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Zaczęli od „mocnego uderzenia” zna-
nymi piosenkami i rozruszali pub-

liczność, która włączała się w utwory 
takie, jak „Lornetka”, „Słodycze” czy „San 
Francisko”. Po nich przeszli w klimaty 
bardziej refleksyjne, aż do pieśni religij-
nych. Jak mówił Łukasz Golec: – Chcemy 
w tym dniu zagrać dla ciała i ducha. W ten 
sposób w góralskiej aranżacji wykonali 
też hymn kongresowy i „Abba, Ojcze”.
Golec Orkiestra wystąpiła we wrocławskiej 

Hali Stulecia w czwar-
tek 7 czerwca, w ramach 
obchodów 46. roczni-
cy Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycz-
nego. Koncertu, poprze-
dzającego jubileuszo-
wą liturgię, wysłuchali 
m.in. wrocławscy biskupi 
i kard. Francis Arinze. 

GOLEC ORKIESTRA DLA CIAŁA I DUCHA

Paweł Golec 
oprócz śpiewu 
gra także 
w zespole 
na puzonie. 
Także we 
Wrocławiu 
uzupełniał 
orkiestrę

Jan Paweł II przybył do Wrocławia 
10 lat temu, aby zamknąć obrady 
46. Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego. 7 czerwca 
kard. Francis Arinze przywiózł 
błogosławieństwo od Benedykta 
XVI, i przewodniczył Eucharystii 
w Hali Stulecia.

Po Mszy św. kardynał po-
prowadził procesję do archika-
tedry wrocławskiej. Na uroczy-
stości byli obecni wszyscy bi-
skupi wrocławscy wraz z kard. 
Henrykiem Gulbinowiczem, go-
spodarzem kongresu w 1997 r. 
Zgromadziło się kilkanaście ty-
sięcy wiernych, którzy wpatrze-
ni w Najświętszy Sakrament 
adorowali ze śpiewem obecne-
go w nim Chrystusa. W białej 
hostii chleba Bóg jest ukryty 
i dostępny każdemu człowie-
kowi. Przy czwartym ołtarzu 
abp Marian Gołębiewski po-
wiedział, że Kościół we Wroc-
ławiu jest żywy, bo karmi się 
Eucharystią. Polecenie Chry-

stusa skierowane do 
Apostołów: „Wy dajcie 
im jeść” jest naszym 
obowiązkiem troski, 
by potrzeby człowie-
ka były zaspokojone. 
Inne słowa Chrystusa: 
„Nie samym chlebem 
żyje człowiek” przypo-
minają, że są wartości nie tyl-
ko materialne, ale również du-
chowe. Dziś lgniemy do tych 
pierwszych, a o drugich za-
pominamy. Człowiek potrze-

buje wartości nieprze-
mijających bardziej niż 
materialnych. One bo-
wiem nadają piękno 
ludzkiemu życiu i sta-
ją się blaskiem praw-
dy, która wyzwala. 

Dziś Wrocław się 
rozwija, widać wiele 

nowych inwestycji. Trzeba się 
modlić, aby z tym rozwojem 
szedł rozwój ducha, bo tylko 
wtedy będziemy wolni.

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI
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ZA TYDZIEŃ
  Nad brzegiem Odry KOŁO 

RYBNEJ
  CHÓR ŚW. MAKSYMILIANA 
  w Brzegu
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W czwartek 7 czerw-
ca szukając miejsca 

parkingowego w jednym 
z centrów handlowych 
Wrocławia, miło się rozcza-
rowałem. Zatrzymałem się 
przed zamkniętą bramą – 
nieczynne. I bardzo dobrze, 
przecież to Boże Ciało! 
Pracownicy supermarketów 
walczą o prawo do wolnych 
od pracy niedziel i świąt. 
Centra handlowe w stolicy 
Dolnego Śląska od dawna 
już są miejscem spędzania 
weekendów przez wroc-
ławian i turystów odwie-
dzających miasto. Niestety, 
oznacza to, że setki ludzi 
muszą spędzać te weeken-
dy w pracy. A przecież nie 
samym chlebem żyje czło-
wiek... 

KUBA ŁUKOWSKI
redaktor wydania

10. rocznica 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

Eucharystia i wolność
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W procesji 
Eucharystycznej 
ulicami 
Wrocławia 
uczestniczyło 
kilkanaście 
tysięcy wiernych
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Potrójny jubileusz
KRZELKÓW. W kościele pa-
rafialnym pw. św. Jadwigi w 
Krzelkowie odbyły się w nie-
dzielę 10 czerwca uroczysto-
ści potrójnego jubileuszu: 
300. rocznicy konsekracji koś-
cioła, 75. rocznicy założenia 
Towarzystwa Chrystusowego 
dla Polonii Zagranicznej oraz 
45. rocznicy święceń kapłań-
skich księdza Stanisława 
Malczewskiego TChr. Do Krzel-
kowa przybyli przedstawiciele 
władz kościelnych i samorzą-
dowych, liczni przyjaciele księ-
dza Malczewskiego z poprzed-
nich parafii, członkowie jego 
rodziny oraz parafianie, któ-
rych zaangażowanie w przy-
gotowanie uroczystości wielo-
krotnie w tym dniu podkre-
ślano. Uroczystej koncelebrze, 
w której uczestniczyło blisko 

