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Od 26 czerwca do 7 lipca wolontariusze 
Dolnośląskiego Ośrodka Młodzieżowego 

św. Jana Bosko we Wrocławiu poprowa-
dzili półkolonie w mieście dla 80 dzieci. 
Uczestniczyły one w codziennej Eucharystii, 
spotkaniach w grupach, śpiewie, drugim śnia-
daniu i obiedzie oraz „Niespodziance dnia”. 
Program wychowawczo-formacyjny realizo-
wano opierając się na filmie „Pocahontas”. 
Oglądane fragmenty wiązały się tematyką 
dnia, a praca w grupach pobudzała i utrwa-
lała w dzieciach postawę szacunku dla osób 

odmiennych, potrzebę 
rozmowy w chwilach 
niezgody, konieczność 
wytrwałości w dążeniu 
do celu. Na zakończenie 
każdy uczestnik otrzymał 
dyplom i pamiątkową fo-
tografię.

KS. JERZY BABIAK SDB

PÓŁKOLONIA Z POCAHONTAS

Oprócz wyjścia 
do kina
i na basen 
„Niespodzianką 
dnia” była 
wycieczka
do srebrno-
górskiej twierdzy

10 lat nowych struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce

Grekokatolicy we Wrocławiu
W katedrze greckokatolickiej
we Wrocławiu, w niedzielę 9 lipca, 
odbyły się uroczystości związane
z 10. rocznicą reorganizacji 
struktur duszpastersko-
-administracyjnych obrządku 
greckokatolickiego w Polsce.

Papież Benedykt XVI łą-
czył się duchowo z uczestni-
kami liturgii, przekazując za 
pośrednictwem kard. Ignace-
go Moussa Daoud pozdrowie-
nie dla abpa Jana Martyniaka, 
metropolity przemysko-war-
szawskiego Kościoła grecko-
katolickiego, dla bpa Włodzi-
mierza Juszczaka, ordynariu-
sza diecezji wrocławsko-gdań-
skiej, i wszystkich wiernych 
obrządku greckokatolickiego. 
Upraszał w modlitwie, by czas 
dziękczynienia za dziesięć lat 
funkcjonowania nowych struk-
tur był dla całej wspólnoty 
Kościoła okazją do ożywienia 
ducha wiary i świętości, aby 
Boże dary rozwijały się w ser-
cach wiernych i miały źródło w 

przekonaniu, że Bóg 
jest Miłością.

Liturgię pontyfi-
kalną w katedrze gre-
ckokatolickiej spra-
wował prefekt Kon-
gregacji ds. Kościołów 
Wschodnich kard. I.M. 
Daoud przy udziale 
bpa W. Juszczaka i bpa 
Edwarda Janiaka. W uroczysto-
ści uczestniczyli także: kard. 
Henryk Gulbinowicz, bp Piotr 
Kryk, ks. prałat Krzysztof Nit-
kiewicz, ks. dziekan Mirosław 
Drapała, ks. Andrzej Micha-

liszyn, ks. Jan Klucz-
nik, ks. Bogdan Hara-
sim, ojcowie bazylia-
nie i liczni wierni.

Kościół greckoka-
tolicki ma swoich wy-
znawców na Ukrainie, 
w Polsce oraz na emi-
gracji. Walka, jaką pro-
wadził o swe istnie-

nie, oraz problemy, które ma 
do rozwiązania, składają się na 
sumę doświadczeń, jakie moż-
na wykorzystać w dialogu eku-
menicznym. 

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI 

Uczestnicy 
liturgii
w katedrze 
greckokatolickiej 
pw. Podwyższenia 
Krzyża 
Pańskiego przy 
pl. Bpa Nankiera
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ZA TYDZIEŃ
  Reportaż O DOLNOŚLĄSKIEJ 

DRODZE ŚW. JAKUBA
  Panorama PARAFII PW. ŚW. 

JAKUBA W BROŻCU
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KUBA ŁUKOWSKI
redaktor wydania

Problemy są po to, 
aby je rozwiązywać 

– usłyszeliśmy od har-
cerzy ze Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza”, gdy poprosi-
liśmy o pomoc w przy-
gotowaniu reportażu o 
ich organizacji. I okaza-
ło się, że jeśli się tylko 
chce, to nawet przebywa-
jąc na obozie w podbo-
lesławieckim lesie, można 
postarać się o Internet i 
dostęp do poczty elektro-
nicznej. O dolnośląskich 
„Zawiszakach”, o ich dzia-
łalności, stałej formacji i o 
tym, jak i gdzie spędzają 
wakacje, piszemy na str. 
IV i V w artykule „Zostać 
skautem”. 
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Filozof o korupcji
W DOMU JANA PAWŁA II 
we Wrocławiu odbyła się 3 i 
4 lipca konferencja naukowa 
„Leibniz jako filozof i prekur-
sor informatyki”, zorganizo-
wana przez Instytut Filozofii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
w 360. rocznicę urodzin 
Gottfrieda Wilhelma Leibniza. 
Przyjechali na nią profesorowie 
z całej Polski, a wśród nich kil-
ku księży. Uczestnicy potwier-
dzali słynne zdanie Leibniza: 
„Świat, w którym żyjemy, jest 
najlepszy z możliwych. Gdyby 

ten świat nie był najdoskonal-
szy z możliwych, Bóg by go nie 
stworzył”. 
Filozof powtarzał też inne, 
prowokujące do myślenia zda-
nie: „Bóg jest zawsze z silniej-
szymi pułkami”. Prof. dr hab. 
Jerzy Perzanowski z Krakowa, 
światowej sławy współczes-
ny logik, tłumaczył, dlaczego 
świat jest piękny, na czym po-
lega perfekcja, czym jest dys-
perfekcja oraz jaką rolę odgry-
wają determinatory i tzw. ko-
rupcja metafizyczna.
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Prof. Jerzy Perzanowski tłumaczy pojęcie korupcji bytu

