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Jak najlepiej grupa 
ludzi skupionych 
wokół Chrystusa  
może świętować  
swój jubileusz?  
– Dzieląc się z innymi 
wiarą – uważają 
członkowie wspólnoty 
Hallelu Jah.

Jubileusz 25-lecia jej istnienia 
otworzyło spotkanie ewangeli-

zacyjne pod hasłem „Żyję w tym 
mieście”, które odbyło się na wro-
cławskim rynku 5 października. 
– Podobnie jak św. Paweł, którego 
rok obchodzimy akurat w Kościele, 
chcemy wyjść z Ewangelią „na areo-
pag”, w serce miasta – mówił lider 
wspólnoty, Jacek Wiszniewski. 
Hallelu Jah wyszła do wszystkich i 
na różne sposoby. Już od wczesnego 
popołudnia w specjalnym namiocie 
dzieci – z pomocą kukiełkowych 
aktorów – uczyły się, jak budować 
dom na skale, w innych można 

było spotkać się z Ewangelią m.in. 
poprzez multimedialne projekcje, 
wysłuchać świadectw. Osoby zma-
gające się z problemem narkotyków 
i ich rodziny mogły skorzystać z 
konsultacji, prowadzonych przez 
członków wspólnoty na co dzień 
pomagających uzależnionym.

W ramach urodzinowego święta 
odbył się koncert zespołu „40i30na70”, 
a wieczorem Modlitwa za Miasto 
Wrocław. Różne formy ewangelizacji 
na rynku odzwierciedlały działal-
ność poszczególnych diakonii, istnie-
jących we wspólnocie Hallelu Jah.

Agata Combik

Dzieciaki malują zwierzaki

B łogosławieństwem zwierząt 
rozpoczął się festyn zorgani-

zowany przez ojców franciszkanów 
z parafii św. Karola Boromeusza 
we Wrocławiu. We wspomnienie 
św. Franciszka z Asyżu przyklasz-
torny ogród wypełnił się małymi 
i dużymi miłośnikami zwierząt ze 
swymi pupilami. Najwięcej było 
psów i kotów, ale nie zabrakło też 
węża, żółwia, świnki morskiej, 
a nawet małego kurczaka. Malowa- 
nie twarzy, konkurs plastyczny  
pt. „Dzieciaki malują zwierzaki”,  
zabawy kolorową chustą, prze- 
ciąganie liny – to tylko niektóre 
z atrakcji festynu. W zorganizo-
wanie imprezy włączyły się gru- 
py działające przy parafii: har- 
cerze, duszpasterstwo akademi- 
ckie i Eucharystyczny Ruch 
Młodych.

Alicja Gębarowska
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Hallelu Jah ma 25 lat

Z Jezusem w mieście
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 Wrocław. 4 października. Na franciszkańskie błogosławieństwo czekały psy, koty, świnki 
morskie i żółwie

Dorota z Hallelu Jah przy wejściu na plac budowy „Domu na skale”

krótko

Targi wierności
Trzebnica. stoisko 
rowerowe, trener nordic 
Walking, biura podróży 
oferujące wyjazdy 
małżeńskie i rodzinne, 
publikacje poświęcone 
tematyce rodzinnej, 
porady psychologa 
i prawnika – to tylko 
niektóre z propozycji dla 
małżeństw, prezentowane 
na zorganizowanych od 
5 do 8 października przez 
salwatorianów targach. 

Dla hospicjum
Koncert zespołu  
Raz Dwa Trzy 
wypełnił do ostatniego 
miejsca widownię 
wrocławskiego teatru 
Polskiego. muzycy grali 
charytatywnie w ramach 
ogólnoświatowej akcji 
„głosy dla Hospicjum”. 
dochód z koncertu 
przeznaczony jest  
na pomoc pacjentom 
wrocławskich hospicjów.
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Len nas wyleczy
Wrocław. – Trzy miesiące takiej 
kuracji więcej mi przyniosły niż 
całe lata leczenia innymi meto-
dami – mówi Tadeusz Rychter 
z Oleśnicy, który od 1981 r. cierpiał 
z powodu niegojącej się rany. Jego 
problem rozwiązał się po zasto-
sowaniu specjalnego opatrunku 
z lnu. Opatrunek – wykonany 
z odpowiednio przetworzonego 
lnu, wzbogaconego metodami 
inżynierii genetycznej o natu-
ralne antyutleniacze – to efekt 
10-letnich badań biotechnologicz-
nych zespołu specjalistów pod 
kierunkiem prof. Jana Szopy- 
-Skórkowskiego z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Lniane opa-
trunki zostały przetestowane na 

grupie 35 pacjentów Klinicznego 
Oddziału Dermatologii wrocław-
skiego Szpitala Wojskowego, 
cierpiących na długotrwałe 
owrzodzenia, spowodowane 
np. niewydolnością żylną lub 
cukrzycą. Efekty okazały się 
zdumiewające. U wielu osób rany 
i towarzyszący im ból znikły w 100 
proc. Takie zastosowanie lnu to 
nowość w wymiarze światowym. 
– Naszym dalekosiężnym celem 
jest przywrócenie uprawy lnu 
w Polsce na większą skalę – mówi 
prof. Jan Szopa-Skórkowski. – Ta 
roślina stwarza ogromne możli-
wości. Mamy zamiar zająć się m.in. 
wytwarzaniem z niej biodegrado-
walnych materiałów. ac