30 księży, przewodniczył kard. 
Henryk Gulbinowicz. W homilii 
przedstawił sylwetkę jubilata, 
podkreślając, że pochodzi on z 
rodziny, z której wyszło aż czte-
rech kapłanów. Ksiądz kardynał 
wspomniał, że ks. Malczewski 
przez wszystkie lata duszpa-
sterskiej posługi pozostawał 
człowiekiem honoru i prawdy. 
Kard. H. Gulbinowicz odzna-
czył ks. Malczewskiego pier-
ścieniem tysiąclecia archidie-
cezji wrocławskiej. Niedzielne 
uroczystości uświetniła orkie-
stra z rodzinnej miejscowości 
ks. Malczewskiego – Kóz ko-
ło Bielska-Białej. Wystąpił rów-
nież znakomity chór z Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu.
Po Mszy św. goście udali się 
na poczęstunek przygotowany 
przez parafian.
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Ks. Stanisław Malczewski TChr mieszkańcom Krzelkowa służy od 2005 r.

O pomoc dla Grodna
WROCŁAW. Aleksander 
Milinkiewicz, lider biało-
ruskiej opozycji, zwrócił się 
do wojewody dolnośląskiego 
Krzysztofa Grzelczyka z proś-
bą o pomoc w ratowaniu za-
bytków Grodna. W dramatycz-
nym liście przedstawił plany 
białoruskich władz, zakłada-
jące m.in. wyburzenie 70 hi-
storycznych budynków w mie-
ście. A. Milinkiewicz donosi, 
że prace urbanistyczne i bu-
dowlane w Grodnie przepro-
wadzane są z poważnym na-
ruszeniem białoruskiego pra-

wa o ochronie dziedzictwa hi-
storyczno-kulturowego; w la-
tach 2005–2006 wyburzono 
ponad 20 zabytków architek-
tury z XIX i początku XX wie-
ku. Wojewoda zwrócił się do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Kazimierza 
Michała Ujazdowskiego 
oraz do deputowanego do 
Parlamentu Europejskiego 
Konrada Szymańskiego z li-
stami zawierającymi prośbę 
o wsparcie oraz o zaintereso-
wanie problemem organizacji 
międzynarodowych.

Dzieci i misje

WROCŁAW. Najmłodsi Dol-
noślązacy wraz ze swoimi ka-
techetami i opiekunami zjecha-
li się w sobotę 9 czerwca do 
Wrocławia na Trzeci Diecezjalny 
Kongres Misyjny Dzieci. Kulmi-
nacyjnym punktem spotkania 
była Eucharystia w kościele pw. 
Świętego Krzyża, której przewod-
niczył abp Marian Gołębiewski. – 
Daję wam dzisiaj polecenie mod-
litwy w intencji misji i nowych po-
wołań misyjnych – z tymi słowa-
mi Metropolita wrocławski zwró-
cił się do dzieci uczestniczących 

w kongresie. Homilię wygłosił ks. 
Krzysztof Borecki, diecezjalny dy-
rektor Papieskich Dzieł Misyjnych. 
W spotkaniu uczestniczyły sio-
stry urszulanki z Tanzanii, któ-
re ubogaciły liturgię Mszy św. eg-
zotycznym śpiewem i tańcem. – 
Dzieci wiedzą dużo o problema-
tyce misyjnej m.in. dzięki progra-
mom telewizyjnym. W ramach 
przygotowań do Kongresu ucz-
niowie wzięli udział w ogólnodie-
cezjalnym konkursie – mówi Piotr 
Wiecheć, katecheta z wrocław-
skiej szkoły podstawowej nr 108.

W kongresie misyjnym uczestniczyło ok. 300 dzieci i katechetów
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„Stół rodzinny”
WROCŁAW. Dzieciństwo by-
ło tematem pierwszego spot-
kania z cyklu „Stół rodzinny. 
Rozmowy o mężach, żonach, 
dzieciach”. 5 czerwca na Scenie 
Empiku we Wrocławiu piosen-
karka, reżyser, autorka piose-
nek Magda Umer opowiadała 
o swoim podwórku, schowku 
na dziecięce skarby, dawnych 
przyjaciółkach. Wspominała 
swoje dziecięce strachy i ma-
rzenia. Mówiła także, czego 
chciała nauczyć własnych sy-
nów i bez czego nie wyobraża-
ła sobie ich szczęśliwego dzie-
ciństwa. – Hasłem „Stół rodzin-
ny” chcemy zachęcić do roz-
mowy na temat bycia mężem, 
żoną, rodzicem – mówi organi-
zator spotkania Maciej Pichlak 
z Młodzieżowego Centrum 
Informacji i Rozwoju. Od 
września planowane są kolej-
ne spotkania. Ich goście, oso-
by znane z pierwszych stron 
gazet,  podzielą się swoimi do-
świadczeniami jako rodziców i 

małżonków, a pedagodzy i psy-
chologowie poradzą, jak roz-
wiązywać trudne sytuacje ro-
dzinne.

Magda Umer była gościem 
pierwszego spotkania z cyklu  
„Stół rodzinny”
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Wigilia Bożego Ciała na Stabłowicach

Spotkanie po 10 latach
Błogosławieństwo od Benedykta 
XVI i słowa gratulacji przekazał 
kard. Francis Arinze mieszkańcom 
wrocławskiej parafii pw. św. 
Andrzeja Apostoła. Sprowokował 
ich także do wspomnień.