GN w RR i Internecie
RADIO RODZINA na 
falach 92 FM co tydzień 
prezentuje najnow-
sze wydanie „Gościa 
Niedzielnego”. Audycji 
z zapowiedziami moż-
na słuchać w niedziele 
o 9.40. Fragmenty teks-

tów do najnowszych nu-
merów „Gościa” wroc-
ławskiego zamieszcza-
my także w dziale „ak-
tualności” na stronie in-
ternetowej archidiecezji 
wrocławskiej: www.ar-
chidiecezja.wroc.pl

PWT zaprasza na studia
NA PAPIESKIM WYDZIALE 
TEOLOGICZNYM we 
Wrocławiu trwają zapisy na 
studia dzienne i zaoczne. Obok 
podstawowych studiów teolo-
gicznych istnieje też możli-
wość zapisania się na: pody-
plomowe studium biblijne, po-
dyplomowe studia nauk o ro-
dzinie, zarządzanie w oświa-

cie, teologię dla absolwentów 
innych kierunków, teologię ży-
cia konsekrowanego albo stu-
dia dziennikarskie.  
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w dziekanacie PWT 
we Wrocławiu, ul. Katedralna 
9, we wtorki i w piątki w godzi-
nach 13–15, tel. 71 327 12 00, 
e-mail: pft@pft.wroc.pl

Samarytanie z Karłowic
SPOTKANIE WOLON-
TARIUSZY działających w 
Domowym Hospicjum „Sama-
rytanin” odbyło się 4 lipca we 
wrocławskiej parafii ojców fran-
ciszkanów pw. św. Antoniego. 
Wolontariusze na specjalnych 
deklaracjach potwierdzili dalszą 
chęć uczestnictwa w projekcie. 
Rozdzielono także nowe zgłosze-
nia od osób potrzebujących po-
mocy. Domowe hospicjum dzia-
ła od 2004 r. Pomysłodawcą i or-
ganizatorem całego projektu jest 
członkini rady parafialnej dr nauk 
med. Walentyna Grenik-Zając. – 

Niestety, ostatnio liczba wolonta-
riuszy zmniejszyła się, dlatego po-
trzebny jest nowy nabór. Chętni 
do niesienia pomocy wszystkie 
informacje znajdą na furcie klasz-
tornej – mówi W. Grenik-Zając. 
Wolontariusze pomagają obec-
nie kilkunastu samotnym i cho-
rym parafianom w ich domach. 
Robią zakupy, wyprowadzają na 
spacer, przypominają o braniu le-
ków, a czasem po prostu dotrzy-
mują towarzystwa. Każdy wolon-
tariusz posiada odpowiednią legi-
tymację, a niektórzy przeszli spe-
cjalne kursy.

Bezpieczne Wakacje

OLEŚNICA. – Będzie super, 
już się nie mogę doczekać, to 
mój pierwszy wyjazd bez ro-
dziców – mówiła dziesięcio-
letnia Kasia, która wraz z 37 
innymi dziećmi 3 lipca wyje-
chała na wakacyjny wypo-
czynek do Szczawna Zdroju. 
Wyjazd stał się możliwy dzię-
ki Akcji Katolickiej działającej 
przy parafii pw. Matki Bożej 
Miłosierdzia w Oleśnicy. To z 
jej inicjatywy już po raz ós-
my dzieci i młodzież z naj-
biedniejszych oleśnickich ro-
dzin wyjeżdżają na kolonie let-
nie, tzw. Bezpieczne Wakacje. 

Początkowo miały one formę 
półkolonii organizowanych 
przy parafii, a obecnie jest to 
dwutygodniowy wyjazd w gó-
ry lub nad morze. Tegoroczny 
wypoczynek odbywa się pod 
opieką czwórki wychowaw-
ców, wśród których znajduje 
się ks. Zbigniew Kowal, wi-
kariusz oleśnickiej parafii. 
Koloniści dzień rozpoczynają 
poranną modlitwą. Codziennie 
uczestniczą też we Mszy św. W 
programie wypoczynku znala-
zły się gry, zabawy, zwiedza-
nie okolic oraz zabiegi rehabi-
litacyjne.

Dzieci i ks. Zbigniew Kowal modlą się przed wspólnym wyjazdem 
na wakacje
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Gościnna parafia
GÓRA ŚLĄSKA. Parafianie 
ze wspólnoty pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej 
gościli 4 lipca ok. 500 uczestni-
ków pielgrzymki Duszpasterstwa 
Rolników Diecezji Zielonogórsko-
gorzowskiej. Uroczysta Msza 
św. i poczęstunek przygotowa-
ny przez parafian to tradycyjne 
już elementy corocznego spot-
kania z przedstawicielami rol-

ników zmierzających na Jasną 
Górę. Mieszkańcy parafii pw. św. 
Katarzyny goszczą co roku w lip-
cu i sierpniu również szczeciń-
ską pielgrzymkę rowerową do 
Częstochowy (ok. 150 rowerów), 
pieszą pielgrzymkę zielonogór-
skich duszpasterstw akademi-
ckich oraz uczestników ogólno-
polskich warsztatów nauczyciel-
skich.
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Wystawa na temat architektury sakralnej

Jak zmieniają się kościoły?

Po prezentacji w austriackim 
Krems i w stolicy Niemiec 
– Berlinie wystawa „Przestrzeń 
i religia” trafiła do Wrocławia.

Kilkadziesiąt fotografii prezen-
tuje powstałe głównie w przecią-
gu ostatniego ćwierćwiecza świą-
tynie i kaplice z terenów Polski, 
Austrii i Niemiec. Wśród kilkuna-
stu polskich świątyń znalazła się 
także jedna wrocławska. Kościół 
pw. Matki Bożej Królowej Pokoju, 
którym opiekują się wrocławscy 

oblaci, sklasyfikowany 
został jako obiekt na 
styku architektury mo-
dernistycznej i postmo-
dernistycznej. Geome-
tryczne kształty świą-
tyni (wśród których do-
minują kwadraty) au-
tor projektu z zewnątrz ubrał 
w cegłę stylizowaną na gotycką, 
spotykaną w wielu wrocławskich 
kościołach. Cezary Wąs, opisując 
oblacką świątynię, zauważa, jak 
bardzo kontrastuje ona z osied-
lem, na jakim została zbudowa-

na. Wśród 12-piętrowych 
bloków wydaje się być jak 
z innej epoki.

