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WROCŁAWSKI

Przez blisko dwa wieki chronił 
najcenniejsze eksponaty polskiej 
kultury. Przetrwał dwie wojny 
światowe i dyktaturę komunizmu. 
W tym roku obchodzi swój 
jubileusz.

Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich we Wrocławiu działa od 
1946 roku, po przeniesieniu go 
tutaj ze Lwowa, gdzie w 1817 ro-
ku ufundował go Józef Maksymi-
lian hrabia Ossoliński.

Jubileuszową galę, 24 paź-
dziernika w uniwersyteckiej Au-
li Leopoldina, kończącą roczne 
świętowanie jubileuszu, popro-
wadził dyrektor Ossolineum dr 
Adolf Juzwenko. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz rzą-
dowych i samorządowych, na-
ukowcy, dyrektorzy polskich mu-
zeów i bibliotek oraz delegacja 
naukowców i dyrektorów placó-
wek kulturalnych z Ukrainy. Zwra-
cając się do niej, dr A. Juzwenko 
wyraził nadzieję, że Ossolineum 
może mieć swoje domy we Wroc-
ławiu i we Lwowie, aby służyć 

dialogowi międzynaro-
dowemu oraz dokumen-
tować wspólną historię 
Polski i Ukrainy. Specjal-
ny list przysłał prezydent 
RP Lech Kaczyński.

Tego samego dnia na 
ścianie biblioteki Zakła-
du Narodowego odsło-
nięto tablicę poświęconą 
Józefowi Maksymiliano-
wi Ossolińskiemu, ufun-
dowaną przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ossoline-
um. Po południu nato-
miast w auli Ossolineum 

otwarto wystawę dzieł 
sztuki: „Początki Muze-
um Lubomirskich”.

Ossolińskie zbiory li-
czą obecnie ok. 1700 000 
jednostek, wśród któ-
rych znajdują się druki 
zwarte, czasopisma, rę-
kopisy, dokumenty, sta-
re druki, rysunki, ryci-
ny, obrazy, ekslibrisy, 
medale, monety, pieczę-
cie, mapy i plany, plaka-
ty, broszury, afisze, zbio-
ry mikroformowe.

RADEK MICHALSKI

RA
D

EK
 M

IC
H

AL
SK

I

Dyrektor 
Ossolineum,
dr A. Juzwenko, 
odbiera 
Dolnośląski 
Klucz do Biznesu 
przyznany 
Zakładowi za jego 
60-letnią pracę
na Dolnym 
Śląsku. Po lewej 
Sławomir Najniger 
i Bogdan Cybulski 
– członkowie 
kapituły 
przyznającej 
wyróżnienie

190-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Jubileusz „bastionu polskości”

ZA TYDZIEŃ
  O PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ 

OSSOLINEUM we Wrocławiu

Codziennie odwiedzało go od kilku do 
kilkunastu grup, głównie zebranych w 

szkołach lub przy parafiach. Mowa o Pociągu 
Papieskim, sprowadzonym z Krakowa do 
Wrocławia, na dni od 22 do 27 październi-
ka. – Podróż pociągiem  jest swego rodza-
ju podróżą sentymentalną – mówi Andrzej 
Piech, zastępca dyrektora ds. handlowych 
wrocławskiego PKP. – Utrzymujemy go prak-
tycznie „po kosztach” eksploatacji, aby bile-
ty nie były zbyt drogie. Także dzięki temu 
152 miejsca nigdy nie są puste.

Na dolnośląskich szlakach pociąg zatrzy-
mywał się m.in. w Kłodz-
ku, Bardzie, Miliczu i Ka-
mieńcu Ząbkowickim. W 
miejscach postoju przyj-
mował także grupy „sta-
cjonarne” które mogły 
zwiedzić go bez wyrusza-
nia w trasę. 

Klerycy Krzysztof 
Wojtaś i Kamil 
Bochenek 
w Pociągu 
Papieskim na 
trasie Henryków 
– Ząbkowice Śl.
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Z PAPIEŻEM PO DOLNYM ŚLĄSKU

RADEK MICHALSKI
redaktor wydania

Zdjęcie w dzisiejszym edy-
torialu nieprzypadkowe 

i, bynajmniej, nie nawiązu-
je do robót drogowych we 
Wrocławiu. Chcemy zwrócić 
uwagę na problem małej 
grupy społecznej, zagrożonej 
izolacją ze względu na swoją 
niepełnosprawność. Mowa o 
głuchoniewidomych. O gru-
pie pomagającej tym osobom 
można przeczytać na stronie 
VI naszego numeru. Z kolei 
na stronie VIII przedstawimy 
Dolnoślązaczkę wyróżnioną 
za swoją społeczną pracę na 
rzecz dialogu polsko-niemie-
ckiego i kształcenia obywa-
telskiego w pocysterskich 
opactwach. W głównym 
materiale naszego numeru 
przedstawiamy wspólnotę 
Szkoły Nowej Ewangelizacji 
z wrocławskiego Wittigowa 
(str. IV–V). 
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Papież w drodze
BRZEG–OŁAWA. Wystawę 
fotografii Andrzeja Winiarza 
„Totus Tuus”, poświęconą pa-
mięci Jana Pawła II, oglądać 
można do 25 listopada w Galerii 
Miejskiej w Brzegu,  a następ-
nie, do 10 grudnia, na zamku w 
Brzegu. Papieskie fotografie A. 
Winiarza „podróżują” również, 

w nieco mniejszym formacie, po 
gminie Oława. Artysta uwiecz-
nił na nich Papieża, ale także re-
akcje ludzi – oczekujących na 
niego, zasłuchanych, rozmodlo-
nych. Uwiecznił także pogrzeb 
Jana Pawła II i niezliczone dowo-
dy pamięci ze strony ludzi z róż-
nych stron świata.