10 lat temu, w czasie 46. 
Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego kard. F. Arin-
ze, prefekt Kongregacji ds. Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów, konsekrował stabło-
wicki kościół parafialny. Z oka-
zji 10-lecia tego wydarzenia 
kardynał przewodniczył tu 6 
czerwca uroczystej Mszy św. 
W koncelebrze uczestniczyli 
wszyscy wrocławscy biskupi z 
abp. Marianem Gołębiewskim 
i kard. Henrykiem Gulbinowi-

czem na czele, a także o. Fer-
dinand Pratzner z Komitetu ds. 
Międzynarodowych Kongre-
sów Eucharystycznych. W ho-
milii bp Edward Janiak przywo-

łał słowa kard. F. Arinze sprzed 
10 lat: „Eucharystia święta wy-
posaża nas do bitwy o wol-
ność” i wskazał na tych, któ-
rzy – czerpiąc siły z Euchary-

stii – w swojej wierności Chry-
stusowi posunęli się do heroi-
zmu. Miłym akcentem uroczy-
stości było powitanie dostoj-
nego gościa przez jego roda-
ka, Johna Ubakę, który urodził 
się w Nigerii, a we Wrocławiu 
studiuje na AWF. Proboszcz ks. 
prał. Wincenty Tokarz prze-
kazał kardynałowi F. Arinze w 

darze kopię 
obrazu Ma-
donny Wroc-
ławskiej. Do 
podziękowań 
dołączyła się 
gromadka naj-
młodszych pa-

rafian w krakowskich strojach, 
którzy wręczyli kwiaty wszyst-
kim hierarchom uczestniczą-
cym w Eucharystii.

AGATA COMBIK

Na pamiątkę 
wizyty 
na Stabłowicach 
kard. F. Arinze 
otrzymał kopię 
obrazu Madonny 
Wrocławskiej

190 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Święto ossolińczyków
Tuż po rozbiorach Rzecz-
pospolitej Józef Maksymilian 
hrabia Ossoliński – uczony, 
bibliofil i kolekcjoner – 
postanowił utworzyć instytucję, 
która wzmocniłaby w Polakach 
poczucie własnej tożsamości 
i dążenia niepodległościowe. 
Założył fundację nazwaną 
Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich.

Chociaż główne uroczy-
stości związane z jubileuszem 
Ossolineum planowane są w 
październiku, jego pracownicy 
już we wtorek 5 czerwca ob-
chodzili swoje coroczne świę-
to. Rano spotkali się na Mszy 
św. odprawionej przez ks. Mi-
rosława Malińskiego, rektora 
kościoła pw. św. Macieja. Póź-
niej dyrektor ZNiO Adolf Ju-
zwenko zaprosił uczestników 
uroczystości, wśród których 
znalazł się wojewoda dolno-
śląski Krzysztof Grzelczyk, 
konsul generalny Niemiec we 
Wrocławiu dr Helmut Schöps 
oraz licznie zebrani przedsta-

wiciele środowisk na-
ukowych, na wystawę 
„Skarby Ossolineum” 
zorganizowaną w Sa-
li pod Kopułą. Prezen-
tuje ona najcenniejsze 
zbiory Ossolineum, m.in. rę-
kopisy polskich pisarzy XIX 
wieku: Mickiewicza, Słowa-
ckiego, Fredry, Orzeszkowej, 
Sienkiewicza i Reymonta, oraz 
pieczęcie, monety, odznacze-
nia i medale z kolekcji Józefa 

Maksymiliana hr. Os-
solińskiego. 

Największą atrak-
cją wystawy jest ręko-
pis „Pana Tadeusza” – 
dwie mocno pokreś- 

lone przez autora księgi. 
Ekspozycję można zwiedzać 
do końca czerwca w siedzi-
bie Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich przy ul. Szew-
skiej 37.

AGNIESZKA KUTROWSKA
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Dziedziniec 
Zakładu 
Narodowego 
im. Ossolińskich
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WARTO ZOBACZYĆ
Wystawa „Totus 
Tuus” to 39 fo-
tografii, wśród 
których są zdję-
cia z pielgrzymek 
Jana Pawła II do 

Ojczyzny, z uroczystości po-
grzebowych w Rzymie, z 1. 
rocznicy śmierci Papieża oraz 
fotografie, które wykonałem 
podczas wizyty apostolskiej 
Benedykta XVI w Polsce. 
Ekspozycja jest skromnym 
hołdem złożonym Janowi 
Pawłowi II. Dedykuję ją prze-
de wszystkim dzieciom. Mam 
nadzieję, że dziecko, które 
obejrzy tę ekspozycję, zwró-
ci się do rodziców z prośbą 
o opowiedzenie o Papieżu 
Polaku. Wystawa ma formu-
łę otwartą, jest cały czas roz-
budowywana. Chciałbym do-
łączyć do niej fotografie z 
Mszy beatyfikacyjnej Jana 
Pawła II.

ANDRZEJ WINIARZ

Autorską wystawę zdjęć Andrzeja 
Winiarza „Totus Tuus” można 
obejrzeć we wrocławskim kościele 
garnizonowym pw. św. Elżbiety. 



