PAMIĘTAJMY!
EWA CIECIORKO,
DZIENNIKARKA WROCŁAWSKA

17 września,
w 66. rocznicę
napaści Sowietów na wschodnie
rubieże
kraju oraz tragedii miliona Polaków deportowanych na nieludzką
ziemię, pod pomnikiem sybirskich ofiar we Wrocławiu, spotkali się na Mszy
św. uczestnicy, świadkowie
i dokumentaliści tamtego
dramatu. Wśród delegatów
państwowych i samorządowych był wicemarszałek
Sejmu RP Kazimierz Ujazdowski. To nie przypadek,
że Mszę św. celebrował
infułat ks. Stanisław Turkowski. Mówił do zebranych o tym, co przeżył:
„Miałem wtedy 20 lat, byłem we Lwowie studentem trzeciego roku teologii. Ja to wszystko widziałem: Sowieci, Niemcy,
Sowieci, wywózka... Hańba na oczach nowoczesnego świata. (...) Uczymy
się przebaczać, ale nie zapominajmy!”.

WROCŁAWSKI
Pielgrzymka diecezjalna

Dolnoślązacy
na Jasnej Górze
16 i 17 września u stóp Matki
Boskiej Częstochowskiej modlili się
wierni archidiecezji wrocławskiej.
Pielgrzymi zgromadzili się
w bazylice jasnogórskiej w piątek na Eucharystii sprawowanej przez blisko 100 kapłanów
pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego abpa Mariana Gołębiewskiego, któremu towarzyszyli biskupi Edward Janiak i Józef Pazdur. W homilii Arcybiskup przypomniał o rocznicach towarzyszących pielgrzymce: 5. rocznicy „zaślubin” Dolnoślązaków z Panią Jasnogórską, które – jak zaznaczył – były
dopełnieniem ślubów króla Jana
Kazimierza z 1656 r., 60. rocznicy ustanowienia polskiej administracji kościelnej we Wrocławiu i
75. rocznicy powstania archidiecezji wrocławskiej.
Po Mszy św. odbyły się
adoracja Najświętszego Sakra-
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mentu i Apel Jasnogór- Adoracja
Janiak. Miłosierdziu Boski, po czym rozpoczę- Najświętszego
żemu polecano także
ło się całonocne czu- Sakramentu
zmarłego niedawno ks.
wanie przed Cudow- w bazylice
Bolesława Kałużę.
nym Obrazem – wier- jasnogórskiej
Wizytę u Matki Boni poszczególnych deskiej Częstochowskiej
kanatów składali podziękowa- zakończyła Msza św. sprawowania i intencje Matce Bożej Kró- na w sobotę rano, w wypełniolowej Polski. O północy Paster- nej wiernymi po brzegi kaplicy
kę jasnogórską w intencji kapła- Cudownego Obrazu.
nów archidiecezji odprawił bp E.
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„CANTUS ORGANI” W WOŁOWIE
edna z najwybitniejszych współczesnych śpiewaczek operowych Teresa
Żylis-Gara wystąpiła na koncercie otwierającym V Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej „Cantus Organi”,
w kościele pw. św. Wawrzyńca w
Wołowie, 18 września. Na unikatowych,
barokowych organach zagrał Piotr
Rojek. Publiczność wysłuchała utworów m.in. Giulia Cacciniego, Johanna
Ludwiga Krebsa, Stanisława Moniuszki
i Gioacchina Rossiniego. W kolejnych
koncertach festiwalu, zaplanowanych
co tydzień do 16 października, wystąpią: Julian Gembalski, Arkadiusz Bialic
i Agnieszka Kaczmarek-Bialic,
Matthias
Teresa
Steinmacher
(Niemcy)
Żylis-Gara
oraz Rafael Cárdenas
na festiwalu
„Cantus Organi” Morales i Sebastián
Kwapisz (Meksyk).

w Wołowie
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KONFERENCJA „Kształtowanie postaw obywatelskich” odbyła się w auli Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego 14 września. Jej adresatami byli nauczyciele, rodzice
i młodzież szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. „Kształtowanie postaw to bardzo ważne zadanie dla naszego społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście 25-lecia powstania »Solidarności«, a także testamentu, jaki
zostawił nam Jan Paweł II” – powiedziała Ewa Wolak, przewodnicząca Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia, współorganizatorka konferencji. Podczas debaty, która odbyła się w auli Metropolitalne-

go Wyższego Seminarium Duchownego 14 września, mówiono między innymi o wkładzie
Kościoła w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego (wykład ks. prof. Piotra Niteckiego)
i roli państwa w tym procesie
(wykład Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia). Katarzyna
Waglewska, w ramach prezentacji opinii uczniów, spojrzała na współczesnego obywatela przez pryzmat szkoły, tramwaju i sklepu. Ogółem głos zabrało 29 mówców. Konferencję zorganizował Rada Miejska
Wrocławia, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Papieski Wydział Teologiczny.

Na kanonizację i do Jana Pawła II
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NA PIELGRZYMKĘ do Rzymu, na uroczystość kanonizacji ks. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela sióstr józefitek, a także do nawiedzenia grobu Jana Pawła II zapraszają biuro pielgrzymkowe Alfa-TUR i wrocławska redakcja
„Gościa Niedzielnego”. Nawie-

II

dzimy też San Giovanni Rotondo, związane z życiem i działalnością św. Ojca Pio. Wyjazd
potrwa od 17 do 26 października. Szczegółowe informacje
w Alfa-TUR, ul. Horbaczewskiego 29b we Wrocławiu, tel. 071/
352-23-19 oraz na stronach
www.alfa-tur.pl.