Prof. Jan Szopa-Skórkowski z UWr (z lewej) oraz  
płk dr Piotr Pluciński i dr Katarzyna Skórkowska-Telichowska  
z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu omówili 
efekty stosowania lnianych opatrunków na konferencji 
prasowej w 4WSKzP
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Czytając św. Pawła
Dominikanie. Cykl wykładów 
biblijnych dla studentów, absol-
wentów i osób dorosłych przygo-
towała działająca przy klasztorze 
oo. dominikanów we Wrocławiu 
absolwencka grupa „3/4”. Zajęcia 
w serii „Czytamy św. Pawła” 
poprowadzą bibliści, w dużej 
mierze wykładowcy Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. Roczny cykl spo-
tkań zainaugurował w  sobotę  
4 października wykład s. prof. Ewy 
Jezierskiej OSU „Św. Paweł i jego 
pierwsze listy”. W spotkaniach 

cyklu udział wezmą także 
m.in. o. Tomasz Gałuszka 
OP, ks. dr Ryszard Zawadzki  
i ks. prof. Mariusz Rosik.
Cykl „Czytamy św. Pawła” wpi-
suje się, w zamyśle organizato-
rów w obchodzony obecnie rok 
Apostoła Narodów. Zajęcia odby-
wać się będą co miesiąc w soboty 
o godzinie 17.00 w starym refek-
tarzu przy pl. Dominikańskim 2. 
Szczegółowy program na stronie 
internetowej: www.trzyczwarte.
wroclaw.dominikanie.pl/.

rm

Wrocławsko-lwowskie partnerstwo
Wrocław. Grupa pięciu mło-
dych osób z Ukrainy na zaprosze-
nie Dortmundzko-Wrocławskiej 
Fundacji św. Jadwigi przebywa 
od 11 września do 25 października 
we Wrocławiu. Przez 6 tygodni 
będą poznawać Wrocław, polską 
kulturę, a przede wszystkim mają 
możliwość poszerzania swojej wie-
dzy zawodowej we wrocławskich 
zakładach pracy. Fundacja św. 
Jadwigi zorganizowała dla nich 
praktyki zawodowe. Praktykanci 
mieszkają w polskich rodzinach 
i dzięki ich gościnności mogą 
poznać z bliska polską kulturę, 
nasze zwyczaje i codzienne życie. 
Jest to także doskonała okazja, by 
podczas długich wieczornych spo-
tkań doskonalić znajomość języka 
polskiego. Praktyka dla młodzieży 
ukraińskiej, zorganizowana przez 

Fundację św. Jadwigi, jest jednym 
z elementów polityki międzynaro-
dowej miasta Wrocławia, które od 
lat buduje partnerstwo Wrocław– 
Lwów. xaj

Gaudeamus

PWT. Ponad 1500 studentów 
zaczyna w tym roku studia na 
Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu. Uroczysta inaugu-
racja roku akademickiego rozpo-
częła się Mszą św. w katedrze pod 
przewodnictwem abp. Mariana 
Gołębiewskiego. – Aby zgłębiać 
Boże tajemnice, trzeba być człowie-
kiem prostego, czystego i pokorne-
go serca – powiedział w homilii bp 
Adam Bałabuch z diecezji świdnic-
kiej. – Ci, którzy kierują się mądro-
ścią i przebiegłością tego świata, 
nie są w stanie odkryć prawdziwej, 
Bożej mądrości. Zatrzymują się co 
najwyżej na zdobywaniu takiej czy 
innej wiedzy, która nie prowadzi 
ich jednak do osiągnięcia życiowej 
mądrości – dodał bp Bałabuch. 

Podczas uroczystej akademii w auli 
PWT miał miejsce obrzęd imma-
trykulacji studentów pierwszego 
roku. Wykład inauguracyjny pt. 
„Chrześcijańska perspektywa 
rozstrzygania moralnych dyle-
matów” wygłosiła s. prof. Barbara 
Chyrowicz.  xaj

Stypendyści ze Lwowa 
zwiedzają Ostrów Tumski

Rektorem PWT od roku jest ks. prof. Waldemar Irek
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J ej uczestnicy zgromadzeni 
w świątyni przekazali so-
bie znak pokoju. Liturgicz- 

ne czytania, Ewangelia, sło-
wo Boże wygłoszone przez bp. 
Andrzeja Siemieniewskiego 
i prośby skierowane do Stwórcy 
przez przedstawicieli czterech 
chrześcijańskich wyznań wypeł-
niły nabożeństwo ekumeniczne. 
Modlitwa o pokój zainaugu- 
rowała czterodniow y festi-
wal „Pax et bonum per musi-
cam” zorganizowany przez 
Prowincję św. Jadwigi Zakonu 
Braci Mniejszych. Wzięli w niej 
udział duchowni kościołów 
rzymsko- i greckokatolickiego, 
prawosławnego i ewangelickie-
go pod przewodnictwem bp. A. 
Siemieniewskiego. Pierwszy 
dzień festiwalu uwieńczył kon-
cert Scholi Gregoriańskiej Ojców 
Dominikanów z Krakowa, która 
wykonała cykl śpiewów litur-
gicznych z różnych okresów 
roku, od Adwentu po Zesłanie 
Ducha św.

W kolejne dni wrocławia-
nie usłyszeli recital wybitnego 
szwedzkiego organisty Hakana 
Martinssona, koncert Big Bandu 
promujący młodych wrocławskich 
muzyków, studentów Akademii 
Muzycznej, oraz występ grające-
go na organach Andrzeja Ginko 
z Wiednia i Igora Cecocho z Łodzi, 
wirtuoza trąbki. Koncert finałowy 
„Florilegium – Pieśni św. Francisz-
ka”, autorstwa i pod dyrekcją Ro-
mana Kołakowskiego, z chórem, 
orkiestrą i solistami, otworzył ob-
chody jubileuszu 800-lecia Zakonu 
Braci Mniejszych, których kulmi-
nację zaplanowano na 24 czerwca 
2009 r. Odbyło się też tradycyjne 
franciszkańskie  nabożeństwo 
„Transitus”, upamiętniające śmierć 
św. Franciszka z Asyżu.