Patriotyzmu 
się nie uczy. Czerpie się go 
z otoczenia – od rodziców, 

dziadków, mądrych 
nauczycieli, którzy chcą 

i potrafią o tym 
rozmawiać. Którzy 

wskażą lekturę, zachęcą 
do przeprowadzenia 

wzruszającego wywiadu, 
skłonią do refleksji...

tekst i zdjęcia 
JOLANTA SĄSIADEK

Takie żywe lekcje hi-
storii są dla nas cie-
kawe – zapewnia-
ją uczennice kl. VI 

Szkoły Podstawowej nr 61 im. 
Janusza Korczaka na wrocław-
skich Krzykach. To stwierdze-
nie dotyczy wizyt szóstoklasi-
stów w izbie pamięci nazwanej 
„Golgotą Wschodu”, a stwo-
rzonej przez sybiraków w po-
mieszczeniach parafii pw. MB 
Pocieszenia, prowadzonej 
przez ojców redemptorystów. 
Do tej upamiętniającej dzie-
je naszego narodu edukacyjnej 
idei przyłączyły się także inne 
organizacje kombatanckie, po-
większając liczbę eksponatów i 
pogłębiając wiedzę o najboleś-
niejszej karcie naszej historii. 

– Największe wrażenie zrobi-
ły na nas pamiętniki dzieci wy-
wiezionych na Sybir, w których 
pisały, jak bardzo tęsknią i ko-
chają swoich rodziców – dzieli-
li się wrażeniami uczniowie SP 
nr 61. Grażyna Żak, wicedyrek-
tor tej placówki, polonistka, a 
jednocześnie opiekunka istnie-
jącej w szkole od 6 lat Kapituły 
Pamięci, z naciskiem podkre-
śla, że dzieci nie odczuwają 
przymusu uczestnicze-
nia w „jakiejś edukacji 
patriotycznej”, o któ-
rej ostatnio tak głoś-
no. Nie czują się też 
nakłaniane do przyję-
cia takiej postawy. Po 
prostu poznają, odczu-
wają i odkrywają spon-
tanicznie historię i tra-
dycje, poprzez udział 
w działaniach zaplano-
wanych przez nauczy-
cieli.

Plansze, kroniki, 
drzewa...
„Od wielu lat w naszej szko-

le – czytamy w liście skierowa-
nym przez Grażynę Żak i Lidię 
Gustaw 15 listopada 2006 r. do 
rodziców uczniów SP nr 61 – 
przekazujemy wiedzę o losach 
naszych przodków i dziejach 
naszego miasta. Dzieci z ra-
dością odkrywają ciekawe hi-
storie rodzinne, poznają swo-
je korzenie. W tym roku szkol-
nym podjęliśmy się wielkie-
go zadania, jakim jest szkolny 
projekt »Jesteśmy wrocławia-
nami. Skąd przybywamy? Do-
kąd zmierzamy?«. Chcemy oca-
lić od zapomnienia interesują-
ce historie Państwa rodzin, za-
chować w pamięci trudne losy 

przybyłych do Wrocła-
wia po wojnie. Szcze-
gólnie poszukujemy 
świadków powojennej 
historii naszego osied-
la Krzyki: repatriantów 
przybyłych z Kresów 
Wschodnich, z Syberii, 
Francji, Grecji czy in-
nych rejonów Polski”.

Początkowo ten 
apel nie wywołał en-
tuzjazmu. Przeprowa-
dzona w klasach an-
kieta na temat pocho-
dzenia mieszkańców 
Wrocławia, a szcze-

gólnie Krzyków, też spotkała 
się ze skromnym odzewem. Na 
szczęście okazało się, że ucz-
niowie potrafią wiele zdzia-
łać. Zarażeni bakcylem odkry-
wania własnych korzeni zmo-
bilizowali rodziców, dziadków, 
pradziadków, ciocie i wujków 
do rozmów o przeszłości. Z 
zapałem zaczęli wydobywać 
rodzinne historie i pamiątki. 
Czwartoklasiści, jak każdego 
roku od wielu już lat, zaan-
gażowali całe rodziny w two-
rzenie drzew genealogicznych. 

W szkole chętnie opowiada-
li o radości i emocjach towa-
rzyszących temu wielopokole-
niowemu przedsięwzięciu. Z 
wypiekami na twarzach dzieli-
li się swoimi odkryciami. Do-
wiadywali się, że dziadek wal-
czył pod Monte Cassino, do-
kąd szedł spod Irkucka. Że pra-
babcię zesłano do III Rzeszy na 
roboty, a babcię uratował od 
śmierci Niemiec. Że dziadek 
tworzył Politechnikę Wrocław-
ską, a prababcia szyła flagi do 
Hali Ludowej w 1948 roku.

Starsi uczniowie przygoto-
wywali tablice, plansze, gazet-
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My, wrocławianie, mieszkańcy Krzyków i parafii pw. Trójcy Świętej – lekcja patriotyzmu

Skąd przybywamy?

Powyżej z lewej: 
Parter i dwa 
piętra szkoły 
zamieniono 
w muzeum

Powyżej z prawej: 
Podczas 
występów 
dzieci mówiły 
i śpiewały 
o historii miasta, 
osiedla, parafii 
oraz szkoły 

W jednej z klas powstała izba 
pamięci z cennymi eksponatami
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ki, kroniki i pamiętni-
ki. Powstały prawdzi-
we dzieła. Archiwalne 
zdjęcia, mapy, plany, 
wycinki ze starych ga-
zet, kopie dokumen-
tów po latach ujrzały 
światło dzienne i zo-
stały wyeksponowa-
ne na wystawach, któ-
re na kilka dni zmieniły szko-
łę podstawową w niezwykłe 
muzeum. Gdy kolejne ekspo-
zycje nabierały ostatecznego 
kształtu, rosło też zaintereso-
wanie i zaangażowanie rodzi-
ców oraz dziadków. Podczas 
uroczystej akademii 2 czerw-
ca, podsumowującej wielki pa-
triotyczny projekt, jego inicja-
torka Grażyna Żak powiedzia-
ła: – Radość nauczycieli budzi 
to, że dzięki półrocznym dzia-
łaniom w szkole wiele rodzin 
otrzymało szansę utrwalenia 
tego, co jeszcze zostało w pa-
mięci żyjących. 