„Gość” w radiu i Internecie
NAJNOWSZE WYDANIE
„Gościa Niedzielnego” prezentujemy na falach Radia Rodzina
(92 FM) w soboty o godz. 20.30
i w niedziele o 9.40. Zapowiedzi
naszych artykułów można też znaleźć na stronie internetowej archidiecezji www.archidiecezja.wroc.pl, w dziale
„aktualności”.

W niedzielę 25 września z
okazji XXXIX Światowego Dnia
Środków Społecznego Przekazu ofiary składane na tacę w
kościołach archidiecezji wrocławskiej zostaną przeznaczone na niekomercyjne katolickie Radio
Rodzina, które od początku utrzymuje się
tylko z ofiar słuchaczy.

Wkrótce w archidiecezji
 OBCHODY 10. ROCZNICY
WROCŁAWSKIEJ
REDAKCJI „GOŚCIA NIEDZIELNEGO”. Do udziału zachęca bp Edward Janiak w specjalnym komunikacie do duchowieństwa i wiernych na niedzielę 25 września. „24 września br.
mija 10 lat od powołania w naszej archidiecezji, decyzją księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, oddziału tygodnika ogólnopolskiego »Gość Niedzielny«
– napisał wrocławski Wikariusz
Generalny. – Redakcja wrocławska, podobnie jak w wielu innych
diecezjach, została powołana dla
lepszego ukazywania dynamizmu
życia Kościoła lokalnego, zarówno w wymiarze parafialnym, jak
i ogólnodiecezjalnym”. Biskup
zauważa, że mijające dziesięć
lat owocnej działalności zespołu
wrocławskiego „Gościa” to również okazja do dziękowania Bogu za ludzi i dobre dzieła podejmowane w archidiecezji, które,
nagłaśniane przez katolickie media, „stają się świadectwem żywej wiary chrześcijan we współczesnym świecie”.
Przypominamy, że obchody naszej rocznicy odbędą się
1 października br. w kościele pw.
Świętego Krzyża na Ostrowie
Tumskim. O godzinie 18.00 zostanie odprawiona koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem abpa Mariana Gołębiewskiego. Po Eucharystii rozpocznie
się część artystyczna, poprzedzona wystąpieniami ks. Marka Gancarczyka – redaktora naczelnego
„Gościa Niedzielnego” z Katowic,
Rafała Dutkiewicza – prezydenta Wrocławia, Pawła Wróblewskiego – marszałka województwa dolnośląskiego oraz abp. Mariana Gołębiewskiego – metropolity wrocławskiego.
W ramach urodzinowego dziękczynienia wysłuchamy pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” autorstwa Zbigniewa Małkowicza. Chórami i orkiestrą będzie dyrygował Alan
Urbanek.
 PROCESJA
ULICAMI
WROCŁAWIA z relikwiami
św. Doroty i św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbędzie
się 25 września. Wyruszy z
kościoła pw. świętych Jakuba i
Krzysztofa, na Psim Polu (ul. B.

Krzywoustego), o godz. 16.00,
a zakończy – w parafii pw.
św. Kazimierza, przy ul. Litewskiej na osiedlu Zgorzelisko.
„Główne zderzenie ze współczesnością, co pokazuje wyraziście także i u nas kampania
przedwyborcza, dokonuje się
na froncie ładu moralnego. Zatem św. Stanisław, kształtujący sumienia Polaków, jest nam
nie mniej potrzebny dzisiaj niż
w jego czasach” – napisał abp
M. Gołębiewski w zaproszeniu
do udziału w procesji.
 II MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL MUZYKI RELIGIJNEJ odbędzie się we Wrocławiu od 30 września do 3 października, w kościele franciszkanów pw. św. Antoniego na Karłowicach (na zdjęciu). Podczas
festiwalu obok koncertów organizatorzy przewidzieli nabożeństwo z udziałem przedstawicieli
różnych religii. Zostanie też odprawiona Msza św. w intencji pokoju na świecie. Zwieńczeniem
festiwalu będzie uroczyste nabożeństwo franciszkańskie – Transitus – połączone z koncertem z
okazji uroczystości św. Franciszka z Asyżu, orędownika pokoju.
PROGRAM:
30.09 – PIĄTEK. Godz. 11.00: Katarzyna Stankowska z zespołem
(Polska); godz. 19.00: Marek Stawicki – organy (Polska); godz.
20.30: Bartosz Bokun – skrzypce,
altówka (Polska), Renate Stivrina
– organy (Łotwa).
1.10. – SOBOTA. Godz. 18.00:
modlitwa międzyreligijna; godz.
19.00: Chór Kameralny „Pro Arte” (Polska).
2.10. – NIEDZIELA. Godz. 20.00: Andreas Ginko – organy (Austria).
3.10. – PONIEDZIAŁEK. Godz. 19.00:
Transitus – nabożeństwo; godz.
20.00: Julian Gembalski – organy
(Polska); efekty świetlne.
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Rzecz o należytej postawie
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Pielgrzymka na 10. rocznicę „Gościa”

