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Wwigilię Zesłania Ducha Świętego w 
parafii pw. Chrystusa Króla w Brzegu 

Dolnym odbyło się czuwanie modlitewne. 
Zorganizowała je, jak co roku, wspólnota 
„Resurrectio Christi”. Uczestniczyły w nim 
także inne grupy parafialne oraz wspólnoty 
m.in. z Wrocławia i Milicza.
Trwające od godziny 20.00 czuwanie, po-
łączone z katechezą wygłoszoną przez ks. 

G. Michalskiego, zakoń-
czyła Msza św., której 
przewodniczył bp Andrzej 
Siemieniewski. W homilii 
przypomniał on słowa pa-
pieża Benedykta XVI, za-
chęcając wszystkich do 
tego, by „swoją aktyw-
ność w Kościele łączyli za-
wsze z głęboką modlitew-
ną więzią z Chrystusem”.
 ANNA PYREK

ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM JEST PIĘKNE

Kapłani 
celebrujący 
liturgię podczas 
czuwania: 
od prawej ks. Adam 
Lota, bp Andrzej 
Siemieniewski, 
ks. prałat 
Jan Kwasik 
i ks. Grzegorz 
Michalski

Nowe sztandary, akade-
mie na korytarzach, 

galowe stroje. Szkoły przyj-
mują imiona patronów, ludzi 
zasłużonych, potrzebnych. Z 
jednej strony chcąc oddać 
im cześć, z drugiej, chyba 
ważniejszej, czerpać z ich 
życia inspirację do dobrego 
działania. W naszej archidie-
cezji już kilka szkół obrało 
sobie za duchowego opie-
kuna Jana Pawła II i ks. Jana 
Twardowskiego. W tym nu-
merze postaramy się przed-
stawić te z nich, które zro-
biły to w ostatnich dniach. 
Poznamy powody ich decy-
zji, jak również porozmawia-
my o tym, czy nowi patroni 
mogą coś zmienić w życiu 
uczniowskich wspólnot.  

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w archikatedrze wrocławskiej

Wewnętrzny nauczyciel
„Zaufajmy Duchowi Świętemu, 
otwórzmy się na Jego działania” 
– wzywał podczas homilii 
abp Marian Gołębiewski, który 
4 czerwca przewodniczył Mszy św. 
we wrocławskiej katedrze.

Wspominanie wydarzeń 
Pięćdziesiątnicy skłania do 
postawienia zasadniczego 
pytania o rolę Ducha Świę-
tego w naszym dzisiejszym 
życiu. Pismo Święte mówi o 
Jego znaczeniu w życiu apo-
stołów, w ich misji, ale Duch 
Święty działa przecież tak-
że we współczesnym Koście-
le. Arcybiskup przypomniał 
licznie zgromadzonym tego 
dnia wiernym, że to właś-
nie Duch Święty jest dla każ-
dego wewnętrznym nauczy-
cielem. On wyjaśnia słowa 
Chrystusa i strzeże depo-
zytu wiary, daje natchnie-
nie w modlitwie, gdy braku-
je nam słów, udziela swoich 
„siedmiorakich” darów. Tak-
że dzięki Niemu dokonuje 

się w Eucharystii cud 
przeistoczenia.

„Obecnie szczegól-
nie potrzeba nam daru 
mądrości oraz męstwa 
w wyznawaniu wiary” 
– mówił dalej w homi-
lii abp M. Gołębiewski. 
Metropolita krytycznie 
odniósł się do tzw. dzi-
kiej lustracji, która: „zamiast 
odsłaniać prawdę, częściej lu-
dzi skazuje na śmierć cywilną”. 

Stąd też apel Arcybi-
skupa o mądrość Bożą 
oraz o roztropność w 
słowach i ocenach.