Wystawę otwartą pod 
koniec czerwca można 
oglądać do 3 września we 
wrocławskim muzeum ar-
chitektury przy ul. Bernar-

dyńskiej 5. Towarzyszy jej książ-
ka-katalog, zatytułowana podob-
nie jak wystawa. Artykuły w niej 
zawarte stanowią historyczno-
kulturowe uzupełnienie do pre-
zentowanych fotografii. 

RADEK MICHALSKI

XXXVI Wrocławskie Dni Duszpasterskie

O odkrywaniu rodziny na nowo
Od 28 do 30 sierpnia na 
Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym odbędzie się XXXVI 
edycja Wrocławskich Dni 
Duszpasterskich.

Ich hasło brzmi „Rodzina 
na nowo odkryta”. Spotkania 
zainauguruje uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem 
metropolity abpa Mariana 
Gołębiewskiego, wielkie-
go kanclerza PWT, który w 
homilii powie o rodzinie w 
planach Bożych. Wykłady roz-
pocznie wprowadzenie re- 
ktora papieskiej uczelni ks. 

prof. dra hab. Józefa Pa- 
tera. Wśród prelegentów 
znajdą się: biskup łomżyń-
ski Stanisław Stefanek, 
prof. dr hab. Wanda Pół-
tawska z Krakowa, biskup 
kielecki Kazimierz Ryczan, 
prof. dr hab. Maria Braun-
Gałkowska z KUL, ks. prof. 
dr hab. Janusz Nagórny 
z KUL, ks. prof. dr hab. Jan 
Wal z PAT z Krakowa. Wy- 
kłady i konwersatoria po- 
prowadzą także wrocław-
scy wykładowcy z PWT, mię-
dzy innymi ks. prof. dr hab. 
Jan Krucina, ks. prof. dr hab. 

Roman Rogowski i ks. dr hab. 
Franciszek Głód.

Trzeciego dnia spotkań 
metropolita katowicki abp 
Damian Zimoń przedstawi 
duszpastersko-katechetyczny 
program episkopatu na 2007 
r. Po sprawozdaniu z konwer-
satoriów i podsumowaniu ob-
rad zakończy je wystąpienie 
abpa prof. dra hab. Mariana 
Gołębiewskiego.

Tradycyjnie już patrona-
mi medialnymi tegorocznych 
WDD są Radio Rodzina i „Gość 
Niedzielny”.



Wystawa 
fotograficzna 
o architekturze 
kościelnej 
we wrocławskim 
muzeum 
architektury
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LATO Z CARITAS
KS. TOMASZ BURGHARDT,
DYREKTOR CARITAS 
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ 

– Rozpoczęła 
się wakacyjna 
akcja wrocław-
skiej Caritas dla 
dzieci i mło-
dzieży. W tym 

roku z wypoczynku letnie-
go skorzysta 4,5 tysiąca 
osób. Dla wielu z nich jest 
to jedyna forma wypoczyn-
ku. Dzieci wypoczywają w 
ośrodkach położonych nad 
morzem, w górach i nad je-
ziorami. Przygotowaliśmy 
pięć turnusów w miejsco-
wościach: Łeba, Ulinia, 
Pasterka, Sulistrowiczki, 
Gdynia, Trzęsacz i Borków. 
Od 3 lipca przez dwa tygo-
dnie we Wrocławiu prze-
bywają dzieci z Białorusi. 
Zorganizowaliśmy tak-
że półkolonie w Centrum 
Socjalnym Caritas przy 
ul. Słowiańskiej we 
Wrocławiu. Podczas za-
jęć kolonijnych realizo- 
wane są programy profi-
laktyczne, sportowe oraz 
krajoznawcze z uwzględ-
nieniem nie tylko po- 
trzeb fizycznych, ale 
również duchowych. 
Wszystkim naszym pod-
opiecznym życzymy do-
brego wypoczynku! 
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Marcin Kuczaj od blisko 
10 lat związany jest 

z ,,Zawiszą”. Obecnie 
prowadzi drużynę, 

w której sam dorastał. 
Jest pierwszym harcerzem 

z Wrocławia, który 
przeszedł całą formację 

Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” 

– od wilczka 
do wędrownika.

tekst 
ŁUKASZ LIGOROWSKI

Stowarzyszenie Har- 
cerstwa Katolic- 
kiego „Zawisza” Fede- 
racja Skautingu Euro- 

pejskiego – tak brzmi pełna 
nazwa ruchu wychowawczego, 
opartego na metodzie skauto-
wej i zasadach religii rzymsko-
katolickiej. Jego podstawowym 
zadaniem jest pomoc w roz-
woju osobistym młodych lu-
dzi. Dokonuje się to na pię-
ciu płaszczyznach: zdrowia i 
sprawności fizycznej, kształto-
wania charakteru, rozwijania 
zmysłu praktycznego, zmysłu 
służby oraz pogłębiania życia 
religijnego. Formacja ma przy-
gotować młodego człowieka 
do dorosłego życia. Ma pomóc 
mu stać się dojrzałym chrześci-
janinem i obywatelem.

Początki

SHK „Zawisza” FSE po-
wstało w 1982 roku. Począt-
ków jednak należy doszuki-
wać się ponad 80 lat wcześ-
niej. W 1899 r. angielski ge-
nerał lord Robert Baden-Po-
well opublikował książkę pt. 
„Pomoc dla zwiadowców” 
(skaut po angielsku oznacza 
m.in. zwiadowcę). Jego celem 
była pomoc brytyjskim żoł-

nierzom. Stawia tam 
śmiało twierdzenie, 
że jeśli młodym lu-
dziom powierzy się 
dużą odpowiedzial-
ność, obdarzając ich 
jednocześnie zaufaniem, po-
trafią oni dokonywać cudów. 
Widząc duże zainteresowanie 
młodzieży, postanowił zor-
ganizować obóz. W 1907 r. 
zabrał ze sobą dwudziestu 
chłopców z różnych warstw 
społecznych, podzielił ich na 
siedmioosobowe grupy (za-
stępy), które kierowane były 
przez jednego z nich.