Przesłanie franciszkańskiego 
festiwalu i prezentowana na nim 
muzyka wzbogaca, oczyszcza i na-
pawa optymizmem. Łączy i moty-
wuje do działania na rzecz pokoju 
na świecie ludzi różnych wyznań.
 Jolanta Sąsiadek

Przy skrzyżowaniu ul. Prusa i ul. 
kard. Wyszyńskiego stanął nie-
typowy krzyż. Ma przypominać 
przesłanie pokoju i pojednania. 

Europejski Krzyż Pokoju 
poświęcony św. Teresie 

Benedykcie od Krzyża Edycie 
Stein pobłogosławił 30 września 
abp Marian Gołębiewski. Rzeźba 
wykonana przez austriackiego 
artystę Helmuta Strobla stanęła 
przy wrocławskim kościele pw. św. 
Michała Archanioła, nieopodal ro-
dzinnego domu Edyty Stein. 

– Ten krzyż wzięła na siebie 
św. Teresa Benedykta Edyta Stein, 
która zaglądała do tego kościoła 
i tutaj się modliła – powiedział abp 
Marian Gołębiewski, przypomi-
nając, że kościół pw. św. Michała 
Archanioła był parafialnym ko-
ściołem Edyty Stein. – Św. Teresa 
Benedykta od Krzyża to mistycz-
ka XX w., stąd w naszym mieście, 
mieście św. Edyty Stein, inicjatywa 
ufundowania odsłonięcia i poświę-
cenia Europejskiego Krzyża Poko-
ju – mówił w homilii podczas Mszy 
św. poprzedzającej poświęcenie 
krzyża metropolita wrocławski.

Z okazji odsłonięcia krzyża abp 
M. Gołębiewski otrzymał specjal-
ny list z Sekretariatu Stanu. „Jego 
Świątobliwość życzy, by Krzyż Po-
koju wzniesiony we Wrocławiu był 
dla obecnych i przyszłych pokoleń 
znakiem miłości przebaczającej 
i pojednania” – czytamy w liście 

podpisanym przez abp. Fernando 
Filoniego, substytuta Sekretariatu 
Stanu. 

W uroczystości wziął udział 
greckokatolicki biskup Włodzi-
mierz Juszczak, prezydent Wrocła-
wia Rafał Dutkiewicz i konsul ge-
neralny Niemiec Helmut Schöps.

Pierwszy egzemplarz Euro-
pejskiego Krzyża Pokoju Helmut 
Strobl wykonał w miejscowości 
Patsch w Tyrolu. Powstała tam 
wcześniej kaplica dedykowana 
św. Teresie Benedykcie od Krzyża. 
W zamyśle artysty krzyż przezna-
czony do tej kaplicy miał odwie-
dzić siedem miast związanych 
z życiem Edyty Stein: Kolonię, 
Echt, Berlin, Drezno, Wrocław, 
Oświęcim, Wiedeń i Innsbruck. 
Podczas wizyty we Wrocławiu 
rzeźbą zainteresował się prezy-
dent miasta Rafał Dutkiewicz i po-
rosił austriackiego artystę o wyko-
nanie kopii Europejskiego Krzyża 
Pokoju dla stolicy Dolnego Śląska. 
Przedsięwzięcie doszło do skutku 
dzięki staraniom władz miejskich 
oraz działającego we Wrocławiu 
Towarzystwa im. Edyty Stein. 

Rzeźba składa się z dwóch po-
łączonych ze sobą części – drew-
nianej i metalowej. W drewnianej 
części tkwi 365 gwoździ. Na krzy-
żu umieszczona jest inskrypcja 
w języku hebrajskim: „Ojcze, 
w ręce Twoje powierzam ducha 
mojego”.

 Ks. Andrzej Jerie

Europejski Krzyż Pokoju dla Edyty Stein

W tym znaku 
zwyciężysz

V Międzynarodowy Festiwal  
„Pokój i dobro przez muzykę”

Narzędzia 
pokoju

Helmut Strobl, artysta z Austrii, modli się przed wykonanym  
przez siebie krzyżem
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O pokój we franciszkańskim kościele modlili się duchowni 
różnych wyznań

„Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego 
pokoju” – te słowa franciszkańskiej modlitwy 
wybrzmiały 1 października we wrocławskim 
kościele pw. św. Antoniego.
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Nie wystarczy 
nauczyć się „migać” 
– twierdzi Sylwia. By 
dotrzeć z Ewangelią 
do niedosłyszących 
dzieci, trzeba czegoś 
więcej. Odkrywanie 
ścieżek do ich 
serca i budowanie 
mostów między 
nimi a światem ludzi 
słyszących to jej 
pasja.

S ylwia Sitek, wyróżniona w tym 
roku Nagrodą Prezydenta 

Wrocławia przyznawaną z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, pracuje 
na terenie wrocławskiej parafii 
pw. MB Częstochowskiej oraz 
Duszpasterstwa Niesłyszących. 
Katechizuje w Zespole Szkół nr 
15, w dwóch należących do niego 
placówkach – SP nr 36 i SP nr 48 
dla dzieci słabosłyszących. Nie 
wygląda na statecznego „belfra”. 
Jej znakiem rozpoznawczym jest 
rower, z którym nie rozstaje się 
przez okrągły rok, nawet jeśli 
pada śnieg, a siarczysty mróz 
szczypie w policzki. Twierdzi, że 
to wspaniała recepta na zdrowie 
i na relaks, także psychiczny.