Spotkanie w Rzymie

U góry
dniach
brał
ks. J. Gorczyca
udział w Rzypodczas
mie w kręceprzekazywania
niu scen do filpielgrzymom
mu amerykańznaku pokoju
skiego o Janie
Pawle II. WrocPo prawej
ławski aktor
Pielgrzymi
pozdrowił pielna placu
weneckim
grzymów i powiedział kilka
słów o filmie,
w którego powstawaniu uczestniczy.
MAREK JAROCKI
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Dziękczynna Msza św. z okazji redakcyjnego święta została
odprawiona w Wiecznym Mieście, w kościele polskim pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika, nieopodal Placu Weneckiego. Eucharystii przewodniczył
ks. Janusz Gorczyca, dyrektor
wrocławskiego GN, a przy ołtarzu stanął też ks. Wojciech Łata,
wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu, duchowy opiekun pielgrzymki. Dyrektor wrocławskiej
redakcji zauważył w homilii, że
pielgrzymka jest dobrą okazją
do bilansu minionych dziesięciu lat zarówno w redakcji, jak
i w życiu każdego z nas. Ocena
taka zawsze jest pomocna przy
wyborze właściwych dróg i postaw na przyszłość.
Niespodzianką dla pielgrzymów była obecność na Mszy św.
Roberta Gonery, który w tych

JOLANTA SĄSIADEK

Ponad siedemdziesiąt osób
z terenu archidiecezji
wrocławskiej, a nawet mieszkaniec
Krosna, pielgrzymowało do Rzymu
z okazji 10. rocznicy wrocławskiej
redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Uroczystość kapituły świętokrzyskiej

Witaj krzyżu
Spotkanie rozpoczął ks. infułat Adam Drwięga, prepozyt kapituły, proboszcz parafii
katedralnej. Przedstawił zarys
historii kanonickiej wspólnoty
oraz istotę jej działalności. Ko-

lejnym punktem była modlitwa
brewiarzowa, którą poprowadził ks. Zygmunt Jaroszek, sekretarz kapituły. Po niej rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Mariana
Gołębiewskiego. Ks. Krzysztof Szuwart, proboszcz parafii
pw. św. Jadwigi we Wrocławiu
Leśnicy, w wygłoszonej homilii podkreślił, że pokusa życia
bez krzyża jest pułapką. „Krzyż
wiszący na ścianach naszych
domów, stojący przy droKanonicy
gach – mówił
zasiedli
w ufundowanych kaznodzieja –
przypomina,
przez siebie
jaki powinien
stallach

być człowiek”. Ks. K. Szuwart
zauważył też, że znak krzyża
jest najkrótszą modlitwą, a zarazem najbardziej skondensowanym streszczeniem naszej
wiary.
W kapitulnej uroczystości
uczestniczył kard. Henryk Gulbinowicz, który w roku 1998
reaktywował kapitułę świętokrzyską, zlikwidowaną w roku
1810 przez ówczesne władze.
Byli też przedstawiciele władz
miejskich, z Grzegorzem Stopińskim, przewodniczącym Rady Miasta, i Wiesławem Kilianem z Urzędu Miejskiego na
czele.
KS. JANUSZ GORCZYCA
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Gremium historycznej Kapituły
Świętego Krzyża obchodziło
doroczne święto 14 września
w swym kościele tytularnym
na Ostrowie Tumskim we
Wrocławiu.
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10. rocznica powstania wrocławsk

Świętują raz
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zanowni Państwo! Jubileusz
dziesięciolecia wrocławskiego
oddziału „Gościa Niedzielnego”
jest okazją do złożenia całemu
Zespołowi Redakcyjnemu serdecznych gratulacji. Pragnę wyrazić swoje wielkie uznanie i podziękowanie za trud wydawniczy,
wysiłek oraz wytrwałość w przybliżaniu Czytelnikom życia naszej
archidiecezji.
„Gość Niedzielny” to obiektywizm oraz rzetelna i profesjonalna praca dziennikarska. Doceniam
Państwa wysoki poziom edytorski
oraz kulturę i etykę zawodową.
Tygodnik zajmuje czołową pozycję na rynku polskich wydaw-

Niedzielnego”, przybliżając każdego tygodnia codzienność Kościoła lokalnego. Dzięki tym publikacjom mamy możliwość przekonania się o sile wiary i dynamizmie współczesnych chrześcijan,
którzy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym demonstrują swe przywiązanie do
Chrystusa i Kościoła. Prezentowanie działalności ruchów i wspólnot, relacjonowanie uroczystości
oraz imprez rekreacyjnych przygotowywanych z wielkim zaangażowaniem przez wolontariuszy
czy nawet doniesienia o ofiarności parafian dbających o należyty
stan i wygląd świątyń – wszystko
to składa się na świadectwo wiary
katolików wobec świata.
Z przyjemnością odnotowuję,
że redakcja wrocławska „Gościa
Niedzielnego”, którą tworzą nasi
diecezjanie, nie tylko relacjonuje
wydarzenia, ale również aktywnie
włącza się w życie naszego Kościoła lokalnego. Wspomnę choćby zaangażowanie w duchowe
przygotowanie archidiecezji do
46. Międzynarodowego Kongresu
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rodzy Czytelnicy. W tym roku mija dziesięć lat od czasu, kiedy mój poprzednik na metropolitalnej stolicy – ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz – zaprosił do archidiecezji wrocławskiej redakcję tygodnika „Gość
Niedzielny”, wydawanego przez
archidiecezję katowicką. Owo zaproszenie, jak wtedy podkreślał,
zostało skierowane w roku 50lecia polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich.
Było też wyrazem historycznych związków łączących Dolny i
Górny Śląsk. Dość wspomnieć, że
w przeszłości metropolia wrocławska sięgała aż po Katowice.
Ojciec Święty Jan Paweł II w
orędziu na XXXIX Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu przypomniał, że media, jako
„współczesny areopag”, dla wielu
są „głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych”. W taką właśnie misję od dziesięciu lat wpisuje
się wrocławska redakcja „Gościa

