca życia św. Edyty Stein. Udały 
się też do Auschwitz-Birkenau, 
Krakowa, Krzyżowej, Świdnicy 
oraz Książa. Codzienne rozmowy 
młodzieży, zajęcia w szkole oraz 
rozrywki, takie jak gra w kręgle, 
sprzyjały nawiązywaniu przy-
jaźni. Niewątpliwie jest to bardzo 
ważne w perspektywie przygoto-
wywanego na rok 2009 projektu 
misyjnego, który będzie dotyczył 
budowy przedszkola oraz prowa-
dzenia oratorium dla dzieci ze wsi 
Adentia w Ghanie. xjb

Przed kolejnym dziełem misyjnym

Z Bonn do Wrocławia

Uczniowie salezjańskiego LO i uczennice z Bonn pod domem  
św. Edyty Stein
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Wdzięczny jestem Bogu, że dożyłem tej 
beatyfikacji. Bardzo jej pragnąłem, gorąco się 
o nią modliłem. Ks. Michał Sopoćko to drugi 
błogosławiony, którego znałem osobiście – tymi 
słowami prof. Józef Łukaszewicz rozpoczął 
wykład poświęcony nowemu błogosławionemu 
w przeddzień parafialnego  
odpustu w kościele  
św. Faustyny.

M
Ał

G
O

rz
At

A 
W

An
ke

-jA
kU

BO
W

sk
A

Z tym obrazkiem Jezusa Miłosiernego prof. Józef Łukaszewicz 
nie rozstaje się od 66 lat; w cudowny sposób  
przetrwał on wojnę, rewizje osobiste, a także kradzieże