Wspaniała kara

W Polsce skauting rozwinął 
się szybko. Wszystko za po-
średnią przyczyną studenta Po-
litechniki i Uniwersytetu Lwow-
skiego. W 1911 r. Andrzej Mał-
kowski spóźnił się na zebranie 
polskiej organizacji niepodle-
głościowej „Zarzewie”. Za ka-
rę dostał do przetłumaczenia 
książkę wyżej wspomnianą. 
Książka stała się bestsellerem. 
W jej rozpowszechnianiu nie 
przeszkadzały nawet granice 
zaborów. Zaczęły tworzyć się 
liczne grupy skautowe. 

W 1913 r. na zlot 
skautów angielskich przy-
bywają zastępy z Polski z 
flagą ojczyzny, której nie 
ma na mapie. W tym sa-
mym roku przyjmują na-

zwę „harcerz”. Nie jest to wy-
raz oznaczający tylko zwiadowcę 
(skaut), ale też osobę, która sta-
je pierwsza do walki (harce przed 
bitwą). W 1918 r. drużyny z za-
borów tworzą Związek Harcer-
stwa Polskiego. Głównymi posta-
ciami odgrywającymi dużą rolę 
w harcerstwie polskim są ks. Ka-
zimierz Lutosławski i Stanisław 
Sedlaczek. Ten ostatni wprowa-
dził do polskiego skautingu myśl 
francuskiego jezuity ojca Sevin o 
skautingu katolickim.

Skaut 
jest chrześcijaninem
W myśl idei ojca Sevin ce-

lem skauta jest szerzenie kró-
lestwa Chrystusowego. Skau-
ci są braćmi w Chrystusie. Są 
też darem dla innych, co jest 
odpowiedzią na miłość Boga 
do człowieka. 

Katolicki skauting w Pol-
sce rodzi się wraz z duchem 
Sierpnia’80. W 1989 r. przyj-
muje nazwę SHK „Zawisza”, 

Harcerstwo na zasadach religii katolickiej

Zostać skautem

Drużyna 
Wrocławska 
św. Franciszka 
z Asyżu
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Sonda

WIDZĘ 
ICH ENTUZJAZM

KS. GRZEGORZ TABAKA, 
DUSZPASTERZ 2. DRUŻYNY 
WROCŁAWSKIEJ, PRZY PARAFII 
PW. ŚW. S. FAUSTYNY 
WE WROCŁAWIU

– Od dwóch lat 
jestem duszpa-
sterzem 2. DW. 
Składa się ona 
z dwóch ze-
społów dziew-

cząt, które przez cały 
rok realizują swój pro-
gram formacyjny. Do mo-
ich zadań należy opraco-
wanie i koordynacja reli-
gijnej formacji harcerek. 
Poznajemy zasady naszej 
wiary, liturgię oraz Biblię 
i staramy się realizo-
wać chrześcijańskie ide-
ały w codziennym życiu. 
Wszystko to dostoso-
wane jest oczywiście do 
wieku i potrzeb harcerek. 
Szczególnym czasem dla 
drużyny są wspólne wy-
jazdy: zimowisko i obóz 
letni. Nie może zabrak-
nąć tam duszpasterza, 
który sprawuje codzien-
nie Mszę św., przewo-
dzi modlitwom, ale jed-
nocześnie uczestniczy 
też w normalnym, obo-
zowym życiu. Obecność 
kapłana prowokuje mło-
dzież do rozmów i poru-
szania wielu problemów. 
Obecnie przebywamy na 
obozie w Kliczkowie, 
gdzie przy pięknej po-
godzie, śpiewie ptaków 
i otoczeniu lasów zasta-
nawiamy się nad tematy-
ką 8 ewangelicznych bło-
gosławieństw oraz świę-
tych, którzy starali się 
realizować je w swoim 
życiu. 
Przebywanie wśród har-
cerek jest dodatkowym 
obowiązkiem, ale i wiel-
ką satysfakcją. Widzę ich 
entuzjazm, otwartość 
oraz to, w jaki sposób 
uczą się kochać Boga, 
ojczyznę i jak same się 
przez to ubogacają.
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które w 1995 r. przyłącza się 
do Skautingu Europejskiego.

W roku 1994 odbył się w 
Rzymie zlot Federacji Skau-
tingu Europejskiego. Pod-
czas audiencji u Jana Pawła 
II harcerze i harcerki usłysze-
li: – Jesteście powołani do 
tego, aby z całym młodzień-
czym zapałem uczestniczyć 
w konstruowaniu Europy na-
rodów, w której w każdym 
człowieku szanowana była-
by godność dziecka miłowa-
nego przez Boga i byłaby 
tworzona jedna społeczność 
oparta na solidarności i na 
miłości bratniej.

Wrocławska „Zawisza”

SHK „Zawisza” jest trzecim, 
pod względem wielkości, har-
cerstwem w 
Polsce po ZHP 
i ZHR. Dzia-
ła na terenie 
całego kraju. 
Szefem Hufca 
Dolnośląskie-
go jest hufco-
wy Grzegorz 
Makuch. 

Drużyno -
wy Marcin 

Kuczaj: – Działamy w dwóch 
nurtach: żeńskim i męskim. 
Nasza metoda jest dostoso-
wana do wieku. Gałąź żółta to 
wilczki (8–12 lat). Dzielą się 
na gromady. Kolor ma symbo-
lizować radość. Starsi harce-
rze i harcerki (12–17 lat) two-
rzą gałąź zieloną naszego ru-
chu. Podstawową ich jednost-
ką jest zastęp, a kilka zastę-
pów to drużyna. Gałąź czer-
wona to przewodniczki i wę-
drownicy (powyżej 17 lat). Po 
numerach gromad i drużyn ła-
two rozpoznamy żeńską i mę-
ską grupę. Te pierwsze ma-
ją numerację parzystą, chłop-
com zostają nieparzyste. 