O tym, co po wyborach

Śmierć w płomieniach
ZIĘBICE. We wtorek 23 
października odbyły się w 
Ziębicach uroczystości pogrze-
bowe trzyosobowej rodziny, 
która zginęła w tragicznym po-
żarze. Mama Halina (42 lata), 
tata Witold (44 lata) i córeczka 
Kamila (lat 11) zginęli w nocy 
we własnym mieszkaniu, prze-
grywając walkę z żywiołem. Z 
tragedii ocalał jedynie 14-letni 
syn Erwin.
Rodzina zamieszkiwała w budyn-
ku szeregowym na pierwszym 
piętrze. Pożar wybuchł w czwar-
tek 18 października na parterze, 
u sąsiada, który nadużywał alko-
holu. On zdołał uciec, nie budził 
jednak sąsiadów; w chwili obec-
nej jest zatrzymany, prawdopo-
dobnie zostaną mu postawione 
zarzuty. Ocalałym chłopcem za-
jęła się rodzina.
W dniu pożaru burmistrz 
Ziębic ogłosił trzydniową ża-
łobę na terenie gminy. Od te-
go dnia w kościele św. Jerzego 
w Ziębicach codziennie modlo-
no się za ofiary tragedii.
Uroczystości pogrzebowe roz-
poczęły się Mszą św. konce-

lebrowaną w kościele para-
fialnym. Podczas homilii pro-
boszcz ks. Bogusław Konopka 
mówił o pytaniu, które za-
wsze pojawia się w takich sy-
tuacjach: – Dlaczego? Niestety, 
człowiek nigdy nie pozna na 
nie odpowiedzi.
Po liturgii ogromna rzesza 
mieszkańców gminy odprowa-
dziła zwłoki na cmentarz ko-
munalny. Zmarłą rodzinę zło-
żono we wspólnym grobie.
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Dom, który stał się miejscem 
tragedii
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WROCŁAW–MAŚLICE. No-
wy stadion miejski pomieści 44 
tys. kibiców, a jego cechą cha-
rakterystyczną będzie specyficz-
ne oświetlenie, widoczne z bar-
dzo dużej odległości. Podczas 
meczy z udziałem reprezenta-
cji Polski iluminacja przybierze 
biało-czerwone barwy. Budowa, 

która pochłonie 520 mln zł, ma 
się zakończyć w 2. poł. 2010 r. W 
konkursie na opracowanie kon-
cepcji architektoniczno-urbani-
stycznej zagospodarowania te-
renu w rejonie ul. Drzymały we 
Wrocławiu, z przeznaczeniem 
na budowę stadionu miejskiego, 
zwyciężyła niemiecka firma J.S.K.

Zwycięski projekt

AKADEMIA OBYWATEL-
SKA, działająca w Dusz-
pasterstwie Akademickim 
„Dominik”, z początkiem paź-
dziernika wznowiła swoją dzia-
łalność. Jednym z jej pierwszych 
w nowym roku akademickim go-
ści był dr Dariusz Skrzypiński 
(na zdjęciu), który wraz ze stu-
dentami zastanawiał się, co cze-
ka Polskę po ostatnich wyborach 
parlamentarnych.
Rozmawiano o polskim parla-
mentaryzmie, który zdaje się 
zmierzać w kierunku dwupar-
tyjnym – w parlamencie znajdu-
ją się dwie duże partie i ewen-
tualnie 1–2 małe (potencjalni ko-
alicjanci), system taki, zdaniem 

D. Skrzypińskiego, rodzi się po-
woli, gdy dwie partie są w stanie 
zdobyć ponad 70 proc. głosów. 
Z tym mieliśmy do czynienia w 
tych wyborach (udało się to PO 
i PiS). Czy stan ten się utrzyma, 
pokażą kolejne lata.
Zdaniem prelegenta, tym razem 
trudno cieszyć się z wysokiej wy-
borczej frekwencji. Choć normal-
nie pokazuje ona stopień szacun-
ku dla demokracji, tym razem, 
jak podkreślał D. Skrzypiński, du-
ża część społeczeństwa zagłoso-
wała... przeciw innej jego części. 
Motywem była więc chęć ograni-
czenia możliwości wyboru nie-
których, a więc było to w konse-
kwencji antydemokratyczne.

WROCŁAW. Nikt z organiza-
torów jubileuszu 45-lecia ka-
płaństwa o. Stanisława Mrozka 
SJ, wieloletniego duszpasterza 
akademickiego przy parafii oj-
ców jezuitów we Wrocławiu, nie 
spodziewał się takiego efektu. 
Na zaproszenie do Wrocławia 
odpowiedziało blisko 300 by-
łych wychowanków jubilata. 
Zjechali się z całej Polski, ale też 
z Niemiec, Holandii, Norwegii, 
Szwecji, a nawet z Wenezueli.  
Uroczystości rozpoczęły się 19 
października otwarciem wy-
stawy zdjęć, która w przyby-

łych obudziła świat młodzień-
czych wspomnień. Następnego 
dnia po porannej Mszy św. by-
ła okazja do osobistej rozmo-
wy z duszpasterzem, wysłucha-
nia wykładu ks. prof. Romana 
Rogowskiego, wspólnej adora-
cji Najświętszego Sakramentu 
w ciszy, a wieczorem do roz-
mów i spacerów po Wrocławiu. 
Trzydniowe spotkanie po la-
tach zakończyła niedzielna 
Eucharystia i pamiątkowe zdję-
cie na dziedzińcu Ossolineum. 
Więcej o postaci o. Mrozka w 
następnym numerze. 

Spotkanie po latach
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– Ten, kto śpiewa, podwójnie się modli  
– mówił proboszcz największej w Miliczu 
parafii ks. Kazimierz Kudryński, odprawiając 
uroczyste nabożeństwo w intencji członków 
chóru parafialnego „Laudate Dominum”,  
który w październiku obchodził  
swój okrągły jubileusz. 

„Laudate Dominum” to jeden z trzech 
chórów, funkcjonujący przy kościele pw. 
św. A. Boboli w Miliczu. Powstał dziesięć 
lat temu z inicjatywy proboszcza ks. K. Ku-
dryńskiego. Po Mszy św. uroczystości jubi-
leuszowe kontynuowane były w pobliskiej 
restauracji, gdzie dla członków chóru i za-
proszonych gości przygotowano odświęt-
ną kolację. Po przemowach gości jeden z 
członków chóru, Edward Szabat, przeczy-
tał jubileuszowy wiersz pt. „Modlitwa”. – 
W tym uroczystym dniu należą się podzię-
kowania dla naszych rodzin, które z du-
żym zrozumieniem podchodzą do nasze-

go zaangażowania – pod-
kreślała prezes chóru Ur-
szula Piasecka. Wzrusze-
niom i wspomnieniom w 
tym dniu nie było końca. 