Eucharystycznego poprzez opracowywany przez pół roku „Magazyn Kongresowy”. Doceniam
też inicjatywę spotkań opłatkowych dla wrocławskiego środowiska dziennikarzy, mającą już dziewięcioletnią tradycję, a także starania na rzecz popularyzacji wiedzy o historii naszych ziem i ludzi,
którzy żyli tu przed nami.
Ojciec Święty we wspomnianym już przeze mnie orędziu
pisze o znaczeniu angażowa-

Obiektywizm i rzetelność

nictw katolickich. Cieszę się, że
Wrocław może poszczycić się
lokalnym wydaniem gazety, w
którym mieszkańcy województwa mogą przeczytać o najważniejszych wydarzeniach w Kościele powszechnym.
Księdzu Dyrektorowi wrocławskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” Januszowi Gorczycy oraz całemu Zespołowi redagującemu tygodnik życzę wielu
sukcesów, ciekawych tematów,
a także coraz większego grona
czytelników.
PAWEŁ WRÓBLEWSKI,
marszałek
woj. dolnośląskiego
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Życzę światła Ducha Świętego
nia się mediów w dzieła dobroczynne. To właśnie dzięki mediom możliwe było nagłośnienie i przeprowadzenie wielu inicjatyw na rzecz ludzi potrzebujących. Również w tej dziedzinie redakcja wrocławska ma spore osiągnięcia. Artykuły o pracy
wrocławskiej Caritas, które ukazały się w minionym dziesięcioleciu, uwiarygodniały tę instytucję w oczach licznych ofiarodawców. Szczególne słowa uznania
należą się redakcji za inicjatywę
tegoroczną – kampanię na rzecz
wpłacania l procenta podatku od
dochodów właśnie na rzecz naszej Caritas, mającej status organizacji pożytku publicznego.
Z okazji dziesiątej rocznicy istnienia składam całemu zespołowi redakcyjnemu, na ręce Księdza
Redaktora, wyrazy podziękowania za dotychczasowy trud. Życzę
też Bożego błogosławieństwa,
światła Ducha Świętego i opieki Maryi w dalszym posługiwaniu
Kościołowi wrocławskiemu.
ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI
metropolita wrocławski
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kiej redakcji „Gościa Niedzielnego”

zem z nami

Z

Wierny przyjaciel
Jan Miodek, językoznawca z
Uniwersytetu Wrocławskiego.
„Gość Niedzielny” był w całej swej historii pismem niezwykłym: stonowanym, wyważonym
w słowach i opiniach, otwartym
na świat, ale jednocześnie wyraźnie promującym taki obraz świata
i taki styl dziennikarstwa, który –
zdaje się – nam wszystkim powinien być bliski. Wyrastając z tradycji i kultury górnośląskiej, kultywującej wiarę katolicką, rodzinę i uczciwą, ciężką pracę, stał się
przed dekadą elementem nieod-

łącznym cotygodniowej lektury
na Dolnym Śląsku. Wypełnił widoczną lukę na rynku prasy, zajmując się sprawami Kościoła lokalnego i aktywnością jego laikatu. Poprzez prezentację parafii archidiecezji wrocławskiej daje
nam paletę różnobarwnych inicjatyw i dokonań społeczności lokalnej. Często podejmuje się inicjatyw niezwykle pięknych i wzruszających, jak choćby organizacji konkursów dla najmłodszych
czy propagowania charytatywnego wsparcia dla powstającego naj-

pierw, a teraz rozwijającego się
bonifraterskiego Hospicjum na
Poświętnem. Trzeba także pamiętać o kulturotwórczej roli pisma i
skupionego wokół niego środowiska. To przy współudziale wrocławskiego „Gościa Niedzielnego” zainicjowane zostały cykliczne koncerty „Wieczory Tumskie”,
podczas których udaje się rzecz
niezwykła: integracja muzyki granej w pięknych przestrzeniach sakralnych z naukowym wykładem,
często przygotowywanym przez
profesorów naszej Uczelni.
Śmiało mogę też przyznać,
że wrocławski „Gość Niedzielny” to wierny przyjaciel Uniwersytetu Wrocławskiego. Naszą pamięcią, życzliwością i
dobrymi słowami chcemy choć
w niewielkim stopniu odwzajemnić tę przychylność.
Ad multos annos!
PROF. DR HAB.
ZDZISŁAW LATAJKA
rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego
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ogromną radością przyjąłem zaproszenie do patronowania wydarzeniom związanym z jubileuszem dziesięciolecia działalności wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”.
Tygodnik ze swoją osiemdziesięcioletnią już historią to –
nie tylko przecież na Górnym
Śląsku – prawdziwa instytucja. Gdy okazało się, że nieodżałowanej pamięci ksiądz redaktor Stanisław Tkocz zdecydował się podjąć kroki, by
redakcja miała swój oddział
we Wrocławiu, sprawił radość
nam wszystkim – dolnośląskim
katolikom. Ale także, patrząc
z perspektywy naszej uczelni, przygotował tym samym
prezent nie lada jaki: przecież Uniwersytet Wrocławski
miał już swoje udziały we
współtworzeniu pisma od
wielu lat! Naszym emisariuszem i reprezentantem na łamach jest publikujący wciąż w
„Gościu Niedzielnym” profesor