Człowiek orkiestra
– Bardzo cieszę się z tej na-

grody, również dlatego, że jest 
ona wyrazem docenienia całego 
środowiska katechetów – mówi. 
– Praca katechety wymaga wielu 
poświęceń, ale przynosi też wiele 
satysfakcji. Nagrodą dla każdego 
nauczyciela jest uśmiech dziecka, 
proste pytanie: „kiedy pani do nas 
przyjdzie?”.

Katecheza w wydaniu Sylwii 
to bynajmniej nie tylko uczenie 
katechizmu. U Sylwii splata się 
ona z mnóstwem przeróżnych ini-
cjatyw. Oprócz lekcji religii pro-
wadzi także zajęcia z informatyki 
(szkoliła w tej dziedzinie również 
innych nauczycieli). Zajmuje się 
m.in. turystyką, organizacją 

wycieczek i spotkań z ciekawymi 
ludźmi, integracyjnym teatrem, 
działalnością charytatywną; była 
opiekunką samorządu szkolne-
go. Publikuje w ogólnopolskich 
czasopismach i w Internecie kon-
spekty katechez, przygotowywała 
programy dla Wydziału Zdrowia 
Urzędu Miejskiego. Przygotowuje 
uczniów do konkursów i olimpiad 
turystyczno-krajoznawczych. 
Współtworzyła „Program naucza-
nia religii w szkołach specjalnych 
– dla dzieci słabosłyszących i nie-
słyszących”. Jak każdy katecheta 
towarzyszy swoim podopiecznym 
w czasie niedzielnych Mszy św., 
nabożeństw, rekolekcji. Dyrekcja 
jej szkoły kilkakrotnie już wyróż-
niała ją nagrodami za zaangażo-
wanie i pracę.

Szukać dróg
Jak wygląda praca z dziećmi 

niedosłyszącymi? – Kluczową 
sprawą jest nawiązanie z nimi 
kontaktu. Nie, nie chodzi tu tylko 

o nauczenie się języka migowego 
– mówi Sylwia – choć oczywiście 
i to bywa przydatne. Chodzi jed-
nak przede wszystkim o znalezie-
nie sposobu na przybliżenie im 
abstrakcyjnych teologicznych tre-
ści tak, by mogły doświadczyć ich 
osobiście. Drukowane słowo jest 
dla nich męczące, często nie rozu-
mieją dobrze znaczenia wyrazów, 
które czytają lub słyszą. Lepszy 
jest obraz – prezentacja multime-
dialna, film, prace plastyczne.

Sylwia ciągle szuka nowych 
sposobów docierania do swoich 
uczniów. – Dzieci niedosłyszą-
ce – mówi – bardzo lubią śpiew 
oraz zajęcia teatralne i ruchowe. 
Na katechezie jest to niezwykle 
przydatne, gdyż tak najłatwiej 
przekazać uczniom (zarówno 
słyszącym, jak i z wadą słuchu) 
Ewangelię.

Zależy jej bardzo na zinte-
growaniu środowiska dzieci 
słyszących i niedosłyszących. 
Kiedyś prowadziła teatrzyk 

integracyjny dla uczniów obu 
szkół. Od niedawna do grupy 
teatralnej należą również dzieci 
romskie. Integracja dzieci słyszą-
cych i niesłyszących odbywa się 
na różne sposoby. Raz w miesiącu 
w sobotę zabiera jedne i drugie na 
wspólną wycieczkę. Świetnie się 
wtedy ze sobą dogadują, i to bez 
pomocy języka migowego.

Sylwia przyznaje, że nie za-
wsze jest łatwo. Katechizuje od 
1994 r., ale dopiero po ok. 7 latach 
pracy poczuła, że „to jest to”. I nie 
żałuje wyboru. Praca na pograni-
czu dźwięku i ciszy jest fascynu-
jąca, wymaga jednak ogromnego 
zaangażowania  – Co więc mnie 
w niej pociąga? Nie nagrody, nie 
słowa uznania. Najważniejsza jest 
dla mnie satysfakcja, radość dzieci 
i ich rodziców. Jestem wdzięczna 
wszystkim osobom, dzięki którym 
mogłam „poczuć szkołę”, którzy 
pokazywali mi, jak dobrze uczyć 
i „być” dla swoich uczniów.

Agata Combik

Katechetka w gronie laureatów Nagrody Prezydenta Wrocławia za wybitne osiągnięcia   
w pracy pedagogicznej

Na granicy ciszy i dźwięku
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Sylwia ze swymi podopiecznymi na spacerze w parku
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Wiara kobiety, żony i matki
Na wędrówkę do św. 
Jadwigi pod hasłem 
„Wiara kobiety, żony 
i matki” zaprasza przewod-
nik Wrocławskiej Pieszej 
Pielgrzymki ks. Stanisław 
Orzechowski. Epilog sierp-
niowych rekolekcji w dro-
dze odbędzie się 18 paź- 

dziernika. Pielgrzymi wyruszą z katedry wro-
cławskiej, w której spotkają się o godz. 6.00. 
Przez Krzyżanowice, Malin i Wysoki Kościół 
dotrą do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, gdzie 
o 16.30 odprawiona zostanie Msza św. pod prze-
wodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego. 
Pątników i uczestników Eucharystii do 
Wrocławia zabiorą specjalne autobusy, pod-
stawione na dworzec PKS w Trzebnicy. Więcej 
informacji na www.pielgrzymka.pl.

Słowo i muzyka
Zapraszamy na spotkanie biblijne w ramach 
koncertu Verbum cum Musica, które odbę-
dzie się 12.10 o godz. 19.00 w kościele NMP na 
Piasku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. 
Prelekcje pt. „Ewangelia cierpienia u św. 
Franciszka. 800 lat Zakonu Braci Mniejszych” 
wygłosi o. dr Wacław Chomik OFM. W progra-
mie artystycznym usłyszymy m.in. utwory G.G. 
Gorczyckiego, A. Brucknera, M.K. Ciurlionisa 
i J. Świdera. 