Chór, prowadzo-
ny przez Stowarzysze-
nie Miłośników Muzyki 
Chóralnej „Laudate Do-
minum”, powstał dokład-
nie 20 października 1997 
roku. Z inicjatywy ów-
czesnego prezesa chóru 
– Zbigniewa Józefa Jasię-
gi w 2003 roku utworzo-
no Stowarzyszenie Miłoś-
ników Muzyki Chóralnej „Laudate Domi-
num”. 

Od początku powstania chóru jego dy-
rygentem jest Sławomir Morawski, absol-
went Akademii Muzycznej w Poznaniu. Mi-
licki chór liczy 42 członków amatorów w 
wieku od 14 lat i jest wielopokoleniowy. 

ALICJA SZCZEPAŃSKA-SIKORSKA   

– Młody człowiek, oprócz rozwijania rozu-
mu, potrzebuje skrzydeł wiary, by wznieść 
się ku Prawdzie – powiedział podczas 
Mszy św. inaugurującej nowy rok pracy w 
duszpasterstwie młodzieży i studentów 
„Nazaret” bp Andrzej Siemieniewski. 

Uroczystość odbyła się 21 października 
w parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu przy 
której powstało i działa duszpasterstwo. Wie-
czorna Eucharystia pod przewodnictwem bp. 
Siemieniewskiego była dla „Nazaretu” waż-
nym impulsem do rozpoczęcia kolejnego eta-
pu działalności pod opieką nowego duszpa-
sterza ks. Jacka Froniewskiego. Początków 
dzisiejszego duszpasterstwa „Nazaret” trze-

ba szukać w czasach, gdy wikariuszem tutej-
szej parafii był obecny biskup świdnicki Igna-
cy Dec. Przełomową postacią w historii tej 
wspólnoty był ks. Piotr Wawrzynek, powo-
łany później na funkcję diecezjalnego dusz-
pasterza młodzieży. Od jego czasów duszpa-
sterswo działa pod nazwą „Nazaret”.

W homilii bp Siemieniewski nakreślił pro-
gram dla duszpasterstwa odwołując się do 
słów Pawła VI wypowiedzianych w Nazare-
cie w 1964 r. Zauważył, że nazwa rodzinnej 
miejscowości Zbawiciela może być wskaza-
niem charyzmatu duszpasterstwa, którym – 
idąc za myślą Papieża – jest „poznawanie Je-
zusa w szkole Nazaretu”. – Ta szkoła Nazare-
tu przejawia się w trzech płaszczyznach: od-

krywania ciszy i kontemplacji, przygotowania 
do życia rodzinnego oraz spotkania Jezusa i 
wzrostu ku dojrzałości przez pracę – mówił 
do zgromadzonych bp Siemieniewski. 

W uroczystość poza studentami z duszpa-
sterstwa akademickiego włączyły się też inne 
grupy młodzieży działające przy parafii. Asystę 
liturgiczną przygotowali harcerze „Zawiszacy” 
z drużyny, która spotyka się w parafii Świętej 
Rodziny, a oprawę muzyczną zapewniła mło-
dzież z tutejszej Wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym „Płomień Pański”, która swe początki 
wywodzi również z  „Nazaretu”.  Po Euchary-
stii studenci przedłużyli swoje świętowanie na 
koncercie wrocławskiego zespołu „40 synów i 
30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach”.  ABBA

Do morza mamy ładny kawał drogi, ale  
jeśli Dolnoślązak zechce wypłynąć na 
szerokie wody, także na miejscu znajdzie 
ku temu okazję – głównie dzięki Odrze 
i... działającej tu grupie wodnych zapa-
leńców.

Wrocławski Okręgowy Związek Że-
glarski świętuje w tym roku swe 50-le-
cie. W ramach jubileuszu w przedostat-
nią październikową sobotę odbyły się we 
Wrocławiu XIV Regaty o Błękitną Wstę-
gę Odry, Regaty o Puchar 50-lecia WrOZŻ 
i Festyn 50-lecia WrOZŻ. Nie brakło że-
glarskich zabaw i występów zespołów 
szantowych. Z okazji jubileuszu żegla-
rze zgromadzili się przedtem w koście-
le garnizonowym na uroczystej Euchary-
stii, którą w ich intencji (a także za ich 
zmarłych kolegów) sprawował abp Ma-
rian Gołębiewski. W homilii metropoli-
ta przywołał m.in. historię Jonasza, po-
dróże morskie św. Pawła czy też ucisze-
nie przez Chrystusa fal wzburzonego je-
ziora. Wskazując na motywy żeglarskie w 
literaturze pięknej i w Biblii – przez któ-
re wyrażane są często najgłębsze prawdy 
o Bogu i człowieku – ukazał głęboką wy-
mowę żeglarskiego rzemiosła.

W ramach jubileuszowych obchodów 
10 listopada planowane jest otwarcie na 
wrocławskim Rynku żeglarskiej wystawy 
fotograficznej, połączone z prezentacją 
jachtów.

AGATA COMBIK

Pływają razem już 50 lat

Wilki morskie 
znad Odry

10-lecie chóru parafialnego „Laudate Dominum” w Miliczu

Chwalić Boga śpiewem
Zarząd chóru 

„Laudate 
Dominum” 
przyjmuje 

życzenia i kwiaty 
od zebranych 

gości.  
Od prawej: prezes 

U. Piasecka, 
skarbnik  

K. Jasińska, 
wiceprezes  

A. Rokita  
i dyrygent  

S. Morawski 
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Inauguracja pracy duszpasterstwa młodzieży i studentów przy parafii Świętej Rodziny 

Szkoła Nazaretu



G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
4 

lis
to

pa
da

 2
00

7

IV

J ednym ze środowisk, 
gdzie można się spotkać z 
tym imieniem, jest Szkoła 
Nowej Ewangelizacji (SNE), 
działająca przy wroc-
ławskiej parafii pw. MB 

Pocieszenia. Filip to nazwa kur-
su, będącego rodzajem reko-
lekcji, dziś nazywanego częś-
ciej „Kursem Nowego Życia z 
Bogiem”. Nazwa pochodzi od 
biblijnego Filipa, który zaniósł 
Dobrą Nowinę pewnemu etiop-
skiemu urzędnikowi (zob. Dz 
8). A wrocławska SNE to jedna 
ze wspólnot, które takie kursy 
prowadzą.