Uroczystośc iom 
już tradycyjnie to-
warzyszył chór chło-
pięcy „Pueri Canto-
res Wratislavienses” 
pod batutą Aleksan-

dra Piechaczka.
ANNA WŁODARCZYK, 

MICHAŁ MAKOWSKI

Metropolita 
wrocławski 
abp Marian 
Gołębiewski 
przewodniczył 
Mszy św. 
w uroczystość 
Zesłania Ducha 
Świętego
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ZA TYDZIEŃ
  Przedstawimy zrekonstruo-

waną TWARZ BŁ. CZESŁAWA
  Reportaż z PIELGRZYMKI MO-

CZYDLNICKIEJ PARAFII DO BUŁGARII

RADEK MICHALSKI
redaktor wydania
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„Gość” w radiu i Internecie
RADIO RODZINA na 
falach 92 FM co tydzień 
prezentuje najnow-
sze wydanie „Gościa 
Niedzielnego”. Audycje 
z zapowiedziami moż-
na słuchać w soboty o 

godz. 20.30 i w niedziele 
o 9.40. Fragmenty teks-
tów zamieszczane są w 
dziale „aktualności” na 
stronie internetowej ar-
chidiecezji: www.archi-
diecezja.wroc.pl.

Pod skrzydłami księdza Jana

„SZUKALIŚMY PATRONA, 
KTÓRY BYŁBY WZOREM” 
– z przejęciem i radością w głosie 
mówiła 1 czerwca Ewa Kowalska- 
-Sierpowska, dyrektor „bezimien-
nej” dotąd Szkoły Podstawowej 
nr 39 we Wrocławiu. Uczniowie, 
nauczyciele oraz mieszkańcy 
tamtejszych dzielnic wybrali ks. 
Jana Twardowskiego – filozofa, 
poetę, żołnierza II wojny świa-
towej.
Dzieci wydają się urzeczone po-
stacią oraz twórczością swe-
go patrona. Iza i Dawid przed-
stawili postać ks. Jana, kawale-
ra Orderu Uśmiechu, a inni ucz-
niowie tej szkoły w programie 
artystycznym wykorzystali jego 
utwory, które, jak powiedziała 

z powagą mała Iza, „są wiersza-
mi o nas samych”.
Tego dnia okazji do świętowania 
było więcej; obok nadania imie-
nia szkoła obchodziła 60. rocz-
nicę powstania, zaś uczniowie 
– przez Radę Osiedla obdaro-
wani koszami słodyczy – Dzień 
Dziecka. Życzeniom, gratulacjom 
i prezentom nie było końca.
W uroczystościach wziął udział 
między innymi abp Marian 
Gołębiewski, który odpra-
wił Mszę św. w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a następnie poświęcił sztandar 
szkoły. W jej gościnne progi przy-
byli także przedstawiciele kura-
torium, Urzędu Miasta, władz lo-
kalnych, parlamentarzyści.

Dąb Jana Pawła II
OBCHODY DNIA LEŚNIKA 
we Wrocławiu zwieńczyło posa-
dzenie w Ogrodzie Botanicznym 
sadzonki dębu wyhodowanego z 
nasion poświęconych przez Jana 
Pawła II. Leśnicy wzięli udział 
we Mszy św. celebrowanej przez 
bp. Edwarda Janiaka, delega-
ta Konferencji Episkopatu Polski 
do spraw pracowników leśni-
ctwa. W obchodach święta leś-
ników uczestniczył m.in. minister 
środowiska Jan Szyszko i dyrek-

tor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu 
Adam Płaksej.
Patron leśników, św. Jan Gwalbert, 
żyjący w XI wieku we Florencji 
obywatel państwa-miasta, prze-
baczył zabójcy swego brata, zre-
zygnował z prawa zemsty i został 
przełożonym założonej przez sie-
bie benedyktyńskiej wspólnoty w 
Vallombrosa. Zakonnicy zajęli się 
modlitwą i pracą, która polegała 
właśnie na sadzeniu drzew.

Po poświęceniu sztandaru uczniowie złożyli przed nim uroczyste ślubowanie
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Wizyta sekretarza
KS. DR ISHMAEL NOKO, 
sekretarz generalny Światowej 
Federacji Luterańskiej, zakoń-
czył 4 czerwca pobyt w Polsce. 
We Wrocławiu, 3 czerwca, ks. I. 
Noko złożył kwiaty pod pomni-
kiem ks. D. Bonhoffera i wziął 
udział w uroczystości nadania 
Centrum Edukacji i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych no-
wej nazwy „Centrum Diakonii 
i Edukacji imienia ks. Marcina 
Lutra”. W Świdnicy natomiast 

odwiedził kościół Pokoju. Na 
koniec wizyty w dzień Zesła- 
nia Ducha Świętego uczestniczył 
w liturgii, której przewodniczył 
ewangelicki biskup wojskowy 
gen. Ryszard Borski. Delegaci ŚFL 
odwiedzili Warszawę, Katowice, 
Wrocław i Świdnicę. Spotkali 
się m.in. z biskupami katolicki-
mi: abp. D. Zimoniem, bp. I. 
Decem i bp. A. Siemieniewskim 
oraz z władzami Polskiej Rady 
Ekumenicznej.