Organowe dzieło trwa
Kościół św ięt ych 
Piotra i Pawła w Kątach 
Wrocławskich będzie 
gościł kolejny etap 
koncertowej drogi 
fundacji Opus Organi, 
która promuje odbudo-
wę organów Michaela 
Englera w bazylice św. Elżbiety. Soliści wraz 
z chórem i orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych 
w Wałbrzychu pod batutą Małgorzaty Sapiehy-
Muzioł wykonają Mszę Koronacyjną C-dur 
W.A. Mozarta i Koncert organowy F-dur G.F. 
Haendela. Impreza odbędzie się 19 paździer-
nika o godz. 19.00. Towarzyszyć mu będzie 
wystawa obrazów Janusza Łozowskiego pt. 
„Jest inny świat”. 

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

zaproszenia

IV edycja konkursu 
literackiego „My Polacy,  

my Dolnoślązacy”

Zdobądź Złote Pióro
Uczniowie trzeciej klasy gimnazjalnej i szkół 
średnich Dolnego Śląska mają kolejną szansę 
na zdobycie cennych nagród.

R uszyła czwarta edycja konkursu literac-
kiego „My Polacy, my Dolnoślązacy” o 

laur „Złotego Pióra”. W tym roku zapropo-
nowano trzy tematy do wyboru: „»Póki je-
steśmy, Polska żyje. Rzeczpospolita znaczy: 
my«. Rozważ myśl Stanisława Wyspiańskiego 
w kontekście obecnej zjednoczonej Europy 
bez granic”; „Eurosamotność. Życie rodzinne 
współczesnych polskich emigrantów”; „»Do 
was, do was należy położyć zdecydowaną 
zaporę demoralizacji – zaporę tym wadom 
społecznym, których ja tu nie będę nazywał 
po imieniu, ale o których wy sami doskonale 
wiecie« (Jan Paweł II). Czy rzeczywiście wiesz, 
umiesz, a przede wszystkim czy chcesz posta-
wić »zaporę (…)«?”. 

Prace konkursowe, w dowolnej formie 
(z wyjątkiem poezji), w wydruku o objętości 
do dwóch stron formatu A4, należy do 19 li-
stopada dostarczyć do salezjańskiego LO, ul. 
Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław, oraz 
w postaci elektronicznej na adres: liceum-
wroc@salezjanie.pl. Organizatorzy – Pry-
watne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące 
we Wrocławiu i wrocławska redakcja „Gościa 
Niedzielnego” – zachęcają do udziału w literac-
kich zmaganiach z nadzieją, że przyczynią się 
one do kształtowania i utrwalania postawy pa-
triotycznej i religijnej młodzieży. Konkursowi 
patronują Marek Łapiński, marszałek dolno-
śląski, Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocła-
wia, Beata Pawłowicz, kurator dolnośląska 
oraz Lila Jaroń, dyrektor Wydziału Oświaty 
UM, abp Marian Gołębiewski, metropolita 
wrocławski, bp legnicki Stefan Cichy, bp świd-
nicki Ignacy Dec i ks. Bolesław Kaźmierczak, 
inspektor wrocławskiej Inspektorii św. Jana 
Bosko. Wszelkie informacje na stronie: www.
liceum-wroc.salezjanie.pl.� •

Zapis wystąpień prelegentów złożył się na 
publikację „Oblicza chrześcijańskiej na-

dziei”  redagowaną przez ks. Waldemara Irka. 
Sympozjum zorganizowano w geście solidarno-
ści z Papieżem, w związku z wydarzeniami na 
rzymskim uniwersytecie La Sapienza. Protesty 
tamtejszych środowisk spowodowały odwoła-
nie wizyty Benedykta XVI na tej uczelni.

Oprócz pełnego polskiego tekstu encykliki 
Benedykta XVI w książce znajdziemy wystą-
pienia profesorów i wykładowców PWT: bp. 
Ignacego Deca, ks. Mariusza Rosika, ks. Adama 
Łuźniaka, ks. Bogdana Ferdka, bp. Andrzeja Sie-
mieniewskiego, ks. Waldemara Irka i ks. Wie-
sława Wenza. Zaangażowanie przedstawicieli 

tylu specjalizacji teo-
logicznych pozwala 
na spojrzenie w szer-
szym kontekście 
na encyklikę „Spe 
salvi”.

Pozycja inau-
guruje nową se-
rię wydawnictw 
Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego we Wrocławiu „Colloquia Wrati-
slaviensia”. rm

Publikacje PWt można nabyć za pośrednictwem 
strony www.pwt.wroc.pl (zakładce wydawnictwa).

Wokół papieskiej encykliki

Książka o nadziei
Pytanie o współczesne oblicza chrześcijańskiej nadziei,  
na zorganizowanym przez PWT sympozjum,  
sprowokowała encyklika Benedykta XVI „Spe salvi”.
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T egoroczny, VIII Dzień 
Papieski przypada 12 paź-
dziernika i, jak zwykle, 
organizowany jest w nie-

dzielę poprzedzającą rocznicę wy-
boru Karola Wojtyły na papieża. 
Jan Paweł II, przez wiele lat dusz-
pasterz akademicki, powiedział: 
„Znałem młodzież polską i nie za-
wiodłem się nigdy na niej. Liczę na 
Wasz młodzieńczy zapał i oddanie 
Chrystusowi”. Te słowa pozostają 
wciąż aktualne i choć skierowane 
do wszystkich młodych Polaków, 
jesienią szczególnie zwracają 
uwagę na wybraną spośród nich 
grupę, która z roku na rok jest 
liczniejsza. Stypendyści Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” mogą 
się czuć wyjątkowymi adresata-
mi tej wypowiedzi, przyjmując 
zaszczyt, ale i płynące z niego zo-
bowiązanie. O tym, że nie unikają 
go, świadczą obchody tegorocz-
nego Dnia Papieskiego, w które 
włączyli się, uczestnicząc po raz 