Wyjść 
z zaproszeniem
Dlaczego ewangelizacja, po-

jawiająca się w nazwie szkoły, 
jest „nowa”? – Nie chodzi oczy-
wiście o jakąś nową Ewangelię, 
ale o nowy sposób jej przeka-
zywania – tłumaczy o. Łukasz 
Wójcik, duszpasterz wspólnoty. 
– SNE powstała w odpowiedzi 
na słowa Jana Pawła II, wzywa-
jące do nowej ewangelizacji.

Miejsce spotkań przy koś-
ciele pw. MB Pocieszenia to 

zielony zakątek, gdzie 
wiosną kwitnie mnó-
stwo rododendronów, 
a nad głową klekoce w 
swym gnieździe bocia-
nia para. To także miej-
sce sąsiadujące z tzw. 
Wittigowem – bloko-
wiskiem złożonym ze 
studenckich domów. 
Akademickie miasteczko to na-
turalna przestrzeń działania 
dla SNE.

– Wyruszamy do akademi-
ków po dwie osoby i osobi-
ście zapraszamy studentów 
do udziału w naszych kursach. 
Wręczamy ulotkę informacyj-
ną, czasem nawiązuje się krót-
ka rozmowa. Pojawia się oka-
zja, by podzielić się z kimś 
swoim doświadczeniem wia-
ry – mówi Jadzia. Jakie są re-
akcje? „Poszedłbym, ale muszę 
się uczyć”, „Nie, dziękuję”... 
Często jednak, mimo pozor-
nej obojętności, po jakimś cza-
sie ktoś korzysta z zaprosze-
nia. Zasiane ziarenka w końcu 
kiełkują.

Istnieje ok. 30 różnych kur-
sów, prowadzonych przez po-
dobne szkoły w Polsce i poza 
nią. Najczęściej są to spotkania 

weekendowe, czasem 
dłuższe. Wrocław-
ska SNE, która rok te-
mu świętowała 10-le-
cie swojego istnienia, 
prowadzi kilka z nich. 
Obok najbardziej zna-
nego „Filipa” są tak-
że m.in. „Jan” (nauka 
bycia uczniem Jezu-

sa), „Emaus” (spotkanie z Bo-
giem w Słowie), „Paweł”, for-
mujący ewangelizatorów, czy 
„Kurs uzdrowienia wewnętrz-
nego”. – W czasie ich trwa-
nia uczestnicy przebywają ra-
zem, nie tylko słuchając konfe-
rencji, ale też spotykając się na 
posiłkach, modlitwie, w czasie 
przerw animowanych śpiewem 
i tańcem – mówi Piotr Jaśkie-
wicz, dotychczasowy dyrektor 
wrocławskiej SNE. – Konferen-
cje prowadzone są najczęściej 
przez świeckie osoby, mówią-
ce językiem prostym i bezpo-
średnim, choć oczywiście ka-
płan jest także obecny na kur-
sie i spełnia tam ważną rolę. 
Duży akcent kładziemy właśnie 
na rolę świeckich w Kościele. 
Ważne, by umieli odkryć swo-
ją misję; odkryć, że Chrystus 
na nich liczy – przecież często 

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Pośród bloków o Chrystusie
W moim życiu wszystko się 
zmieniło, odkąd zetknąłem 
się z „Filipem”... Podobne 

słowa można często 
usłyszeć z ust osób 

w różnym wieku. 
Co to za tajemniczy 

Filip? Kto za nim stoi?

tekst
AGATA COMBIK

Charaktery-
styczny 
transparent 
wrocławskiej 
SNE można 
było zobaczyć 
na „Przystanku 
Jezus”

ICH PRZYGODA 
ZE SZKOŁĄ 

JADWIGA BACZYŃSKA
– Moje spotka-
nie z SNE roz-
poczęło się od 
kursu „Emaus”. 
Udział w nim ot-
worzył mi oczy 
na Boga; zoba-
czyłam, że Kościół jest inny, 
niż mi się wydawało dotych-
czas. Odkryłam Kościół ży-
wy, pełen ludzi młodych, któ-
rzy angażują się, dzielą swo-
ją wiarą. Od tego momen-
tu rozpoczęła się moja dro-
ga z Bogiem, a tej wędrów-
ce towarzyszą słowa Psalmu 
23: „Pan jest pasterzem mo-
im, nie brak mi niczego”. 
Zapadły mi one w serce i 
przypominają o tym, jak Bóg 
przyprowadził mnie na ten 
kurs, bym uwierzyła Jemu i 
Jego słowom. W tym samym 
roku akademickim uczestni-
czyłam w kursie „Filip”, w 
czasie którego podjęłam de-
cyzję, by Pan był zawsze na 
pierwszym miejscu w moim 
życiu. W kolejnych latach sa-
ma zaczęłam angażować się 
w podejmowane przez na-
szą wspólnotę inicjatywy, od-
krywając potrzebę ewangeli-
zacji i to, że każdy z nas jest 
do niej powoływany, bo „Bóg 
nie powołuje uzdolnionych, 
ale uzdalnia powołanych”. 

PIOTR JAŚKIEWICZ
– Wywodzę się z 
Radomia, gdzie 
związany by-
łem z Ruchem 
Światło–Życie. 
Działałem w 
ogólnopolskiej diakonii 
ewangelizacyjnej. Gdy przy-
jechałem do Wrocławia na 
studia, zacząłem tu szukać 
jakiejś wspólnoty. Po semi-
narium Odnowy Wiary w 
Duchu Świętym, prowadzo-
nym przez ks. Mirosława 
Malińskiego, postanowiłem 
włączyć się w życie SNE. 
Słowo „ewangelizacja” za-
wsze było dla mnie kluczowe, 
stąd zdecydowałem się na 
wspólnotę, która koncentruje 
się właśnie na ewangelizacji.
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Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Pośród bloków o Chrystusie
JAK SIĘ ZACZĘŁO?