Dokąd zmierzamy?

Gdy pod kierunkiem po-
lonistek powstawały rodzin-
ne kroniki, a dziadkowie wie-
lu uczniów dziękowali za tak 
mądry i pouczający powrót do 
przeszłości, nauczycielki an-

gielskiego i informa-
tyki łączyły historię z 
przyszłością, przekła-
dając wrocławskie lo-
sy na język angielski 
i nowoczesną formę 
multimedialnej pre-
zentacji. Spojrzenie 
historyków uzupeł-
niali uczący przedmio-

tów patrzących przede wszyst-
kim w przyszłość. Te wspólne 
działania umożliwiły utrwale-
nie w różnych formach prze-
kazu historii osiedla, ulic i pa-
rafii. Po raz pierwszy została 
spisana historia szkoły, podję-
ła się tego matematyczka Ewa 
Brol. Finał projektu, który miał 
miejsce podczas święta szko-
ły, 2 czerwca, zrodził pragnie-
nie wydania prac uczniów w 
postaci monografii, uzupełnio-
nej fotografiami, ilustracjami 
i wierszami dzieci. Obecni na 
uroczystości przedstawiciele 
Rady Osiedla, Związku Sybira-
ków i władz oświatowych oraz 
księża miejscowej parafii po-
parli ten pomysł, podpowiada-
jąc drogi jego realizacji. – Tego 
nie można zaprzepaścić – mó-
wili zachwyceni goście. – Kon-
kursy, wycieczki po Dolnym 
Śląsku i Wrocławiu i powsta-
łe w ich efekcie wystawy te-

matyczne, ogrom pra-
cy i pasji dzieci, nie-
których rodziców i na-
uczycieli musi owo-
cować w przyszłości. 
Dumy z efektów tych 
prac nie krył dyrek-
tor szkoły Jerzy Siero-
szewski.

Festung-Breslau, 
Rodło, Kresy Wschodnie, hi-
storia osiedla, Parku Południo-
wego, radia i telewizji, krzy-
ckich ulic i szkoły, losy wiel-
kich wrocławian i legendy o 
mieście, a wreszcie dzieje pa-
rafii pw. Trójcy Świętej – to 
wszystko znalazło swoje odbi-
cie w programie czerwcowe-
go święta szkoły. W SP nr  61 
tego typu działania nie są no-
wością. Od lat w program wpi-
sana jest edukacja patriotycz-
no-obywatelska i regionalna. 
Nawet maluchy z zerówki wie-
dzą, że są mieszkańcami Krzy-
ków, wrocławianami, Dolnoślą-
zakami.

Rocznica konsekracji 
kościoła
Historię krzyckiej para-

fii i świątyni opisały dzieci 
z klas III. Pierwszy kościół, 
wzniesiony w latach 1937–45, 
został uszkodzony w czasie 
okupacji. Po wojnie go roze-
brano. Dla mieszkających tu ka-
tolików odprawiano Msze św. 
niedzielne w kaplicy urządzo-
nej w prywatnym domu przy 
ul. Wiosennej 16, a następ-
nie w kaplicy przy ul. Krzyckiej 
42. 1 marca 1960 r. erygowa-
no parafię, jednak zezwolenia 
na budowę kościoła nie uzy-
skano. Dopiero w 1979 r., po 
wielu staraniach i trudach, ks. 
prałatowi Janowi Czaplińskie-
mu udało się otrzymać zgodę 
na rozbudowę kaplicy. Robo-

ty rozpoczęto od... jej 
rozbiórki. Stanął nowy, 
dwupoziomowy koś-
ciół, a nadzór architek-
toniczny przymknął na 
to oko...

27 maja rozpoczęły 
się obchody 10. rocz-
nicy konsekracji krzy-
ckiego kościoła, któ-

rej podczas Międzynarodo-
wego Kongresu Eucharystycz-
nego w 1997 r. dokonał ów-
czesny abp Zygmunt Grocho-
lewski z Sydney (dziś kardynał 
pracujący w Rzymie). Obcho-
dy rocznicy rozpoczęła wie-
czorna Msza św. połączona z 
widowiskiem słowno-muzycz-
nym „Nasz Kościół” w wyko-
naniu aktorów scen wrocław-
skich. Następnego dnia odby-
ła się główna uroczystość jubi-
leuszowa. Eucharystii, podczas 
której rodziny parafii powie-
rzono opiece Maryi, przewod-
niczył kard. Henryk Gulbino-
wicz. On też poświęcił pamiąt-
kową tablicę. Obchody 10-lecia 
przypadły w święto NMP Mat-
ki Kościoła. W homilii kardy-
nał przypomniał ogromne za-
sługi ks. J. Czaplińskiego, bu-
downiczego świątyni, podkre-
ślił zaangażowanie mieszkań-
ców wspólnoty, w jej tworze-
nie, dziękując im za wszyst-
ko, co zrobili dla parafii. Wyra-
ził też wdzięczność obecnemu 
proboszczowi ks. Andrzejowi 
Szycowi za kontynuację starań 
o kościół, wykonanie elewacji i 
dodatkowego wejścia z windą.