pierwszy w publicznej zbiórce 
pieniędzy. Od 2001 roku odbywa 
się ona pod hasłem „Dzielmy się 
miłością”. Stała się odpowiedzią 
na wezwanie Jana Pawła II do 
solidarności z mniej zamożny-
mi. Dotychczas biorącymi w niej 
udział wolontariuszami, których 
w całej Polsce zbierało się blisko 
100 tys., byli ministranci, harcerze, 
uczniowie i dorośli z różnych śro-
dowisk. Tym razem dołączyli do 
nich najbardziej zainteresowani 
młodzi ludzie, a więc otrzymują-
cy stypendia od Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”.

Agnieszka
– Nigdy nie uważałam się za 

osobę wyjątkową, niezwykłą – 
wyznaje Agnieszka Wyspiańska, 
twierdząc, że nie jest poetką, jak 
słynny wieszcz, którego nazwi-
sko nosi, ale przyznaje się do 
artystycznej duszy. – Długo cze-
kałam na decyzję fundacji, gdyż 
dokumenty złożyłam w ostatniej 

klasie gimnazjum, a stypendium 
przyznano mi w połowie pierw-
szej klasy LO. Jednak cierpliwość 
się opłaciła i została nagrodzona. 
Dzięki fundacji wzrosło moje po-
czucie własnej wartości, zyskałam 
siłę przebicia, wiarę w siebie. Przez 
minione cztery lata wzbogaciłam 
się też o wspaniałych kolegów 
i przyjaciół. Od kiedy jestem sty-
pendystką Fundacji „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia”, wiem, że nigdy nie 
zabraknie mi ludzi, którzy wesprą 
w trudnej chwili, doradzą w razie 
wątpliwości.

Agnieszka pochodzi z Gierał-
towa koło Bolesławca, a studiuje 
stosunki międzynarodowe na 
Uniwersytecie Wrocławskim i bę-
dzie... internacjologiem! Mówiąc 
bardziej przystępnie – osobą, która 
nie stroniąc od polityki międzyna-
rodowej, będzie robiła wszystko, 
by ludzie dogadywali się ze sobą 
dla wzajemnego dobra. Niewąt-
pliwie przynależność do rodziny 
stypendystów jest znakomitym 

prologiem takiej działalności. 
Uczenie się public relations wśród 
ludzi, którzy szanują każdego spo-
tkanego człowieka, którym zależy 
na harmonii i dobrych relacjach ze 
wszystkimi, na pewno przyniesie 
dobre efekty, a nie tylko najwyższe 
oceny z zaliczeń i egzaminów. – 
Bez pomocy finansowej prawdo-
podobnie nie mogłabym pozwolić 
sobie na studia dzienne oraz do-
datkowe kursy językowe i wiele 
innych form dokształcania – mówi 
Agnieszka. – Jednak udział w pro-
gramie stypendialnym daje mi 
o wiele więcej. Ogromną, życzliwą 
rodzinę. Coraz częściej wśród nas 
rodzą się nie tylko przyjaźnie, ale 
i uczucia prowadzące do małżeń-
stwa. Dzieci par wywodzących się 
z grona stypendystów mają... 2000 
cioć i wujków... To niewątpliwie 
wspaniałe uczucie.

Powiększająca się z roku na 
rok wspólnota ludzi wyznają-
cych wartości przekazane światu 
przez Jana Pawła II daje naprawdę 

Dzień Papieski. 
Pochodzą 
z wiosek i małych 
miast.  
Są utalentowani, 
pełni zapału, 
energii i wiary. 
Mają ambitne 
plany, ale trudno 
byłoby im je 
zrealizować, 
gdyby nie ludzie 
dobrej woli 
i wrażliwego 
serca, którzy 
dzielą się z nimi 
miłością. Zostań 
jednym z nich 
i poczuj, jak 
pięknie jest 
dawać...

tekst i zdjęcia
Jolanta Sąsiadek

jsasiadek@goscniedzielny.pl

Msza św. w kościele NMP na Piasku podczas obozu stypendystów we Wrocławiu w 2007 r.

Młodzi marz yciele
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ogromne możliwości rozwoju, 
przemian, wpływania na ludzi 
i otaczającą ich rzeczywistość. 
Agnieszce zależy, by wzmacniać 
to także przez działalność i kon-
takty lokalne. Dlatego zajęła się 
organizacją comiesięcznych spo-
tkań wrocławskiej grupy stypen-
dystów. Miejsce spotkań znaleźli 
w parafii ojców sercanów pw. Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych 
przy ul. Świątnickiej na wrocław-
skim Książu Małym. Opiekunem 
stypendystów został o. Krzysztof 
Kulhawiec SSCC, który znakomi-
cie rozumie ich potrzeby zarówno 
duchowe, jak i intelektualne, kul-
turalne, towarzyskie i rozryw-
kowe. Toteż terminy spotkań, ich 
charakter i przebieg kształtują ich 
uczestnicy. 