Pełna nazwa mojej drużyny 
to: 1. Drużyna Wrocławska św. 
Franciszka z Asyżu (1DW). Skła-
da się z czterech zastępów. W 
skład każdego z nich wchodzi 
około pięciu chłopców. Bardzo 
ważny u nas jest system zastę-
powy. Każdy zastęp ma swoje-
go zastępowego – najstarsze-
go z grupy. On prowadzi coty-
godniowe zbiórki. Nasza dru-
żyna działa przy parafii Świętej 
Rodziny na Sępolnie.

Zadaniem drużynowego 
jest zaplanowanie rocznej pra-
cy drużyny zgodnie z pięcio-
ma celami skautingu. W ciągu 
roku odbywają się wyjazdy, z 
których każdy kończy się wiel-

ką grą – przygodą, której celem 
jest m.in. sprawdzenie zdoby-
tych umiejętności podopiecz-
nych. Cały rok pracy wieńczy 
obóz letni. Wychowanie religij-
ne jest jednym z pięciu celów. 
Każde nasze spotkanie zaczy-
na się i kończy modlitwą. Pod-
czas zbiórki (odbywają się naj-
częściej w soboty) zastępowy 
prowadzi Apel Ewangeliczny, na 
którym rozważamy niedzielny 
fragment Ewangelii. Apel przy-
gotowuje duszpasterz. Druży-
nowy sam musi postarać się 
o duszpasterza. Zastęp często 
uczestniczy w nabożeństwach 
odprawianych w danym okresie 
liturgicznym. Podejmujemy też 
wspólne postanowienia i mod-
limy się w określonych inten-
cjach. Każda drużyna i zastęp 
mają swojego patrona. Rada Za-
stępu ustala również własny to-
tem (może to być np. Jastrząb, 
Bóbr). Głos decydujący mają sa-
mi chłopcy, którzy wybierają 
też patrona, a drużynowy może 
jedynie podsunąć pomysły. 

Pod koniec marca we Wroc-
ławiu przebywały relikwie bł. 
Frelichowskiego – patrona pol-
skich harcerzy. W uroczystoś-
ciach wzięły udział wszystkie 
organizacje harcerskie: ZHP, 
ZHR i SHK „Zawisza”. Zawisza-
cy odpowiadali wtedy za służ-
bę liturgiczną.

SHK „Zawisza” jest orga-
nizacją pożytku publiczne-
go. Dzięki temu otworzyła się 
przed nami możliwość przeka-
zywania na rzecz naszej dzia-
łalności 1 procenta swojego 
podatku przez osoby fizyczne. 
Więcej informacji można zna-
leźć na naszej stronie interne-
towej: www.fse.pl. 

Harcerstwo na zasadach religii katolickiej

Zostać skautem
Sonda

NURT ŻEŃSKI
KATARZYNA KIELER, WĘDROWNIK
– W nurcie żeń-
skim na Dolnym 
Śląsku działa-
ją tzw. Samo- 
dzielne Środo- 
wiska w Boles- 
ławcu, Rząsinach i we 
Wrocławiu. Wszystkie 
trzy tworzą Chorągiew 
Dolnośląską. Oprócz zbió-
rek organizujemy zimowi-
ska i obozy letnie, a także 
różnego rodzaju spotkania.
Obecnie trwają obozy har-
cerek i kolonie wilcząt, 
m.in. w Rucianem-Nidzie 
na Mazurach, Kliczkowie 
(k. Bolesławca), Zagórzu 
Śląskim i Szklarskiej Porębie. 
Starsze harcerki, przewod-
niczki, wędrują w tym ro-
ku po Kotlinie Kłodzkiej, 
a także przemierzają jach-
tem Mazury. W nadchodzą-
cym roku harcerskim oprócz 
zbiórek czeka nas wie-
le imprez, takich jak: roz-
poczęcie roku harcerskie-
go w poszczególnych śro-
dowiskach, Ogólnopolska 
Pielgrzymka Przewodniczek 
do sanktuarium Matki Bożej 
Patronki Rodzin w Żarkach 
(k. Częstochowy), zlot 
Chorągwi Dolnośląskiej we 
Wrocławiu z okazji rocznicy 
Święta Niepodległości czy 
europejskie spotkanie prze-
wodniczek i wędrowników 
EUROMOOT, które rozpo-
cznie się wędrówkami po 
Tatrach, zaś jego uwieńcze-
niem będzie Eucharystia na 
Jasnej Górze. Wydaje ci się, 
że harcerstwo jest zabawą 
dla dzieci? To nieprawda! 
Harcerstwo to sposób na ży-
cie. I nieważne, czy masz 8, 
15 czy 28 lat. W każdym mo-
mencie życia możesz roz-
począć swoją wielką przy-
godę z harcerstwem. Jesteś 
studentem? Jesteś żoną i 
matką? Jesteś ojcem? Jesteś 
siostrą zakonną? Jesteś ka-
płanem? W „Zawiszy” każ-
dy znajdzie swoje miejsce. 
Wystarczy tylko spróbować. 
To niewiele kosztuje, a owo-
ce są naprawdę wielkie. 

Harcerki 
z Gromady 

Uboczańskiej 
podczas 

przeglądu 
piosenki 

religijnej na 
ubiegłorocznym 
zlocie Chorągwi 

Dolnośląskiej 
SHK „Zawisza” JE
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Caritas w Henrykowie Śląskim

W ciepłym, 
rodzinnym domu...