W obchody 10. rocznicy 
konsekracji kościoła wpisał 
się odpust wspólnoty, przy-
padający 3 czerwca, oraz ko-
lejny już VI Festyn Parafial-
ny, zorganizowany na rzecz 
dzieci i rodzin potrzebują-
cych wsparcia, który odbył się 
10 czerwca. 

My, wrocławianie, mieszkańcy Krzyków i parafii pw. Trójcy Świętej – lekcja patriotyzmu

Skąd przybywamy?
Rodzice 
z Grażyną Żak 
(druga od prawej) 
podczas 
ostatnich 
przygotowań 
do święta szkoły

Kard. 
H. Gulbinowicz 
i ks. A. Szyc 
poświęcili tablicę 
upamiętniającą 
10-lecie 
konsekracji 
kościoła
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Hala Stulecia i jej święto

Żelbetonowy skarb
Wizje szklanych domów, 
fascynacja strukturą kryształu 
i pełnymi światła gotyckimi 
katedrami, idea solidarności, 
dążenie do harmonii.
To wszystko legło u jej podstaw. 
I zrealizowało się, choć pewnie 
inaczej, niż zakładał architekt.

Maks Berg, tworząc swe 
awangardowe dzieło, nie przy-
puszczał pewnie, że Hala Stu-
lecia – wiązana z setną rocz-
nicą zwycięstwa króla pruskie-
go Fryderyka Wilhelma III nad
Napoleonem – stanie się w 
1997 r. miejscem obrad Mię-
dzynarodowego Kongresu Eu-
charystycznego i modlitwy 
ekumenicznej z udziałem pa-
pieża.

Doceniona

Dążenie do jedności i bu-
dowania więzi, jakie wyraził w 
śmiałym architektonicznie pro-
jekcie, zrealizowało się tu w 
szczególny sposób. W dniach, 
kiedy obchodzimy jubileusz 
kongresu, wrocławska 
hala została przypo-
mniana po raz kolej-
ny. 4 marca odsłonię-
to pamiątkową tablicę 
upamiętniającą wpisa-
nie Hali Stulecia na Li-
stę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO oraz 
otwarto wystawę uka-
zującą obiekty w Pol-
sce, które znajdują się 
na tej liście. W uro-
czystości uczestniczy-
li dyrektor generalny 
UNESCO Koïchiro 
Matsuura, minister 
kultury i dziedzi-

ctwa narodowego Kazimierz 
M. Ujazdowski, marszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego An-

drzej Łoś i prezydent 
Wrocławia Rafał Dut-
kiewicz. Obecni byli 
przedstawiciele wroc-
ławskich Kościołów, 
z abp. Marianem Go-
łębiewskim na czele, 
władz miejskich, na-

ukowców i świa-
ta kultury.

Wspomnienia
i plany
R. Dutkiewicz, któ-

ry przypomniał na 
wstępie papieską wizy-
tę sprzed 10 lat, otrzy-
mał od K. Matsuury ofi-
cjalny certyfikat po-
twierdzający wpisanie 
Hali na Listę Światowe-
go Dziedzictwa. Dyrek-
tor UNESCO przypomniał wyjąt-
kowość wrocławskiego zabytku 
– architektoniczną, ale też hi-
storyczną. – Wpis na prestiżo-
wą listę niesie w sobie ogrom-
ną odpowiedzialność za obiek-
ty, które mamy przekazać na-
stępnym pokoleniom – mówił. 
K. M. Ujazdowski podkreślił, że 
Wrocław jest miastem wzorco-
wym, jeśli chodzi o szacunek 
dla skarbów kultury różnych 
narodów. Przedstawiciele rzą-
du RP, województwa i miasta 
zgodnie zapewniali o troskliwej 
opiece, jaką otoczą Halę. Kosz-
ty jej rewitalizacji, szacowane 
na ok. 180 mln zł, mają być po-

kryte m.in. z funduszy 
unijnych. Jak podkreślił 
marszałek, dobrą oka-
zją do renowacji obiek-
tu jest bliski już jubi-
leusz stulecia Hali. Bę-
dziemy go obchodzić 
za 6 lat. Czy zostanie 
ostatecznie rozstrzyg-
nięta kwestia jej na-
zwy? Na Listę Świato-
wego Dziedzictwa zo-

stała wpisana jako Hala Stule-
cia, ale na razie będą w użyciu 
oba określenia: Hala Stulecia 
oraz Hala Ludowa. – Nie chce-
my rozstrzygać tej kwestii od-
górnie, za pomocą dekretów – 
mówił R. Dutkiewicz.

Hala powstała w latach 
1911–1913. Otrzymała kopułę o 
rekordowej w tamtych czasach 
średnicy 65 m. Wewnątrz zna-
lazły się także największe wów-
czas na świecie organy (firmy 
Sauer). Nigdy nie zrealizowano 
w pełni koncepcji M. Berga, któ-
ry zamierzał m.in. ozdobić jej 
okna barwnymi witrażami.

AGATA COMBIK

Pamiątkową 
tablicę odsłaniają 
(od lewej): 
marszałek
A. Łoś,
dyr. K. Matsuura, 
min. K.M. 
Ujazdowski
i prezydent
R. Dutkiewicz
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dzictwa UNESCO oraz 
otwarto wystawę uka-
zującą obiekty w Pol-
sce, które znajdują się 
na tej liście. W uro-
czystości uczestniczy-
li dyrektor generalny 
UNESCO Koïchiro 
Matsuura, minister 
kultury i dziedzi-

ta kultury.