Artur
Zawsze wiedział, że matematy-

ka i informatyka, to jest to, czym 
chce się zajmować. Pochodzi z Wi-
tanowic koło Głogowa, a o fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” i jej 
programie stypendialnym dowie-
dział się od dyrektora gimnazjum. 
Wkrótce po złożeniu dokumentów 
wszedł do papieskiej rodziny i jest 
już w niej... siedem lat. Skończył 

klasę matematyczno-informa-
tyczno-fizyczną w Głogowie, po 
maturze dostał się na wrocław-
ską Akademię Ekonomiczną (dziś 
Uniwersytet Ekonomiczny). Jest na 
III roku zarządzania, informatyki 
i finansów, a planuje pracować jako 
analityk finansowy, zarządzający 
ryzykiem. Koledzy śmieją się, że na 
razie ryzyka doświadcza głównie 
podczas sesji egzaminacyjnych, 
ale Artur udowadnia, że się go 
nie boi. Podjął się w tym roku po 
raz pierwszy organizacji zbiórki 
publicznej we Wrocławiu na sty-
pendia Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Jest koordynatorem 
akcji, którą przeprowadzą uczący 
się w naszym mieście stypendyści 
i wolontariusze.

– To dla nas ważny sprawdzian, 
bo po raz pierwszy w zbiórkę włą-
czają się także, oprócz wolontariu-
szy z różnych środowisk, sami 
stypendyści – mówi Artur Kraw-
czyk. – W stolicy Dolnego Śląska 
będzie nas, studentów i licealistów, 
około 40. W sumie zaś do centrum 
miasta – na rynek i główne ulice 
– 10, 11 i 16 października wyjdzie 
z puszkami około 80 osób. Będzie 

je można rozpoznać po żółtych 
chustach z logo fundacji oraz po 
identyfikatorach ze zdjęciem.

Efekty zbiórki są bardzo waż-
ne, ponieważ liczba uzdolnionej 
młodzieży z niezamożnych rodzin 
rośnie. Gdy fundacja powstała 
w 2000 roku, było ich 1000. Dziś 
ta liczba wzrosła do 2000. Dlatego 
letnie obozy FDNT organizowa-
ne są osobno dla gimnazjalistów 
i licealistów, a osobno, w innym 
miejscu i terminie, dla studentów. 
Niemniej wszyscy oni czekają na 
te spotkania z niecierpliwością. 
Chętnie uczestniczą też w obozach 
językowych, rekolekcjach i innych 
wspólnych wyjazdach edukacyj-
nych czy rekreacyjnych.

Dawid
– Jestem uzależniony od obo-

zów – wyznaje Dawid Małkowicz, 
uczeń IX LO we Wrocławiu, po-
chodzący z Ratowic koło Czernicy 
Wrocławskiej, z parafii pw. św. 
Antoniego. – Pierwszy, w jakim 
uczestniczyłem, odbywał się 
w stolicy mojego województwa 
i zastanawiałem się, co ciekawe-
go mogę zobaczyć w mieście odle-
głym od mojej wsi o 25 km. Nie by-
łem entuzjastycznie nastawiony, 

a spędziłem wspaniałe dwa tygo-
dnie i poznałem Wrocław, o ja-
kim nie miałem pojęcia. Fundacja 
umożliwia mi kupno książek, na-
ukę języków obcych, wycieczki 
szkolne i porządne ubrania. Ale 
najważniejsze jest to, że dzięki 
niej po raz pierwszy w życiu mam 
prawdziwych przyjaciół. To nic, 
że są oni rozsiani po całej Polsce 
– wiem, że mogę na nich liczyć 
w każdej sprawie. Mogę popro-
sić ich o modlitwę i nie zostanę 
wyśmiany, czy zlekceważony. Po 
prostu rozumiemy się, nawet bez 
słów. Wyznajemy te same warto-
ści i podobnie myślimy.

Dawid dzięki fundacji, która 
wymaga zaangażowania w wolon-
tariat, docenił wartość dawania, 
a nie tylko dostawania. Co miesiąc 
odwiedza Dom Dziecka w Krzy-
dlinie Małej i twierdzi, że nie ma 
większej radości od spotkania 
z dziećmi, które pędzą do niego, 
krzycząc „Wujek!”, i rzucają mu 
się na szyję.

VIII Dzień Papieski przebiega 
pod hasłem „Jan Paweł II – Wycho-
wawca Młodych”. Papież Polak, 
jak wtedy, gdy był duszpaste-
rzem akademickim, wciąż uczy 
młodzież miłości i dawania siebie 
innym. Oby z tej lekcji, 10, 11, 12 i 16 
października skorzystali także 
dorośli.� •

„Dzielmy się 
miłością”
z okazji Viii dnia Papieskiego 
we Wrocławiu odbędzie się 
zbiórka publiczna na rzecz 
Fundacji „dzieło nowego 
tysiąclecia”. 10, 11 i 16 
października od godz. 10.00 
do 18.00 w centrum miasta 
pojawią się z puszkami 
stypendyści i wolontariusze, 
a 12 października  
wierni będą mogli  
wesprzeć zdolną młodzież 
podczas zbiórki  
w parafiach przy kościołach. 
W katedrze wrocławskiej 
stypendyści wezmą udział 
we mszy św. o godz. 
11.30. Przygotują czytania 
i modlitwę wiernych,  
a po eucharystii, chcąc 
wyrazić swoją radość oraz 
wdzięczność tym, którzy ich 
wspierają, będą rozdawali 
cukierki. dzielmy  
się miłością!

Od lewej: Dawid, Artur i Agnieszka omawiają szczegóły wrocławskiej zbiórki funduszy na stypendia 
dla zdolnej, niezamożnej młodzieży, która marzy o lepszym świecie i buduje go

Młodzi marz yciele
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Prof. Jan Miodek 
widzi w nim jednego 
z największych 
polskich 
kaznodziejów XX w. 
i uznaje  
za swego mistrza 
w zmaganiach  
ze słowem.  
Bp Ignacy Dec 
nazywa go 
wrocławskim 
Demostenesem.