O. ŁUKASZ WÓJCIK CSSR
DUSZPASTERZ SNE IM. ŚW. 
TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
– Rozpoczęło 
się bardzo zwy-
czajnie. Dwie 
osoby z Wro-
cławia z para-
fii Matki Bożej 
Pocieszenia pojechały do 
Torunia na kurs „Filipa”, 
prowadzony przez Szkołę 
Nowej Ewangelizacji św. 
Jana. Gdy wróciły, pełne 
entuzjazmu i zapału do 
ewangelizacji, powiedzia-
ły: „Ten kurs musimy zro-
bić u nas”. Pierwszy ta-
ki kurs odbył się w listo-
padzie 1996 r. przy pomo-
cy SNE z Torunia, kolejny 
– już samodzielnie organi-
zowany – w lutym 1997 r. 
Znalazłem się na nim także 
ja. Uważałem się przedtem 
za osobę wierzącą, a jednak 
usłyszane tam treści okaza-
ły się dla mnie rewolucyj-
ne. To odkrycie pozwoli-
ło mi wejść na drogę wiary. 
Zaczęło się w moim życiu 
coś ważnego i zapragnąłem 
dzielić się z innymi ludźmi 
skarbem, który odkryłem. 
Myślę, że wielu obecnych 
na tamtym kursie przeży-
wało podobne pragnienie 
i wstępowało do SNE, by 
uczyć się, jak dziś ewan-
gelizować, jak szukać no-
wych metod i środków wy-
razu, aby jeszcze lepiej do-
cierać z Ewangelią do lu-
dzi. Dziś jestem prezbite-
rem, posłanym przez prze-
łożonych do opieki duszpa-
sterskiej nad tą wspólnotą. 
Posługa ta jest wymagająca, 
ale niesie również dużo ra-
dości i nie pozwala stanąć 
w miejscu.

mogą dotrzeć z Dobrą Nowiną 
tam, gdzie nie dotrą osoby du-
chowne.

Tańcem, muzyką, 
obrazem
Charakterystyczne „ludziki” 

na plakatach, tańce izraelskie, 
mnóstwo rekwizytów obrazowo 
ukazujących ewangeliczne treści 
(jak miecz z kursu „Emaus”, no-
sze z kursu „Jan”, zegar z kur-
su „Paweł”, gąbka, kamień, wo-
da, kwiatek...) – to wszystko są 
elementy nowych form ewange-
lizacji prowadzonej przez SNE. 
Muzyka i taniec, symbole i scen-
ki teatralne mają pomóc w dotar-
ciu z Dobrą Nowiną, zwłaszcza 
do młodego człowieka. Oprócz 
prowadzenia kursów i innych 
form rekolekcji wspólnota zaan-
gażowana jest w przygotowywa-
nie młodzieży do bierz-
mowania. Współpracuje 
z innymi grupami, np. 
ze wspólnotą „Dom na 
Skale”, działającą przy 
Diecezjalnym Dusz-
pasterstwie Mło-
dzieży we 

Wrocławiu. – Wyruszamy też co 
roku na „Przystanek Jezus” – mó-
wi Piotr. –  Widać tam, jak bar-
dzo młodzi ludzie szukają praw-
dy. Sami przychodzą pod krzyż, 
szukają kapłana, przychodzą po-
rozmawiać.

Wrocławską SNE tworzy obec-
nie ok. 35 osób – studentów, ab-
solwentów, małżonków. – Co ro-
ku pytamy, jaką drogą chce nas 
Bóg prowadzić w naszej formacji. 
W minionych latach pochylaliśmy 
się m.in. nad kolejnymi encykli-
kami, zgłębialiśmy nauczanie Ja-
na Pawła II, przyglądaliśmy się na-
szej modlitwie i uczyliśmy chrześ-
cijańskiej medytacji. W tym ro-
ku chcemy uczyć się umiejętno-
ści głoszenia słowa Bożego – tłu-
maczy Piotr. – Spotykamy się co 
tydzień w poniedziałki. Uczestni-
czymy w Eucharystii, potem we 
wspólnotowej modlitwie, a na-

stępnie w spotkaniach 
formacyjnych lub spot-
kaniach grup pracy.

Jedna z nich dba o forma-
cję całej wspólnoty, inna o mu-
zyczną oprawę spotkań. Jest 
też grupa modlitewna, gru-
pa twórczości, przygotowują-
ca materiały do ewangeliza-
cji, grupa marketingowa (która 
m.in. zaprasza na kursy) i war-
sztatowa, wprowadzająca do 
wspólnoty nowe osoby. Oczy-
wiście są również spotkania to-
warzyskie, wspólne wycieczki, 
chwile świętowania.

– Kiedy powstawała szkoła – 
opowiada Piotr – odbyło się gło-
sowanie na jej patrona. Zwycięż-
czynią „plebiscytu” została św. Te-
reska od Dzieciątka Jezus, patron-
ka misji. Dla wielu członków SNE 
jest ona kimś bardzo bliskim. Sta-
ramy się wciąż zgłębiać jej prze-
słanie. Jej „mała droga” to prze-
cież także owoc Ewangelii, którą 
mamy nieść ludziom. 

Więcej informacji o wrocławskiej SNE 
oraz o aktualnych kursach można 
znaleźć na stronie www.sne.redemptor.pl

Skale”, działającą przy 
Diecezjalnym Dusz-
pasterstwie Mło-
dzieży we 

Członkowie SNE 
na rowerowym 
szlaku

LUDZIE OD DOBREJ 
NOWINY

„Patrzcie w przyszłość, podejmu-
jąc nową ewangelizację: nową w 
zapale, metodzie i w środkach 
wyrazu” – mówił Jan Paweł II na 
Haiti w 1983 r. W odpowiedzi na 
jego wezwanie zaczęły powstawać 
na całym świecie Szkoły Nowej 
Ewangelizacji (SNE). Obecnie 
jest ich już kilkaset. W Polsce 
pierwsza z nich zrodziła się w 
1993 r. w Kielcach. Tam też po-
wstał program „Redemptoris mis-
sio”, napisany przez ks. Mariana 
Królikowskiego – program, który 
realizują polskie SNE.
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Osoby dotknięte jednoczesną 
niepełnosprawnością słuchu 
i wzroku. Według szacunków, 
w Polsce jest ich kilka tysięcy, 
we Wrocławiu 150 osób. 
– To tylko szacunki – podkreśla 
Marysia Szostek, wraz z czwórką 
znajomych koordynująca 
wolontariuszy we wrocławskim 
TPG. – O wielu takich osobach 
jeszcze nie wiemy.