Służby liturgiczne na wesoło
HENRYKÓW. Z okazji Dnia 
Dziecka w sobotę 3 czerwca na 
terenie byłego opactwa cyster-
skiego, gdzie dziś mieści się annus 
propedeuticus seminarium wroc-
ławskiego i Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące, odbyła się 
Ogólnodiecezjalna Spartakiada 
Liturgicznej Służby Ołtarza o 
Puchar Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Wrocławskiego. 
Wzięło w niej udział ponad trzy-
stu ministrantów i lektorów z kil-
kunastu parafii naszej archidie-
cezji. Spotkanie rozpoczęło się 
Mszą św. w zabytkowym kościele 
przy udziale asysty kleryków I ro-
ku i przybyłych ministrantów. Po 
Eucharystii spartakiadę otworzył 
abp Marian Gołębiewski – pomy-
słodawca imprezy. Uczestników 
powitali: wicerektor ks. Jan 
Adamarczuk oraz ks. Mirosław 
Dziegiński, diecezjalny duszpa-
sterz LSO, główni organizatorzy 
spotkania. Rywalizację sporto-
wą rozpoczął rektor MWSD ks. 
Marian Biskup, który przez chwi-
lę grał w jednej z drużyn. 

Spartakiada trwała cały dzień. 
Zmaganiom sportowym towa-
rzyszył piknik z wieloma różny-
mi atrakcjami przygotowanymi 
przez nauczycieli i rodziców ucz-
niów KLO, między innymi loterią 
fantową. W klasyfikacji general-
nej Puchar Księdza Metropolity 
zdobyła drużyna z parafii pw. 
Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Kątach Wrocławskich. 
Dzięki życzliwości sponsorów 
i dobroci osób życzliwych każ-
dy z uczestników wyjechał z 
Henrykowa z nagrodą.

W AULI POLITECHNIKI 
WROCŁAWSKIEJ odbyła się 
31 maja dyskusja nad warun-
kami, jakie dolnośląskie szpi-
tale zapewniają rodzącym mat-
kom. Kobiety szczególną uwa-
gę zwracały na atmosferę i po-
dejście personelu medycznego, 
na częsty brak ciepła i „ludz-
kiego” traktowania. Łatwiej bo-
wiem jest przełknąć niedosko-
nałe warunki, niż doświadczyć 
nieuprzejmości ze strony położ-
nych. Dyrektorzy szpitali tłuma-

czyli się trudną sytuacją finanso-
wą. Mówiono też o tzw. szkołach 
rodzenia oraz o Wyższej Szkole 
Medycznej Sióstr Boromeuszek 
pw. Miłosierdzia Bożego z ul. 
Pomorskiej we Wrocławiu.
Spotkanie zorganizowano w 
ramach ogólnopolskiej akcji 
„Rodzić po ludzku”. Wśród za-
proszonych gości byli m.in. dy-
rektorzy wrocławskich szpita-
li, przedstawicielki położnych i 
pielęgniarek oraz świeżo upie-
czone mamy z dziećmi.

O godne przyjście na świat
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Zespół piłkarski w chwili przerwy 
podczas meczu
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Rektor PWT tłumaczył studentom metody werbowania kapłanów na agentów

Czerwone karty Kościoła?
Torturami, czasami podstępem 
lub przekupstwem pracownicy 
UB werbowali swoich 
współpracowników z kręgu osób 
duchownych.