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 
jako największa instytucja charytatywna 
na Dolnym Śląsku zajmuje się 
niesieniem pomocy osobom starszym, 
chorym i niepełnosprawnym. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
tych osób, wrocławska Caritas utwo- 
rzyła kilka lat temu Dom Opieki św. Ja-
dwigi Śląskiej w Henrykowie. Powstanie 
placówki poprzedziły starania ks. kardy-
nała Henryka Gulbinowicza. Mieszkań-
cy Henrykowa mówią, że ich miejsco-
wość jest oczkiem w głowie kardynała. 
Dom opieki w Henrykowie jest niepubli- 
czną placówką, realizującą zadania po-
mocy społecznej. W tej chwi-
li zamieszkuje tutaj 73 pensjo-
nariuszy – ludzi somatycznie i 
przewlekle chorych, przeważnie 
starszych. Placówka zapewnia 
całodobową opiekę oraz zaspo-
kaja niezbędne potrzeby byto- 
we, opiekuńcze, medyczne, spo-
łeczne i religijne, umożliwia 
mieszkańcom korzystanie ze świetli-
cy, rehabilitacji oraz kaplicy. Większość 
pensjonariuszy to osoby niepełnospraw-
ne, poruszające się na wózkach, o ku-
lach i za pomocą chodzików. Dużą gru-
pę stanowią osoby leżące, wymagające 
stałej opieki i pielęgnacji. Dom dysponu-
je pokojami z łazienkami (2-, 3- i 4-oso-
bowymi).

1 grudnia 2004 r. powstały przy Cari-
tas w Henrykowie Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej im. Jana Pawła II, których uczest-
nikami są mieszkające na terenie powia-
tu ząbkowickiego osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie i fizycznie. Są one co-
dziennie dowożone na zajęcia i odwożo-
ne do miejsc zamieszkania przez Caritas 
– rodziny nie ponoszą żadnej odpłatno-
ści. Warsztaty składają się z kilku pracow-
ni: krawieckiej, rękodzieła artystycznego 
(arteterapii), komputerowej z elementa-
mi fotografii, kulinarnej, muzykoterapii 
i gospodarczej. Co jakiś czas uczestnicy 
zmieniają pracownie, w których zajęciach  
uczestniczą. Uczestnicy warsztatów wy-
jeżdżają na wycieczki i olimpiady spor- 
towe, biorą udział w imprezach Caritas 
oraz organizują kiermasze, na których 
można zakupić wykonane przez nich rę-
kodzieła. 

Będąc w Henrykowie, nie spo-
sób nie zauważyć niesamowicie 
ciepłej, rodzinnej atmosfer pa-
nującej wśród uczestników war-
sztatów, pensjonariuszy i perso-
nelu.

Od 1 stycznia 2006 r. przy Ca-
ritas w Henrykowie działa Po-

radnia Rehabilitacyjna, realizująca m.in. 
świadczenia w ramach umowy z NFZ. Na 
terenie poradni można skorzystać z za-
biegów z zakresu elektroterapii, ciepło-
lecznictwa, hydroterapii, magnetotera-
pii, laseroterapii. Można również skorzy-
stać z ćwiczeń na sali gimnastycznej, w 
odciążeniu, izometrycznych i stretchin-
gu, z ćwiczeń manualnych. W gabinecie 
masażu leczniczego oferta obejmuje ma-
saże suche, limfatyczne oraz terapię ma-
nualną.

Henrykowskie placówki Caritas za-
trudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę, 
dzięki czemu poziom oferowanych usług 
i opieki jest profesjonalny.

Bardzo dobrze rozwija się współpra-
ca Caritas w Henrykowie z przychodnią 
POZ AGM MED, miejscowym przedszko-
lem oraz zespołem szkół, z sołtysem, ra-
dą sołecką i mieszkańcami Henrykowa 
oraz wójtami i burmistrzami gmin, z któ-
rych wywodzą się uczestnicy warsztatów. 
MGOPS w Ziębicach, OPS w Kamieńcu 
oraz PCPR w Ząbkowicach również chęt-
nie współpracują z placówkami Caritas. 
Dużą rolę odgrywają także partnerzy pry-
watni: firmy, osoby prywatne, instytucje 
pożytku publicznego, sponsorzy. 

BARBARA RAK

Daniel Piskorski 
uczestniczy 
w zajęciach 
rehabilitacyjnych 
w WTZ Caritas 
w Henrykowie
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Sztandar 
na sześćdziesiątkę

Klub „Juvenia”
Jeden z najbardziej utytułowanych: 
wrocławski Międzyszkolny Klub Sporto-
wy „Juvenia” w 2006 r. obchodzi swoje 
60-lecie.

Główne uroczystości odbyły się 24 
czerwca w Szkole Podstawowej nr 46 przy 
ulicy Ścinawskiej. Klub przez lata wycho-
wał grono młodych sportowców, którzy w 
życiu stosowali maksymę „Szkoła sportu – 
szkołą życia”. Wśród najbardziej utytuło-
wanych zawodników znajduje się Rafał Ku-
backi, który w Juvenii poznał smak zwycię-
stwa jako pływak, a później odnosił sukce-
sy jako judoka i polski olimpijczyk.

W roku jubileuszu prezes i sponsor klu-
bu Sławomir Kownacki ufundował sztan-
dar dla sportowców. Poświęcił go były za-
wodnik klubu, salezjanin ks. Bolesław Kaź-
mierczak, który powiedział, że zdobyte tu 
doświadczenia wykorzystuje także w swo-
jej pracy duszpasterskiej z młodzieżą. – 
Nie zerwałem kontaktu ze sportem. Jest 
mi on bliski także obecnie, w pracy dusz-
pasterskiej – mówił.

Obecnie w Juvenii działa pięć sekcji 
sportowych: judo, pływanie, pływanie syn-
chroniczne, pięciobój nowoczesny i triath-
lon. Najbardziej utytułowaną zawodnicz-
ką jest pływaczka Paulina Szydło, zdobyw-
czyni tytułu Mistrzyni Polski. W uznaniu 
za zwycięstwa na pływalniach w kraju i za 
granicą otrzymała komputer. S. Kownacki, 
wręczając nagrodę, wyraził nadzieję, że 
będzie ona pomocą dla zawodniczki.