Towarzystwo Pomocy Głu-
choniewidomym (TPG) 
powstało w 1991 ro-
ku, a od roku 2005 
jest organizacją pożyt-
ku publicznego. Założo-
ne zostało przez gru-
pę osób – głuchoniewi-
domych i pełnospraw-
nych od dłuższego cza-
su poświęcających się 
pracy na rzecz środowi-
ska osób z tak złożoną 
niepełnosprawnością. 
Wcześniej osoby z jed-
nocześnie upośledzony-
mi (całkowicie lub częś-
ciowo) zmysłami wzroku i słu-
chu spotykały się w stowarzy-
szeniach bądź to osób niewido-
mych, bądź głuchych. – Żadne z 
nich jednak, z racji na specyfi-
kę własnej pracy, nie potrafiły w 
pełni odpowiedzieć na potrze-
by głuchoniewidomych – pod-
kreśla M. Szostek, zaangażowa-
na w działalność Stowarzysze-
nia od czasu jego startu w „Do-
miniku”, w ramach grup chary-
tatywnych. 

Bowiem choć wrocławski 
oddział towarzystwa działa od 
1995 roku, na dobre rozwinął 
swoją działalność w 2003 roku, 
kiedy powiększył sekcję wolon-
tariacką poprzez współpracę z 
duszpasterstwem akademickim 
„Dominik”. Po dwóch latach stu-
denci przekonali się, że działal-
ność Towarzystwa toczy się na 
płaszczyźnie wielopokoleniowej 
i skierowali swoją ofertę także 
do osób w wieku przed- i postu-
denckim. 

I to właśnie wolon-
tariusze są teraz po-
trzebni najbardziej. Po-
magają głuchoniewi-
domym w załatwieniu 
spraw urzędowych, w 
wizycie u lekarza czy 
choćby w zakupach. 
Dzięki ich zaangażo-
waniu podopieczni mo-
gą komunikować się ze 
światem, gdzie nie każ-
dy zna język gestów 
i dotyku, przez który 
można się porozumieć 

z osobą głuchoniewidomą.
– Szkolenie wolontariusza do 

takiej pracy trwa około miesią-
ca – mówi M. Szostek – ale po-
tem dochodzi do tego praktyka, 
w sumie około roku uczenia się 
u bardziej doświadczonych ko-
legów. Wolontariusze mogą po-
bierać wynagrodzenie za swo-
ją pracę, TPG, jako organizacja 
pożytku publicznego, ma dota-
cje z państwa i od sponsorów. – 
Nie każdy z tego korzysta – mó-
wi Kasia Pawełczyk, odpowie-
dzialna za kontakt z podopiecz-
nymi, którzy – kiedy potrzebują 
doraźnej pomocy – kontaktują 
się z nią. Niektórzy chcą praco-
wać społecznie, dla tych, którzy 
chcą podpisać umowę wolonta-
riacką, wprowadziliśmy zasadę: 
muszą pracować z nami przynaj-
mniej rok.

Ostatnie szkolenie dla wo-
lontariuszy odbyło się we 
Wrocławiu w październiku. 
Każdy z chętnych do funkcji 

„przewodnika” najpierw sam 
miał okazję choć trochę prze-
konać się „jak to jest” z zawią-
zanymi oczami i słuchawkami 
na uszach. Przyszli wolontariu-
sze byli prowadzeni przez oso-
by głuchoniewidome również 
działające w stowarzyszeniu 
i przez swoich bardziej do-
świadczonych kolegów.

Obecnie, choć nadal 
spotkania i szkolenia 
odbywają się w salach 
„Dominika”,  usamo-
dzielnili się. W lutym br. 
dostali od miasta lo-

kal, który teraz wspólnymi siła-
mi remontują. – Nowy etap na-
szej działalności to uruchomie-
nie biura – podkreśla Bogdan 
Płóciennik, aktywnie działający 
we wrocławskim Towarzystwie. 
– Pozwoli na prowadzenie regu-
larnych spotkań, remont powin-
niśmy skończyć do połowy grud-
nia 2007 r. – Po za tym – dodaje 
Magda Nowosielska, współpro-
wadząca szkolenia dla wolonta-
riuszy – biuro pozwoli na zor-
ganizowanie dla podopiecznych 
wspólnych spotkań, poszerza-
jąc możliwości Stowarzyszenia, 
ograniczone dotychczas głów-
nie do wsparcia w razie potrze-
by. Dzięki temu lepiej ich po-
znamy, zrozumiemy i będziemy 
umieli skuteczniej pomóc po-
przez aktywizację.

RADEK MICHALSKI

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym szkoli wolontariuszy

W świecie ciszy i ciemności

Stanisław Wojtyś 
komunikuje się 
z wolon-
tariuszem 
Bogdanem 
Płóciennikiem 
za pomocą 
dotyku. 
Wolontariusze 
na kilka godzin 
szkolenia 
sami stali się 
głuchonie-
widomymi

CHCESZ POMÓC?
Możesz zostać wolontariuszem! Kontakt i informacje: Marysia Szostek, 
tel. 0 798 451 622, szostek.maria@gmail.com
Jeśli znasz osobę potrzebującą pomocy lub sam pomocy potrzebujesz, skontaktuj 
się z Kasią Pawełczyk, tel. 0 668 345 306, catherinapaulus@poczta.onet.pl
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konać się „jak to jest” z zawią-
zanymi oczami i słuchawkami 
na uszach. Przyszli wolontariu-
sze byli prowadzeni przez oso-
by głuchoniewidome również 
działające w stowarzyszeniu 
i przez swoich bardziej do-
świadczonych kolegów.

Obecnie, choć nadal 
spotkania i szkolenia 
odbywają się w salach 
„Dominika”,  usamo-
dzielnili się. W lutym br. 
dostali od miasta lo-

umieli skuteczniej pomóc po-
przez aktywizację.