K s. Julian Michalec, wieloletni 
proboszcz parafii pw. NMP 

na Piasku, zasłynął jako nie-
zrównany głosiciel słowa Bożego. 
Świadkowie są zgodni: Czy głosił 
świąteczną homilię czy krótkie, 
improwizowane kazanie, czy tłu-
maczył dzieciom, dlaczego święci 
się jajka w koszyczku wielkanoc-
nym, czy głosił mowę pogrzebową 
– każde jego wystąpienie było dla 
słuchaczy prawdziwą ucztą ducho-
wą. A on każde z nich przygotowy-
wał z najwyższą starannością.

Wirtuoz
Niektórzy, jak prof. Andrzej 

Wiszniewski, porównują jego 
homilie do drzewa – mającego  
wyrazisty pień główny i rozbu-
dowane boczne gałęzie. Inni na-
zywają je dziełami sztuki, a jego 
samego mocarzem i wirtuozem 
słowa. Bogactwo środków arty-
stycznych, ogromna wiedza, we-
wnętrzna pasja, a przede wszyst-
kim czerpanie z osobistej relacji 
z Bogiem – to wszystko sprawiało, 
że jego kazania poruszały serca 
jak rzadko które. Choć często nie 
były łatwe – ks. Michalec uważał 
bowiem, że głoszeniu homilii musi 
towarzyszyć wysiłek ze strony 
kaznodziei, ale także ze strony 
słuchaczy.

Gdy był proboszczem w ko-
ściele pw. NMP na Piasku, dla 
wielu osób to miejsce stało się 
„parafią z wyboru”. Zasłynął 
jako kaznodzieja, ale także m.in. 
jako katecheta, duszpasterz ludzi 
nauki, kultury i sztuki, nauczy-
ciel i duszpasterz akademicki, 
wychowawca alumnów, duszpa-
sterz adwokatów (który na Piasku 
wskrzesił kult św. Iwona – patro-
na adwokatów).

Ład i porządek
Ci, którzy go znali, wspomi-

nają jego wielką kulturę osobistą, 
dbałość o porządek, o czystość 
parafialnego kościoła i jego oto-
czenia. Wcześnie rano można go 
było zwykle spotkać krzątające-
go się z miotłą w ręku. Gdy ktoś 
chwalił jego kazanie, on mówił, że 
„tak naprawdę ma jedną wielką 
specjalność, i sam siebie tytułował, 
że jest »maestro di miotła«” – wspo-
mina A. Szaynok. Skompletował 
specjalistyczny warsztat służący 
do sprzątania – rozmaite szczotki, 
łopatki, linki do wciągania wia-
der z wodą na wieżę. „Wysłużoną 
szpachelkę, którą zwalczał mchy 
i trawy zarastające bruk wokół ko-
ścioła, włożono mu, jako to za życia 
poprosił, do trumny” – wspomina 
Maria Lubieniecka.

Minęło 20 lat od śmierci ks. 
Juliana Michalca, a ludzie, którzy 
go znali, wciąż pozostają pod jego 
wpływem. Wielkie porządki, czy-
nione kaznodziejskim słowem, 
okazały się chyba skuteczne.

Agata Combik

na podstawie: 
ks. krzysztof 
moszumański, 
ks. julian michalec 
(1922–1988). Człowiek 
i dzieło, świdnica 2005.Z Przemyśla do Wrocławia 

urodził się 3 czerwca 1922 r. w miejscowości 
binarowa.  
Wcześnie stracił ojca, a jego rodzina borykała 
się z licznymi trudnościami, więc wychowaniem 
i wykształceniem juliana zajął się jego 
starszy brat Franciszek, ksiądz. julian poszedł 
w jego ślady. święcenia kapłańskie otrzymał 
w Przemyślu w 1949 r. studiował później na 
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kul i w 1952 r. 
uzyskał doktorat. Pracował w Łańcucie, następnie 
w parafii katedralnej w Przemyślu. na skutek 
szykan ze strony służb bezpieczeństwa został 
na własna prośbę przeniesiony do archidiecezji 
wrocławskiej. Pracował w parafii katedralnej, 

zajmując się m.in. katechezą, duszpasterstwem akademickim. 
szybko zasłynął jako kaznodzieja; rozpoczął także wykłady 
z homiletyki w seminarium duchownym. W latach 1969–1983 
był proboszczem parafii nmP na Piasku. na Papieskim Fakultecie 
teologicznym prowadził wykłady z historii filozofii. 
zmarł niespodziewanie 18 lipca 1988 r.

Ks. prof. Julian Michalec – człowiek i dzieło
sympozjum pod tym hasłem odbędzie się  
18 października w auli Papieskiego Wydziału teologicznego  
we Wrocławiu. Poprzedzi je msza św. w katedrze  
o godz. 9.00, pod przewodnictwem  
bp. Andrzeja siemieniewskiego.  
kolejne wykłady (początek o godz. 10.00) wygłoszą:
ks. prof. dr hab. józef Pater  
– „ks. julian michalec – człowiek i dzieło”;
ks. dr zbigniew bielamowicz – „»gdzie silno przeżyłem...«. 
z życia księży Franciszka i juliana michalców, kapłanów 
represjonowanych przez sb”; 
prof. dr hab. jan miodek – „Wartości artystyczne prozy 
kaznodziejskiej ks. juliana michalca”;
red. marek dyżewski – „sztuka improwizacji w kaznodziejstwie 
ks. juliana michalca”;
ks. prof. dr hab. Waldemar irek – „sobór Watykański ii a treści 
kaznodziejstwa ks. juliana michalca”.

20. rocznica śmierci ks. prof. Juliana Michalca (1922–1988)
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