TOMASZ BIAŁASZCZYK

Ks. Bolesław Kaźmierczak SDB, niegdysiejszy 
zawodnik klubu, poświęcił jego nowy sztandar
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Za dwa i pół tygodnia Piesza Pielgrzymka Wrocławska wyruszy na Jasną Górę 

Będą się uczyli, jak żyć miłością 
W środę 2 sierpnia o godz. 6.00 
mieszkańcy archidiecezji wyruszą 
spod katedry wrocławskiej 
na pielgrzymkowy szlak, 
którym 10 sierpnia dotrą 
do Częstochowy.

– Piesza pielgrzymka na 
Jasną Górę jest bardzo waż-
na ze względu na odrodze-
nie duchowe diecezji – powie-
dział abp Marian Gołębiewski 
podczas czerwcowego spotka-
nia w Duszpasterstwie Akade-
mickim „Wawrzyny” z księż-
mi przewodnikami oraz osoba-
mi świeckimi zaangażowanymi 
w organizację 26. Pieszej Piel-
grzymki Wrocławskiej. Wśród 
jej zalet i zadań Metropolita 
wymienił możliwość bliskiego 
przebywania wiernych z kapła-
nami. Taki bezpośredni kon-
takt, w naturalnych sytuacjach, 

jest ważny dla obu stron. Może 
też zrodzić powołania kapłań-
skie. Arcybiskup poprosił piel-
grzymów o modlitwę w ich in-
tencji. – Pielgrzymka wrocław-
ska od lat przyciąga wielu mło-
dych, a to kolejne zadanie or-
ganizacyjne i duszpasterskie. 
Jest ona bowiem znakomitym 
miejscem spotkania młodzieży, 

a jednocześnie ma duże walo-
ry wychowawcze, rozwija w 
młodych odpowiedzialność – 
podkreślił Metropolita, życząc 
księżom, aby dobrze wykorzy-
stali ten czas do formowania 
nowego pokolenia.

Twórca i przewodnik piel-
grzymki ks. Stanisław Orze-
chowski zaprezentował jej te-

mat, który 
tym razem 
brzmi „Bóg 
jest Miłością” 
i zaczerpnięty 
został z ency-
kliki Benedyk-
ta XVI. Mó-
wił też o pla-
nowanych na-

bożeństwach i konferencjach 
oraz katechezach i rozważa-
niach poświęconych miłości. 
Na trasę wiodącą przez Trzeb-
nicę, Oleśnicę, Wilków, Wło-
chy, Kujakowice, Borki Wielkie, 
Puszczew, Częstochowę Zaci-
sze na Jasną Górę pątnicy wy-
ruszą w piętnastu grupach. To-
warzyszyć im będą duchowi 
uczestnicy od lat tworzący zai-
nicjowaną przez ks. Aleksandra 
Radeckiego grupę szesnastą. 

Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.wroc-
lawska.pielgrzymka.pl. 

Zmarł ks. płk Alojzy Dudek

Do zobaczenia w niebie, księże pułkowniku
W czwartek 29 czerwca odszedł 
do domu Pana ks. płk Alojzy 
Dudek. Zmarł w dniu odpustu 
w parafii, w której przebywał 
od 46 lat (śś. Piotra i Pawła w 
Ziębicach). Miał 93 lata. 

Był ostatnim żyjącym kapła-
nem wyświęconym przez kard. 
Augusta Hlonda – założyciela 
Towarzystwa Chrystusowego. 
Całe jego życie to służba Koś-
ciołowi i Polsce.

Ks. A. Dudek pochodził z 
Tychów, z wielodzietnej rodzi-
ny. Spośród ośmiorga dzieci 
państwa Dudków jeszcze jed-
na z córek wybrała życie w 
habicie. 3 czerwca 1939 r., 
tuż przed wybuchem II wojny 
światowej, Alojzy Dudek został 
w Poznaniu wyświęcony na ka-
płana. W 1942 r. Niemcy przy-
musowo wcielili go do wojska. 
W 1943 r. trafił do sowieckiej 
niewoli. Tylko Opatrzności Bo-
żej zawdzięczał to, że nie zo-

stał rozstrzelany na miejscu, w 
momencie zatrzymania przez 
radziecki patrol. Dwa dni, bez 
jedzenia i picia, prowadzony 
był na przesłuchanie do sztabu 
głównego. Po drodze, aby nie 
paść z wycieńczenia, pił wo-
dę z mijanych kałuż i stawów. 
– Bóg sprawił, że nic mi nie by-
ło, nawet żołądek mnie nie bo-

lał – wspominał. Osadzono go 
w obozie jenieckim w Aleksinie 
koło Moskwy. Stąd został prze-
niesiony do polskiego obozu, 
a następnie wcielono go do II 
Dywizji Piechoty im. Romual-
da Traugutta I Armii gen. Stani-
sława Popławskiego. Pełnił rolę 
kapelana wojskowego: spowia-
dał żołnierzy, odwiedzał ich w 
szpitalu, udzielał ostatniej po-
sługi. 

Po zakończeniu wojny ks. 
A. Dudek służył w wojsku do 
1948 r., po czym przeszedł do 
pełnienia posługi misyjnej w 
ramach Towarzystwa Chrystu-
sowego – najpierw w Szczeci-
nie, potem w Pyrzycach, Cho-
ciwlu, a w 1960 r. przybył do 
Ziębic. Mimo wielu ciężkich 
chwil przez 66 lat kapłańskiej 
drogi ks. A. Dudek nie przeży-
wał ani razu momentów zwąt-
pienia. – Wiele razy w życiu 
czułem nad sobą obronną rę-
kę Boga. W mojej pracy mi-

syjnej, posługując się przykła-
dami z życia, chcę przekonać 
innych, że Pan nad nami czu-
wa – mówił. W Ziębicach cie-
szył się sympatią wiernych i był 
dla nich prawdziwym autoryte-
tem. Na odprawiane przez te-
go kapłana nabożeństwa ma-
jowe przychodziły tłumy, aby 
posłuchać jego kazań. Zasły-
nął powtarzaną przez lata mak-
symą: „Kto odprawi dziewięć 
pierwszych piątków miesiąca 
jak trzeba, ten nie pójdzie do 
piekła, ale do nieba”.