RADEK MICHALSKI

Wolontariusze 
szkolili się także 
w terenie, 
np. podczas spacerów 
po mieście
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 NA DZIĘKCZYNNE TRI-
DUUM z okazji 800-lecia naro-
dzin św. Elżbiety Węgierskiej i be-
atyfikacji bł. Marii Luizy Merkert, 
wspózałożycielki i pierwszej prze-
łożonej generalnej Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety. 
–14 XI 2007 r. (środa)
Pierwsze liturgiczne wspomnie-
nie bł. Marii Luizy Merkert – 135. 
rocznica jej śmierci. 
Kościół pw. NMP na Piasku we 
Wrocławiu 
17.45 – Wykład: „Błogosławiona 
Maria Luiza Merkert naśladow-
czynią św. Elżbiety Węgierskiej” 
– ks. prof. J. Pater 
18.30 – Msza św. pod przewod-
nictwem bp. Józefa Pazdura
– 15 XI 2007 r. (czwartek)
Kościół NMP na Piasku we 
Wrocławiu
17.45 – Wykład: „Odnowa ży-
cia zakonnego na Śląsku na 
przełomie XIX i XX wieku, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety” – ks. prof. J. Swastek
18.30 – Eucharystia pod przewod-
nictwem bp. Edwarda Janiaka 

– 16 XI 2007 r. (piątek)
Kościół NMP na Piasku we 
Wrocławiu 
17.45 – Wykład: „Św. Elżbieta 
Węgierska człowiekiem ośmiu 
błogosławieństw” – ks. prof. 
A. Kiełbasa
18.30 – Eucharystia pod prze-
wodnictwem bp. Andrzeja 
Siemieniewskiego
– 17 XI 2007 r. (sobota)
Uroczystość św. Elżbiety Wę-
gierskiej, archikatedra wrocławska
9.30 – przedstawienie sylwe-
tek św. Elżbiety i bł. Marii Luizy 
Merkert – siostry elżbietanki
10.00 – dziękczynna Msza 
św. za 800-lecie narodzin św. 
Elżbiety Węgierskiej i beatyfika-
cję bł. Marii Luizy Merkert, pod 
przewodnictwem abp. Mariana 
Gołębiewskiego
 UCZNIÓW SZKÓŁ ŚRE-
DNICH I GIMNAZJÓW woje-
wództwa dolnośląskiego do udzia-
łu w III Edycji Konkursu Literackiego 
„My Polacy, my Dolnoślązacy” 
o laur „Złotego Pióra”. Jego ce-
lem jest kształtowanie i utrwala-
nie postaw patriotycznych i reli-

gijnych młodzieży. Organizatorzy 
konkursu – Prywatne Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcące we 
Wrocławiu i wrocławska redakcja 
„Gościa Niedzielnego” – zachęca-
ją uczniów do udziału w litera-
ckich zmaganiach, które ugruntu-
ją przekazywane przez pokolenia 
wartości, poszerzą wiedzę i skło-
nią młodzież do ważnych przemy-
śleń. Konkurs jest skierowany do 
uczniów szkół średnich i III klas 
gimnazjalnych. Zadaniem uczest-
ników będzie napisanie pracy w 
dowolnej formie (z wyjątkiem poe-
zji) na jeden z dwóch tematów: 
„»Ojczyzna – kiedy myślę – wów-
czas wyrażam siebie i zakorze-
niam« (Jan Paweł II). O naszym za-
korzenieniu w dolnośląskim mi-
krokosmosie” oraz „Nasze poko-
lenie – rodzice XXI wieku”. Prace 
konkursowe w formie wydruku o 
objętości do dw óch stron formatu  
A4 należy składać do 19 listopada, 
osobiście lub drogą pocztową w 
Liceum Salezjańskim, ul. Młodych 
Techników 17, 53-647 Wrocław 
oraz w postaci elektronicznej na 
adres: liceum-wroc@salezjanie.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbę-
dzie się 6 GRUDNIA o godz. 11.00 
podczas uroczystej gali w Sali 
Wielkiej Starego Ratusza we 
Wrocławiu. Dla zwycięzców prze- 
widziano cenne nagrody. Szcze-
gółowe informacje na stronie: 
www.liceum-wroc.salezjanie.pl.
 NA SYMPOZJUM I WAR-
SZTATY DLA ORGANI-
STÓW nt. improwizacji w orga-
nowym akompaniamencie litur-
gicznym, które odbędą się w koś-
ciele uniwersyteckim i Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu 9 i 10 
LISTOPADA. Więcej na www.amuz.
wroc.pl i www.opusorgani.pl.
 NA PROGRAM „W KRĘ-
GU WIARY” emitowany przez 
TVP3 Wrocław w każdą sobotę o 
godz. 16.45. Jego twórcy zapra-
szają do śledzenia wydarzeń z 
życia Kościoła w trzech dolnoślą-
skich diecezjach.

Komedia „Dwaj Panowie B.” 
Mariana Hemara w wykonaniu 
aktorów Polskiego Teatru 
Ludowego ze Lwowa przyciągnęła 
nie tylko Kresowiaków, ale 
i licznych przedstawicieli 
młodszej generacji wrocławian. 
Zainteresowanie przeszło wszelkie 
oczekiwania organizatorów. 
Gospodarze w ostatniej chwili 
zmuszeni byli dostawiać krzesła. 

– Przyjechaliśmy was pocie-
szyć, bo to wy jesteście wy-
pędzeni. My jesteśmy u siebie, 
w domu – mówił w kuluarach 
jeden z aktorów. To już pięć-
dziesiąty sezon teatralny w hi-
storii tego zespołu. Do Wroc-
ławia, na zaproszenie Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich, 

przyjechał prosto z Wil-
na, gdzie w ramach  
III Festiwalu Teatru Pol-
skiego poza granica-
mi kraju, zaprezen-
tował „Wesele” Wy-
spiańskiego. Na przy-
gotowania do spekta-
klu we Wrocławiu mie-
li zaledwie trzy go-

dziny. Komedia „Dwaj 
Panowie B.”, którą  
20 października w sa-
li Teatru PWST przy ul. 
Braniborskiej zobaczy-
ła wrocławska publicz-
ność, to debiut drama-
tyczny Hemara. Prapre-
miera sztuki odbyła się 
w Teatrze Polskim w 

Warszawie. 12 lutego 1921 roku 
i – jak pisał wówczas Boy – biła 
„rekordy popularności”. W tym 
samym sezonie została wysta-
wiona jeszcze we Lwowie, Kra-
kowie, Poznaniu i Wilnie. 

Wrocławska publiczność 
przyjęła przedstawienie długą 
owacją na stojąco. Oklaskiwano 
nie tylko świetną  komedię od-
dającą klimat Polski przedwojen-
nej, kunszt aktorski, ale przede 
wszystkim piękno polskiego ję-
zyka i polskiej kultury, pielęgno-
wanej przez Polaków we Lwo-
wie. – Chcieliśmy podzielić się z 
wami tym, czym żyjemy od świę-
ta – powiedział reżyser Zbigniew 
Chrzanowski, dodając, że każdy 
z członków zespołu na co dzień 
wykonuje inny niż aktorski za-
wód. Puszki z napisem „Pomoc 
Polakom we Lwowie” hojnie za-
pełniały się datkami. Miejmy na-
dzieję, że ten dar serca nie jest 
tylko od święta. MWJ

Polski Teatr Ludowy ze Lwowa gościł we Wrocławiu 

W klimacie przedwojennych Kresów

„Dwaj 
panowie B.” 
w reżyserii 
Zbigniewa 
Chrzanowskiego; 
Luba Lewak  
w roli gospodyni 
Domańskiej 
i Wiktor 
Lafarowicz  
jako literat  
Jan Bertoni
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Doktor Beata Bykowska we wrześniu  
w Warszawie odebrała laur, a we Wrocławiu  
w październiku zasadziła akację.  
Otrzymała bowiem tegoroczną nagrodę  
w konkursie o tytuł „Niezwykłej Polki”. 