Wewnątrz Hali, 
wpisanej
na Listę 
Światowego 
Dziedzictwa 
UNESCO
w lipcu 2006 r. 
można obejrzeć 
zdjęcia z różnych 
okresów
jej historii
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XVI festiwal „Maj z muzyką dawną” we Wrocławiu
przyciągnął nie tylko melomanów

Średniowieczne tańce i walki
Przez siedem dni na przełomie 
maja i czerwca wrocławianie
i goście z całego Dolnego Śląska 
mogli w zabytkowych wnętrzach 
słuchać muzyki średniowiecza, 
renesansu i baroku.

Wrocławski festiwal „Maj z 
muzyką dawną”, organizowany 
od 1992 roku, jest jedyną tego 
typu imprezą na Dolnym Śląsku 
i nie tylko. Koncerty, pokazy tań-
ców i walk rycerskich odbywały 
się we wrocławskich kościołach, 
Ratuszu, Muzeum Architektu-
ry, Oratorium Marianum UWr i 
w innych zabytkowych obiek-
tach. Festiwal prezentuje mło-
dych, utalentowanych adeptów 
sztuki muzycznej. Wykonawcy 
zagrali na kopiach lub orygina-
łach dawnych instrumentów. Or-

ganizatorami festiwalu 
są Akademickie Stowa-
rzyszenie Kultury „WA-
GANT”, Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki we Wroc-
ławiu przy współudzia-
le Samorządu Woje-

wództwa Dolnośląskie-
go, Uniwersytetu Wroc-
ławskiego oraz Między-
wydziałowa Pracownia 
Muzyki Dawnej Akade-
mii Muzycznej.

JOS

Nowość na Ostrowie Tumskim

Kawiarenki
Ostrowem Tumskim we 
Wrocławiu przechodzą 
codziennie coraz liczniejsze 
wycieczki. 

Rzeczywiście jest tu co 
oglądać, szczególnie wieczor-
ną porą, kiedy świecą się na-
strojowe gazowe latarnie i każ-
dy czuje „ducha Wrocławia”. 
Do tej pory można było tędy 
jedynie przejść i pójść dalej. 
Nie było gdzie się zatrzymać, 
aby wzrok zawiesić na wieżach 
katedry i spokojnie wypić ka-

wę, za wyjątkiem Domu Jana 
Pawła II. Od czerwca jest ina-
czej – mamy nową kawiaren-
kę „Chic” przy kościele Święte-
go Krzyża. Można tu wypić do-
brą, choć nietanią kawę i zjeść 
wyśmienite lody. Wcześniej w 
ogrodach Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego otwarto „Ca-
fé-bar Tumski”, znacznie mniej 
ekskluzywny, ale z bogatszym 
jadłospisem i niższymi cena-
mi, bo z myślą głównie o stu-
dentach.

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

W Muzeum 
Militariów 
„Arsenał” 
Bractwo 
Rycerskie 
przedstawiło 
pokazy 
obyczajów i walk
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W mediach
i Internecie 
PROGRAM „W KRĘGU 
WIARY” emitowany przez 
TVP3 Wrocław, w każdą so-
botę o godz. 16.45, zaprasza 
do śledzenia wydarzeń z ży-
cia Kościoła w trzech dolnoślą-
skich diecezjach. 

NA FALACH 92 FM RADIA 
RODZINA, w każdą niedzielę 
o 9.40, prezen-
towane jest 
najnowsze wy-
danie „Gościa 
Niedzielnego”. 
F r a g m e n t y 
tekstów z ak-
tualnych nu-
merów wroc-
ławskiego GN zamieszczamy 
także w dziale „aktualności” 
na stronie internetowej archi-
diecezji wrocławskiej: www.ar-
chidiecezja.wroc.pl.

Zapraszamy
 I OGÓLNOPOLSKI PRZE-
GLĄD PIEŚNI SAKRALNEJ 
„Vox Domini” odbędzie się 
w kościele pw. św. Jakuba w 
Prusicach 23 czerwca 2007 r. 
Przesłuchania zespołów będą 
trwały od godz. 10.30 do 15.00. 
O godz. 16.00 będzie sprawowa-
na Msza św. w intencji uczestni-
ków przeglądu. Ogłoszenie wy-
ników i rozdanie nagród nastąpi 
o godz. 17.00, a następnie odbę-
dzie się koncert laureatów.
  W RAMACH CYKLU
„KONCERTY ZIEMI WROC-
ŁAWSKIEJ”, realizowanego 
przez Fundację Opus Organi, 
w kościele pw. śś. Piotra i 
Pawła w Kątach Wrocławskich 
24 czerwca o godz. 19.00 wy-
stąpi chór i orkiestra młodzie-
żowa pod dyrekcją Jakuba 
Kontza. Kolejny koncert od-
będzie się 22 lipca w Sobótce 
Górce, gdzie  na organach za-
gra Michał Markuszewski. 
„Gość Niedzielny” jest patro-
nem medialnym cyklu. 