wszystkim Państwu – redaktorom i współpracownikom pisma – złożyć zasłużone gratulacje oraz życzyć wszystkiego najlepszego na dalsze lata
pracy. Niech wrocławski „Gość
Niedzielny” nadal informuje
nas o życiu archidiecezji, pokazuje ciekawą historię Kościoła
na Dolnym Śląsku, organizuje i
formuje w chrześcijańskim duchu społeczne relacje.
Życzę Państwu wszelkiej
pomyślności, błogosławieństwa Bożego w tym ważnym
dziele oraz licznego grona
wiernych i stałych czytelników.
Szczęść Boże!
RAFAŁ DUTKIEWICZ
prezydent Wrocławia

KUBA ŁUKOWSKI

prawdziwą radością przychodzi mi zabrać głos w
związku z jubileuszem X-lecia
dolnośląskiej edycji „Gościa
Niedzielnego”. Czynię to tym
chętniej, że od lat śledzę rozwój pisma i jestem jego wiernym czytelnikiem.
„Gość Niedzielny” jest dowodem aktywności środowiska katolickiego, jego wkładu w dyskurs publiczny. To
wspaniały przykład obiektywnej informacji, ewangelicznego
spojrzenia na rzeczywistość, to
wreszcie kronika życia Kościoła w Polsce i na świecie.
Wrocławska edycja „Gościa
Niedzielnego” jest z nami już
10 lat. Z tej okazji chciałbym

KUBA ŁUKOWSKI

Z

Ewangeliczne spojrzenie
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Od 24 września
długą drogę,
znaczoną sześcioma
operacjami
plastycznymi…

Jak w kalejd

tekst
JOLANTA SĄSIADEK
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zy dzięki nim jesteśmy ładniejsi? No
cóż, rzecz gustu – powie ostrożny realista.
Sceptyk będzie narzekał, że
po co tyle zamieszania, że natura jest najpiękniejsza, itd.,
itp. Nowoczesny esteta będzie
się upierał, że bez zmian nie
ma postępu, że trzeba iść z
duchem czasu. Osobiście jednego jestem pewna! Na pewno
trzeba iść za Duchem, najlepiej
Świętym. Zaufać Mu, naśladować, dawać z siebie wszystko i starać się robić swoje jak
najlepiej. I jestem przekonana, że wszyscy, którym dane jest i było tworzyć zarówno całego, jak i wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”, tak
właśnie starają się postępować. A Pan Bóg i tak pisze prosto po krzywych liniach, jakie my wymyślimy, nakreślimy, zrelacjonujemy, skomentujemy, sfotografujemy, zamakietujemy, złamiemy i w końcu
wydrukujemy.
Pamiętając o tym, powróćmy
do 24 września 1995 roku, kiedy to do rąk naszych Czytelników trafił pierwszy numer wrocławskiego GN. Z woli kard. Henryka Gulbinowicza i śp. ks. infułata Stanisława Tkocza tworzyli
go wówczas ks. Janusz Gorczyca (jako jedyny pracuje do dzisiaj!), Wioletta Dukiel, Grażyna
Balkowska i Piotr Leja. Mieli do
dyspozycji cztery kolumny (strony) czarno-białego druku, z czarno-białymi fotografiami i niebieskim logo, dokładnie takim samym jak na okładce całej gazety, liczącej wówczas 40 stron.
Na ostatniej mutacyjnej kolumnie podawaliśmy wówczas program lokalnej telewizji.

Do 31 grudnia tegoż roku
trójka dziennikarzy, bardzo zaangażowanych w tworzenie kształtu nowego wrocławskiego pisma-dodatku, przygotowała 14
numerów, w tym jeden podwójny – świąteczny. Znalazły się w
nim trzy kolorowe zdjęcia wśród
42, a więc stosunek czarno-białych do kolorowych był 39 do
3. Tekstów opublikowaliśmy w
tym czasie 210. Dalej znów było czarno-biało, nadal na 4 stronach i na ostatniej program TV
„5”. Do 16 czerwca 1996 na łamach wrocławskiego GN zamieściliśmy 21 fotografii. 7 kwietnia
ukazał się rewolucyjny numer z
jednym pół-kolorowym… zdjęciem, wykonanym jak przez zabarwioną na niebiesko szybę. Taką tonację nadaliśmy kościołowi
pw. św. Anny w Zieleńcu i jego
zimowemu otoczeniu. Reszta była czarno-biała aż do czerwca. W
kwietniowym numerze nastąpiła
też zmiana winiety.

Od 23 czerwca 1996 do
końca grudnia zamieściliśmy
86 kolorowych fotografii, w sumie zdjęć wydrukowaliśmy tego roku 124 i przez dwanaście
miesięcy napisaliśmy dla Państwa 728 tekstów. Od marca tego roku w zespole znaleźli się
niżej podpisana (towarzysząca
Państwu do dzisiaj) i Krzysztof
Borkowski. We wrześniu 1996