Kres życia ks. A. Dudka to 
zmaganie z ciężką chorobą i 
cierpieniem. Kilka miesięcy te-
mu, w uznaniu zasług dla oj-
czyzny, otrzymał odznaczenie 
państwowe „Pro Memoria”.

Pogrzeb księdza Alojzego 
Dudka odbył się 1 lipca 2006 r. 
Zmarły spoczął na cmentarzu ko-
munalnym w Ziębicach, w kwate-
rze księży chrystusowców.

BARBARA RAK

Na spotkaniu 
przewodników 
i organizatorów 
obok apba 
M. Gołębiew-
skiego stoją 
(od lewej) księża 
A. Radecki 
i S. Orzechowski

Ks. płk Alojzy Dudek
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Na terenie parafii znajduje 
się specjalny ośrodek 
szkolno-wychowawczy,  
w którym niepełnosprawna 
intelektualnie młodzież 
mieszka i uczy się życia. 
Jest też XIV-wieczny 
zamek, a w nim kaplica, 
w której modlą się 
parafianie.

Parafia pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP powsta-
ła po wojnie, gdy na jej te-
ren zjechali Polacy prze-
siedleni ze Wschodu. Two-
rzy ją dziesięć miejscowo-
ści, a cała wspólnota li-
czy ok. 1100 osób. Duża 
część z nich pracuje w po-
bliskim Strzelinie, m.in. w 
cukrowni, ale sporo osób 
wyjeżdża też do pracy za 
granicę. Dzieci uczęszcza-
ją do szkoły podstawowej 
w Nieszkowicach. Do jej 
grona pedagogicznego na-
leży proboszcz parafii, ks. 
Edward Duda, szkolny ka-
techeta. Czasem kapłana, 
grającego z uczniami w 
piłkę, można spotkać rów-
nież na boisku.

Zamek

Po wojnie zamek w 
Witostowicach należał 

do miejscowego PGR-u. 
W znajdującej się w nim 
kaplicy nabożeństwa od-
prawiali cystersi z pobli-
skiego opactwa w Hen-
rykowie. W latach 70. za-
mkowe zabudowania po-
kryto nowym dachem, co 
pozwoliło uchronić wnę-
trze przed ruiną. Obecnie 
właścicielem obiektu jest 
Edward Kamiński, archi-
tekt z Wrocławia. Ostat-
nio wspólnie z mieszkań-
cami Witostowic odno-
wił zamkową kaplicę. Co 
niedzielę gromadzi się w 
niej na Eucharystii około 
100 osób.

Co roku mieszkańcy 
Witostowic biorą udział 
w procesji do znajdującej 
się na skraju miejscowo-
ści leśnej kapliczki. – Zwy-
czaj ten jest obchodzo-
ny na pamiątkę cudow-
nego, jak wierzyli miesz-
kańcy, uratowania miej-
scowości przed powodzią 
wiele lat temu. Przetrwał 
on po dziś dzień jeszcze z 
czasów, gdy mieszkali tu-
taj Niemcy – mówi miesz-
kający tu od 35 lat Tade-
usz Mikłaszewski.

Szkoła  
w Skoroszowicach
W malowniczo po-

łożonym ośrodku szkol-

no-wychowawczym w 
Skoroszowicach w cią-
gu roku szkolnego 
mieszka w internacie i 
uczy się około 60 mło-
dych ludzi, w wieku od 
16 do 24 lat. – Są to 
uczniowie z upośledze-
niem umysłowym lek-
kim i umiarkowanym. 
Uczą się krawiectwa i 
ogrodnictwa. Od wrześ-
nia planujemy również 
wprowadzić przygoto-
wanie do zawodu cu-
kiernika – mówi Ma-
riusz Pająk, nauczyciel 
religii.

KUBA ŁUKOWSKI

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (dekanat Strzelin)

Modlą się w zamku

G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
16

 li
pc

a 
 2

00
6

VIII

wroclaw@goscniedzielny.pl
WROCŁAWSKI Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław

tel./faks 071 322 30 72, 071 322 37 09, 071 327 11 47
Redagują: ks. Andrzej Małachowski – dyrektor oddziału, 
Agata Combik, Kuba Łukowski, Jolanta Sąsiadek

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafianie są oddani Kościołowi. Licznie 

uczęszczają na Msze św. i dbają o nasze świą-
tynie. Moim marzeniem było odnowienie koś-
cioła parafialnego. Dzięki wiernym i pomocy ze 
strony władz gminy w tym roku udało się nam 
ten zamiar zrealizować.

Sporo czasu poświęcam pracy katechetycz-
nej w szkole podstawowej w Nieszkowicach. 
Często prowadzę zajęcia z dziećmi w kościele, 
podczas których uczę je pieśni i piosenek reli-
gijnych. Pewnym utrudnieniem w kontakcie z 
wiernymi jest duża liczba miejscowości rozrzu-
conych na sporym obszarze. W tej sytuacji po-
mocne są organizowane w szkole wywiadów-
ki z rodzicami.

Bardzo lubię piłkę nożną, i jest mi miło, gdy 
uczniowie zapraszają mnie do gry.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: Nieszkowice – 8.30; Dankowice 

– 10.00; Witostowice – 12.00
  W dni powszednie – 18.00

Kościół parafialny 
w Dankowicach. Drugi 

kościół, pw. św. Jana 
Kantego, znajduje się 

w Nieszkowicach

KS. EDWARD 
DUDA

Pochodzi z Małopolski. 
Święcenia kapłań-
skie przyjął 28 czerw-
ca 1964 r. we Wrocławiu. 
Jako wikary posługiwał w 
Ścinawce Średniej, Stroniu 
Śląskim, Wałbrzychu i we 
Wrocławiu. Duszpasterzem 
parafii w Dankowicach jest 
od 1988 r. Przedtem był 
proboszczem w Jaworowie.

Wiktoria Jurkiewicz, 
mieszkanka Witostowic, 
przygotowuje zamkową 
kaplicę pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej  
do niedzielnych nabożeństw
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