Z każdego województwa w Polsce wy-
bierana jest kobieta, która w sposób wy-
jątkowy działa na rzecz innych osób i swo-
jego otoczenia. 

„Niezwykła Polka” jest pedagogiem za-
trudnionym w Międzynarodowym Centrum 
Spotkań przy klasztorze cysterek opactwa 
St. Marienthal w Ostritz (Niemcy), w trójką-
cie państw Polska–Czechy–Niemcy. Jest ab-
solwentką Papieskiego Wydziału Teologiczne-
go we Wrocławiu i najlepszą wychowanką ks. 
inf. Stanisława Turkowskiego i ks. prof. Józe-
fa Swastka. W czasie studiów wyróżniała się 
spośród wszystkich studentów niezwykłą by-
strością umysłu i zdolnością przekładania te-
orii na praktykę. Teraz organizuje międzyna-
rodowe seminaria i konferencje przeznaczo-
ne dla różnych pokoleń i grup zawodowych. 
Szczególną uwagę poświęca tym, którzy byli 
doświadczeni II wojną światową – kombatan-
tom z Polski i Rosji. Tematy spotkań dotyczą 
problemów społecznych i kulturowych, doty-
kają katolickiej nauki społecznej oraz historii 
i ekologii. Ważny element działalności to na-

wiązywanie współpracy międzynarodowej w 
dziedzinie szkolnictwa średniego i organizo-
wanie spotkań młodzieży z różnych krajów, 
aby wspólnie uczyć się języka i wymieniać do-
świadczenia. Dotyczy to m.in. Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Henrykowie. 

Beata Bykowska w Międzynarodowym 
Centrum Spotkań w St. Marienthal prowadzi 
spotkania i kształcenie w następujących dzie-
dzinach: kształcenie polityczne, dialog religii, 
kształcenie ekologiczne, dialog pokoleń, kul-
tura i historia, muzyka nie zna granic, kształce-
nie dla Europy dla różnych grup społecznych. 

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wyróżniona

Niezwykła Polka roku 2007
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FENOMEN GOŚCINNOŚCI
BEATA BYKOWSKA, LAUREATKA NAGRODY
– Nie potrafię policzyć, 
ilu Niemcom otworzyłam 
oczy na Polskę, że nie je-
steśmy tacy jak wyobra-
żenie o nas. Podobnie nie 
potrafię policzyć Polaków, 
którzy uczą się żyć i myśleć inaczej 
niż dotychczas. Każdy się zmienia i 
do domu wraca zapalony, by być lep-
szym i dawać siebie.
Radość z życia i optymizm w życiu 
towarzyskim i w społeczeństwie, 
nauka i uśmiech, umiejętność roz-
wiązywania trudnych problemów 
i odważne podejmowanie decyzji 
to cechy współczesnego człowie-
ka. Centrum Spotkań kontynuuje tę 
postawę międzynarodowego nasta-
wienia w dalszym ciągu i nadaje mu 
piętno zgodne z duchem czasu. Dla 
sióstr cysterek gościnność ma od 
dawna ogromne znaczenie. Jedyne 
w swoim rodzaju okolice otaczające 
klasztor, przyjemny klimat pomiesz-
czeń, ekologiczne konstrukcje ma-
ją wpływ na osobiste otwarcie i ko-
munikację społeczną. Coraz więcej 
renomowanych zakładów i przed-
siębiorstw korzysta z pomieszczeń 
cysterskich, aby tu przeprowadzić 
swoje konferencje, seminaria, szko-
lenia. Nikt nie ma kompleksów, że 
jest to miejsce o charakterze religij-
nym, kościelnym. Tutaj akceptuje się 
wszystkich, bez plotek i podejrzeń. 
Tu mówi się co najwyżej: jesteś do-
bry, bądź lepszy – i więcej pozytyw-
nego myślenia i optymizmu!

To osoba niezwykle sympatyczna, dynamiczna, 
pomysłowa, inicjatywna, otwarta na problemy in-
nych ludzi, wesoła i bezpośrednia. Wszystkie te 
cechy znalazły potwierdzenie w dalszych kontak-
tach, co skłoniło wielu uczestników spotkań w St. 
Marienthal do zgłoszenia pani Beaty Bykowskiej 
do konkursu o tytuł „Niezwykłej Polki” zatrud-
nionej na ziemi niemieckiej, ale aktywnie anga-
żującej polską i czeską ludność przygraniczną w 
swoją działalność. Prawdopodobnie podobne na-
grody będzie otrzymywać ze strony niemieckiej. 
Aranżowanie i prowadzenie spotkań, gdzie wy-
mieniane są doświadczenia i inspirowane dzia-

łania na rzecz społeczności lokalnych, jest dzi-
siaj jak najbardziej akceptowane przez Unię 
Europejską.
Serdeczna i przyjacielska atmosfera spotkań or-
ganizowanych przez Beatę Bykowską zacieśnia 
kontakty sąsiedzkie oraz łagodzi i eliminuje ste-
reotypy narodowościowe wśród starszego i mło-
dego pokolenia.
Pani Beata w niezwykły sposób łączy działalność 
zawodową, społeczną i naukową. Wciąż jest ot-
warta na nowe inicjatywy i chętna do współpracy. 
Jest bardzo wymagająca, ale, jak sama powtarza: 
trud i konsekwencja zawsze przynoszą korzyści.

UZASADNIENIE PRZYZNANIA NAGRODY



Niezwykła  
Polka,  

dr Beata 
Bykowska   

(z prawej),  
i niezwykła 

Niemka,  
dr Regina 

Gellrich,  
z opatką 

klasztoru  
St. Marienthal 

Reginą 
Wollmann  

OCist