dołączyła do nas Anna Fastnacht-Stupnicka. Tegoż miesiąca przeprowadziliśmy się do
nowej, z prawdziwego zdarzenia i bardzo wygodnej, siedziby wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”, przy ul. Trzebnickiej 11/4, w której pracujemy
do dzisiaj.
Kolejny 1997 rok był znaczący dla naszej mutacji z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że przeżywaliśmy
we Wrocławiu najpierw radosny 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, a następnie dramat największej od 100
lat powodzi. Technicznie ten
rok zaowocował dla nas zwiększeniem liczby stron dodatku
diecezjalnego do ośmiu, a personalnie dodatkowym etatem,
a więc mieliśmy ich już pięć! Było co robić i miał kto wykonywać ten ogrom zadań. Duży format (jak do dzisiaj „Niedziela”),
dużo kolumn (nadal mamy tyle samo, tylko trochę… zmniejszonych). Cięcie powierzchni
przeżywaliśmy trzykrotnie. Cięcie etatów – raz, a dobrze. Z
pięciu do trzech. No cóż, idziemy z duchem czasu. W owym
radosnym, i zarazem tragicznym, 1997 roku opublikowaliśmy 1144 teksty i 669 całkiem
kolorowych i coraz lepszych fotografii, za sprawą naszych coraz nowocześniejszych aparatów i rosnących umiejętności,
szczególnie męskiej części zespołu, prześcigającej się w ciekawych ujęciach… Głównie jednak dzięki profesjonalnym fotografom współpracownikom. Jeden z nich, Sławomir Wiśniewski, od stycznia 1998 r. stał
się naszym etatowym pracownikiem. Po burzliwych przejściach Anno Domini 1997 nastąpiły dwa lata spokoju – ktoś
może powiedzieć stagnacji, ale
my bardzo cieszyliśmy się z
tej stabilizacji. Mieliśmy wciąż
osiem kolumn, wciąż dużego

ARCHIWUM WROCŁAWSKIEGO GN

1995 roku przeszliśmy

Wciąż nowi, coraz to inni, bardziej kol

Siedzibę redakcji
przy ul. Trzebnickiej poświęcił
kard. H. Gulbinowicz

formatu. Było nas pięcioro, a
nawet dorobiliśmy się (proszę
nie mieć kosmatych myśli!!) redakcyjnego dziecka. Wioli i jej
mężowi Irkowi w grudniu 1997
roku urodził się dorodny i piękny syn Mikołaj, którego historyczne zdjęcie zamieściliśmy w
numerze 21/98 wrocławskiego
GN. Podczas urlopu macierzyńskiego naszą szczęśliwą mamę
zastępowała Agnieszka Pilch, a
później, w czasie urlopu wychowawczego, w sekretariacie pomagała nam Teresa Grotowska.
Mając się dobrze w 1998,
napisaliśmy dla naszych Czytelników 1456 artykułów okraszonych 676 zdjęciami. W tym roku mogliśmy zaszaleć i wykazać
dużo twórczej inwencji, więcej
niż w poprzednich latach, bo
z ostatniej strony zniknął program regionalny telewizji, który
od nru 2/98 stał się elementem
integralnym programu ogólnopolskiego w GN. Dzięki temu
w 1999 roku na naszych mutacyjnych stronach mogliśmy zamieścić 1509 tekstów i 712 fotografii. Nasza mała stabilizacja
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lorowi, mniejsi-poręczniejsi i bogatsi…

Ostatnia i najbardziej radykalna zmiana, łącznie z kolorem, przyszła razem z nowym redaktorem naczelnym
ks. Markiem Gancarczykiem,
który zlecił opracowanie makiety, w niektórych szczegółach różniącej się diametralnie
od poprzednich. Niebieskie logo zmieniło barwę na czerwoną i jego forma też przybrała
nowe kształty. GN stał się bardzo poręczny. Wielkością przypomina większość magazynów
i kolorowych pism. Układem
graficznym – także. A my…
znów straciliśmy sporo miej-

skim, przygotowywaliśmy spotkania dziennikarzy z przedstawicielami władzy, nauki i kultury
oraz Kościoła, poświęcone ważkim tematom, byliśmy inicjatorami i patronami konkursów,
koncertów, festynów, wspieraliśmy dzieła charytatywne i duchowe różnych duszpasterstw i
grup. Zawsze chcemy być blisko
naszych Czytelników, ludzi potrzebujących wsparcia i udzielających go. Czy nam się to udaje?
Gdy jesteście z nami – jest nam
łatwiej. Więc bądźcie przez kolejne dziesięć lat, dwadzieścia,
trzydzieści…


doskopie...
trwała do końca 1999 r., w którym 4 kwietnia zmieniliśmy nieco mutacyjną winietę.

W tym czasie mutacje już nie
miały takiego samego logo jak
„Gość” ogólnopolski, oznaczonego nazwą stolicy diecezji, ale
otrzymały winietę „Nasza Diecezja”. Ta operacja plastyczna
zakładała też większą dyscyplinę, podyktowaną taką samą dla
wszystkich mutacji makietą poszczególnych stron, określającą
ich zawartość. Wymusiło to na
nas pisanie krótszych tekstów
i szukanie nowych form przekazu. Kiedy prawie 27 lat temu
zaczynałam swoją dziennikarską drogę, moi mistrzowie powtarzali nam do znudzenia, że
nawet radykalne skrócenie każdemu tekstowi „robi dobrze”
i podnosi jego jakość o kilka stopni. Musieliśmy przypomnieć sobie tę zasadę. Czy wyszło to naszym Czytelnikom na
dobre? Na pewno! Nie musieli dręczyć się płachtami tekstu,
by dotrzeć do końca i poznać
wszystkie szczegóły. A my? No
cóż, zmiany są nieuniknione,
więc ulegaliśmy im… Najtrudniej chyba było nam przełknąć
odejście dwójki kolegów, z którymi zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, a na pewno poznaliśmy
swoje słabe i mocne strony, coraz lepiej wychodziła nam życzliwa współpraca dla dobra gazety, rozmowy o trudnych sprawach, a nawet świętowaliśmy i
bawiliśmy się razem. A przemiłą kulminacją tych pozazawodowych spotkań były redakcyj-