Kawiarenka „Chic” otwarta
i poświęcona przez abp. Mariana 
Gołębiewskiego i bp. Edwarda 
Janiaka
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Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu 
Auric - Cyfrowe Aparaty Słuchowe

Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu
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Kłopoty ze słuchem?
Wrocław, ul. Widok 8, tel. 071/343 99 10
Wrocław, ul. Ostrowskiego 3, lok. 264, tel. 071/363 18 18
Syców, ul. Wrocławska 2, tel. 062/782 26 85
Oława, NZOZ Medica, ul. 11 Listopada 14, tel. 071/343 99 10
Strzelin, NZOZ Medicus, ul. Piłsudskiego 3, tel. 071/343 99 10
Kąty Wrocławskie, NZOZ Kama, ul. 1-go Maja 78, tel. 071/343 99 10
Środa Śląska, NZOZ Elmed, ul. Mostowa 19, tel. 071/343 99 10



Na papieskiej uczelni oprócz studentów teologii 
– przyszłych księży i katechetów świeckich 
– spotkać można absolwentów innych szkół 
wyższych Wrocławia i nie tylko. 

Papieski Wydział Teologiczny 
z roku na rok wzbogaca dla 

nich swoją ofertę. W zeszłym 
roku otwarto nowy kierunek 
studiów podyplomowych – 
studium biblijne. Razem na 
wszystkich kierunkach pody-
plomowych studiów uczyło się 

blisko 500 osób. 
W roku akademickim 2007/08 

PWT zaprasza na:
1. STUDIA DZIENNIKARSKIE

Nauka trwa 4 semestry. Kierunek prze-
znaczony jest dla posiadaczy dyplomów 
wyższych uczelni lub studentów, którzy 
ukończyli trzeci rok studiów. Program 
składa się z trzech podstawowych blo-
ków tematycznych: dziennikarskiego, ko-
munikacji społecznej, teologicznego.
2.  PODYPLOMOWE STUDIA

NAUK O RODZINIE
Nauka trwa 4 semestry. Studia przy-

gotowują specjalistów do pracy w porad-

niach rodzinnych, powia-
towych centrach pomocy 
rodzinie oraz do prowa-
dzenia zajęć w szkołach z 
dziećmi, młodzieżą i ro-
dzicami z zakresu wycho-
wania prorodzinnego. 

3.  PODYPLOMOWE STUDIA
ZARZĄDZANIA
W OŚWIACIE
Adresatami studiów są absolwen-

ci szkół wyższych – dyrektorzy przed-
szkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz dyrektorzy takich placówek, jak
domy wczasów dziecięcych, ogniska wy-
chowawcze, świetlice i kluby środowi-
skowe, a więc osoby starające się zdo-
być umiejętności z zakresu zarządzania. 
Niniejsze studia – 2 semestry – prowa-
dzone są z wykorzystaniem elementów 
np. gier, seminariów i warsztatów specja-
listycznych.
4.  PODYPLOMOWE STUDIA

TEOLOGII 
Podstawowym celem jest formacja te-

ologiczno-intelektualna osób świeckich, 
które ukończyły już inny kierunek studiów 
wyższych, magisterskich. W ramach stu-
diów (4 semestry) podejmowane są pod-
stawowe zagadnienia z zakresu chrześci-
jańskiej filozofii i teologii, odnoszące się 
wprost do dziedzictwa wiary i mądrości 
Prawdy objawionej. 
5.  PODYPLOMOWE STUDIA

TEOLOGII ŻYCIA
KONSEKROWANEGO 
Zajmują się formacją intelektualną 

osób konsekrowanych. W ramach stu-
dium podejmowane są podstawowe za-
gadnienia dotyczące teologii duchowo-
ści zakonnej, teologii powołania, kon-
sekracji, misji, teologii ślubów, charyz-
matu, wspólnoty, prawa zakonnego, for-
macji na poszczególnych jej etapach
i inne.
6.  PODYPLOMOWE STUDIA

BIBLIJNE 
Podstawowym celem studiów jest for-

macja biblijna osób świeckich, które ukoń-
czyły już studia wyższe. Prowadzą one do 
pogłębienia wiedzy na temat Pisma Świę-
tego, archeologii, geografii i historii biblij-
nej oraz języków biblijnych. Przygotowują 
do prowadzenia grup i kręgów biblijnych 
w różnych ośrodkach formacyjnych. Trwa-
ją 4 semestry.

Więcej informacji o studiach podyplo-
mowych na PWT we Wrocławiu na stronie: 
www.pwt.wroc.pl.



G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
17

 c
ze

rw
ca

 2
00

7 

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

Studia podyplomowe na PWT we Wrocławiu

Wypłyń na głębię

PAPIESKI WYDZIAŁ 
TEOLOGICZNY

jest spadkobiercą ponad 300-letniej tradycji 
akademickiej i naukowej refleksji teologicznej 
we Wrocławiu. Początkami swymi sięga założo-
nej w 1702 r. Akademii Leopoldyńskiej. Do 
1945 r. Wydział Teologiczny był częś-
cią Uniwersytetu Wrocławskiego, a 
od 1947 r. funkcjonował w połą-
czeniu z Metropolitalnym Wyższym 
Seminarium Duchownym we 
Wrocławiu. Od 1968 r. uczelnia ist-
nieje jako Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu. Od 2001 r. należy do Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich i posiada 
wystawiony przez nią certyfikat (nr 11/2002), 
potwierdzający jakość kształcenia teologicznego. 
PWT jest uczelnią niepaństwową, powołaną de-
kretem Stolicy Apostolskiej z dnia 28 II 1968 r., 
o uznanej osobowości prawnej w Rzeczpospolitej 
Polskiej. Posiada uprawnienia do nadawania na-
ukowych stopni akademickich.
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