W świąteczno-noworocznym numerze natomiast zupełnie inne logo – wersale, a więc
duże litery, zamieniono na małe
– otrzymał cały GN, a my razem
z nim. Zmniejszył się też format naszego pisma i, niestety,
jego objętość. Wrocław powrócił do historycznych czterech
stron (cały tygodnik liczył ich
wówczas nadal 40). Spadła też
liczba mutacyjnych, i nie tylko,
pracowników „Gościa”. Wszystkie oddziały diecezjalne musiały zadowolić się trzema etatami. W katowickiej centrali też
ich ubyło. W efekcie tych zmian
mijający wiek zakończyliśmy
umiarkowanym bilansem liczbowym – rok 2000 to dla wrocławskiego wydania 937 tekstów i 679 zdjęć. Wigilijno-sylwestrowy „Gość Niedzielny”
znów przyniósł drobną rewolucję. Zmniejszył się format gazety, ale mutacje zyskały cztery
strony i miały ponownie osiem
kolumn do zapełnienia. Wbrew
pozorom miejsca nam jednak
nie przybyło! Świadczą o tym
ilości naszych publikacji. 2001
rok zakończyliśmy z dorobkiem
884 artykułów i 351 fotografii.

REPORTERZY NA ŁAMACH I W TERENIE
Od września 1995 roku do sierpnia 2005 roku opublikowaliśmy na łamach
wrocławskiego GN 11 034 artykuły i 5724 zdjęcia. To skala rozmachu reporterskich peregrynacji skromnego zespołu. Tylko w 2003 roku dziennikarze wrocławskiego „Gościa” w poszukiwaniu informacji do artykułów odbyli kilkaset podróży, pokonując 13 tysięcy kilometrów, co przez dziesięć lat
daje 130 tysięcy kilometrów.
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ne wigilie z odpowiednią ilością
domowych potraw (każdy miał
swoją specjalność), z uroczystą oprawą, prezentami i długim Polaków… kolędowaniem.
To były piękne dni…
W 2002 roku napisaliśmy
1052 artykuły ilustrowane 857
fotografiami. Przez następne
dwanaście miesięcy zanotowaliśmy na naszym koncie 1287 tekstów i 666 zdjęć. W wydaniu świątecznym (to stało się naszą gościową tradycją) ukazało się nowe logo gazety. Nasi szefowie nie
tracili czujności i wciąż szukali
lepszych rozwiązań. Rok później
mieliśmy kolejną korektę naszej
urody. Dostaliśmy nowe logo na
okładce całego tygodnika i odmłodzoną winietę wrocławskiego „Gościa”. A efekt naszej diecezjalno-redakcyjnej pracy to 1090
tekstów i 623 fotografie. W grudniu 2003 znów mieliśmy okazję
spojrzeć na nową elewację gościowej twarzy. Tym razem zmieniło się logo na okładce i winieta
w diecezjalnym dodatku.

sca i nasze teksty trzeba było
ponownie odchudzić. Cóż bym
dała za równie skuteczną kurację cielesną!!! Jedna decyzja,
nowa makieta, krótkie cięcie i
już mam figurę nastolatki. Marzenia… Te nowości technologiczno-graficzne uprzedziła we
Wrocławiu zmiana personalna. W Wielkim Poście 2004 r.
Sławomir Wiśniewski odszedł
od nas i przeszedł do nowo
powstałego świdnickiego GN,
a zastąpiła go dwójka młodych, energicznych absolwentów dziennikarstwa na Papieskim Wydziale Teologicznym –
Agata Combik i Radek Michalski. Nasza nowa koleżanka ma
także dyplom teologii i studiuje historię sztuki. Oboje szybko pokochali „Gościa” i wyczuli jego ducha. Natomiast o
większe teksty walczą podobnie jak my, „starzy” (przepraszam wiecznie młodego Księdza Redaktora), i zaprawieni w
odchudzaniu.
Tak oto w skrócie minęło
nam 10 lat. Poza przygotowywaniem tekstów, zdjęć, obsługiwaniem wydarzeń, konferencji prasowych, docieraniem do parafii i innych wspólnot, poszukiwaniem dobrych i szlachetnych
osób, kochających Boga i ludzi,
których we wrocławskim Kościele nie brakuje, tylko często są
bardzo skromne i ukryte nawet
przed nami, udzielaliśmy się też
pozagazetowo. Od 1997 roku
organizujemy spotkania opłatkowe środowiska wrocławskich
mediów z metropolitą wrocław-
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PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. Trójcy Świętej we Wrocławiu (dekanat Wrocław Krzyki)

Ascetyczni, rozmodleni i wymagający
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„Z różańcem w ręku
towarzyszył swoim wiernym w codziennych modlitwach, a jego przyjaciel
z roku ks. Tadeusz Zajkowski codziennie przed
pierwszą Mszą św. prowadził Jutrznię w intencji Jana Pawła II – opowiada obecny proboszcz
ks. Andrzej Szyc. – Osoby
odmawiające z nim brewiarz nadal robią to każdego poranka. Grupa zaangażowanych parafian
uczestniczy w codziennych Mszach św., czytając lekcje i śpiewając psalmy, a między porannymi
Eucharystiami – Godzinki.
Są wśród nich pracownicy naukowi wrocławskich
uczelni. Dzięki wieloletniej pracy duszpasterskiej
nie brakuje tu osób wyrobionych religijnie, zarówno wśród najuboższych,
jak i majętnych”.
W krzyckiej wspólnocie obok luksusowych willi, domków jednorodzinnych i bliźniaków wyrosły nowoczesne trzy- i czteropiętrowe budynki z dwupoziomowymi apartamentami.
W ich sąsiedztwie górują
wielkopłytowe wieżowce
i bloki o średnim standardzie, a między nowymi osiedlami przycupnęły przedwojenne, od
lat nieremontowane domy, w których nie brakuje bardzo skromnych ko-

munalnych lokali. Różny
jest wiek, profesja, wykształcenie i poziom życia ich mieszkańców. Odmienne są też ich religijne oczekiwania. Jednak
wielu członków tej zróżnicowanej społeczności
co tydzień sięga po „Gościa Niedzielnego”.
Trzynaście róż Żywego Różańca (w tym cztery męskie i jedna dziecięca) modli się w intencjach wspólnoty i indywidualnych. Ich członkowie
ofiarną pracą zarabiają na
dzieła charytatywne i potrzeby świątyni. Należące do róż parafianki co tydzień dostarczają domowe ciasto do prowadzonej przez zespół Caritas
kawiarenki, której dochody przeznaczane są na pomoc ubogim, dożywianie
i letni wypoczynek dzieci. Krzyckie róże przygotowują setki wiązanek na
Niedzielę Palmową, wianków na uroczystość MB
Zielnej i sianko na wigilijny stół. Ofiary zasilają fundusz dobroczynnych dzieł
parafii. 113 członków liczy Apostolstwo Dobrej
Śmierci. Spotykają się oni
na modlitwie i adoracji w
pierwsze czwartki, piątki i soboty oraz dni swoich patronów – św. Józefa, św. Ojca Pio, Aniołów Stróżów. Prawie 50
Małych (niech ten przymiotnik nikogo nie zmyli!) Rycerzy Jezusa Miłosiernego w drugą sobotę każdego miesiąca łączy się we wspólnej Eucharystii i adoracji. Pod
opieką Trójcy Świętej istnieje także Straż Honorowa Serca Jezusowego,
Ruch Domowego Kościo-
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wroclaw@goscniedzielny.pl

KS. ANDRZEJ SZYC

JOLANTA SĄSIADEK

1 marca minęła szafirowa
rocznica, w 2010 będzie
złota. W ciągu 45 lat
istnienia parafii przez
42 kierował nią ks. prałat
Jan Czapliński.

ła, grupa duchowej adopcji, w ramach której około 100 osób każdego roku
od 8 grudnia przez dziewięć miesięcy modli się w
intencji dzieci poczętych i
ich rodziców.
20-osobowa rada parafialna, pod przewodnictwem Ryszarda Balickiego, wspiera duszpasterzy
doradztwem, pomocą w
przygotowaniu dokumentów, organizacji festynów
i innych przedsięwzięć.
Przygotowuje też oprawę liturgiczną niedzielnej Sumy. 15 osób ofiarnie pracujących w parafialnym zespole Caritas
zabiega o pomoc dla prawie 30 rodzin, finansuje dziesięciorgu uczniom
obiady, prowadzi świetlicę, organizuje paczki
przed świętami, kolonie,
refunduje leki i wspiera
zapomogami w trudnych
sytuacjach.
JOLANTA SĄSIADEK
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Dwupoziomowa świątynia
ma nową elewację,
a zyska windę likwidującą
bariery architektoniczne

święcenia kapłańskie przyjął w 1984 r. Od 1995 do
2002 był proboszczem parafii pw. św. Andrzeja
Boboli w Świdnicy. Obecnie
wspierają go wikariusze
ks. Marek Górdziałek i ks.
Damian Woźniak oraz rezydent ks. Jan Czapliński.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Najważniejszym zadaniem na najbliższe lata będzie
zaproszenie do naszej wspólnoty młodzieży, rozproszonej po różnych dusz pasterstwach, i rodzin,
które żyją z dala od Kościoła. Razem z oddanymi
Bogu parafianami musimy zrobić wszystko, by dotrzeć do małżeństw, które mają ogromny potencjał
intelektualny i zaplecze materialne oraz są zaradne
życiowo, ale z różnych powodów nie potrafią uporządkować swojego życia duchowego. Rośnie liczba par, które przez lata żyją bez sakramentu małżeństwa i trafiają do kościoła dopiero wtedy, gdy
rodzi się dziecko i chcą je ochrzcić. W kilku przypadkach długie rozmowy i rozsądne argumenty
sprawiły, że postanowili nadrobić zaległości i zapragnęli, by Pan Bóg poświęcił ich związek. Nie zawsze jednak to się udaje. Posługa duszpasterska
wymaga dziś cierpliwości i nowoczesnych metod
docierania do ludzi. Wierzę jednak, że małymi krokami osiągniemy duchowy wzrost. Mam nadzieję,
że pomoże w tym ukończenie domu parafialnego,
na który pozyskamy unijne pieniądze, by prowadzić w nim działalność kulturalno-oświatową.

Zapraszamy na Msze św.
 W niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00,
13.30, 18.00
 W dni powszednie: 6.30, 7.30, 18.30.