O metodach werbunku opo-
wiadał studentom ks. prof. Józef 
Pater, rektor Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego we Wrocławiu i 
wiceprzewodniczący komisji na-
ukowej ds. zbadania najnowszej 
historii archidiecezji wrocław-
skiej. „Dzisiaj trzeba tak-
że zapytać, gdzie są ci, 
którzy werbowali księży 
– dodał prelegent – to 
„rechot historii”, że nikt 
ich nie pociąga do odpo-
wiedzialności”. Według 
danych ogólnych, oko-
ło 10 procent kapłanów 
współpracowało ze służ-
bami bezpieczeństwa PRL. Pro-
porcjonalnie to dużo mniej niż w 
innych grupach społecznych. 

Ksiądz Profesor mówił o 
potrzebie rozwagi w ujawnia-
niu rzekomych współpracow-
ników. Zdarzało się, iż dany 
kapłan  zerwał ze swoją prze-
szłością, nawrócił się i dzia-

łał dla dobra Kościo-
ła. Dowody współpra-
cy nie mogą opierać się 
na poszlakach – znane 
są przykłady fałszowa-
nia przez SB--ków te-
czek, aby pobierać pie-
niądze „na opłacanie 
agenta”. Samo oświad-

czenie o współpracy, tzw. lojal-
ka, nie jest wystarczającym do-
wodem – mogła zostać podsu-
nięta w stercie dokumentów, 
np. paszportowych. A co z ka-
płanami, którym udowodniono 
współpracę? „Jeśli pełnią jesz-
cze jakieś funkcje, są od nich 
odsuwani – mówił prelegent. 

– Spraw zmarłych księży raczej 
nie nagłaśniamy”.

„Nie spodziewaliśmy się, że 
temat będzie tak aktualny” – 
mówili organizatorzy spotka-
nia, które odbyło się we wto-
rek 30 maja. „O tym problemie 
trzeba mówić – dodawali stu-
denci. – Przemilczanie go po-
woduje niejasności, zwłaszcza 
gdy media publikują dane ko-
lejnych kapłanów posądzanych 
o agenturalną przeszłość”.

 Ks. prof. J. Pater był gościem 
„Akademii Obywatelskiej” dzia-
łającej w Duszpasterstwie Akade-
mickim „Dominik”. 

RADEK MICHALSKI

Świąteczne chwile u kapucynów 

Wokół Hodowickiej Pani
Odpustowa uroczystość ku 
czci Matki Bożej Pocieszenia 
z cudownego obrazu z 
Hodowicy odbyła się 31 maja 
we wrocławskim kościele pw. 
św. Augustyna.

Wizerunek Maryi, przywiezio-
ny po wojnie ze Wschodu, in-
tronizowany został w kapucyń-
skiej świątyni przy ul. Sudeckiej 
w 1961r. Parafianie oraz Kresowia-
cy z różnych stron miasta co roku 

gromadzą się przy nim licznie na 
odpustowej Eucharystii w Świę-
to Nawiedzenia NMP. Tegorocz-
ne uroczystości poprzedzone by-
ły specjalnym triduum, prowadzo-
nym przez ks. Adama Ochała, mi-
sjonarza pracującego w Gruzji. W 
homilii wygłoszonej na odpusto-
wej Sumie wskazał on na Maryję 
jako Oblubienicę Ducha Świętego.

W uroczystości udział wzię-
ło grono osób, które nawiedza-

ły cudowny 
obraz jeszcze 
w przedwo-
jennej Hodo-
wicy – wśród 
nich ks. Franci-
szek Rozwód.  
 AGATA COMBIK

Nie brakło czasu 
na rozmowy, 
wspomnienia 
i wspólne 
zdjęcie u stóp 
Hodowickiej 
Madonny

Ks. prof. Józef 
Pater: „Musimy 
mieć pewność 
nie tylko o tym,  
że ktoś donosił. 
Ważne jest także 
o czym”
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Boże Ciało  
w przeszłości

DZIAŁO SIĘ…

KS. INFUŁAT ADAM DRWIĘGA, 
PROBOSZCZ PARAFII KATEDRAL-
NEJ WE WROCŁAWIU

– W czasach ko-
munistycznych 
procesje w Boże 
Ciało nie miały 
prawa wyjść poza 
Ostrów Tumski. 

Co roku trzeba było pisać 
podanie o pozwolenie na 
zorganizowanie uroczysto-
ści. Brak zgody czynił pro-
cesję nielegalną. Od po-
wstania „Solidarności” pro-
boszczowie jedynie powia-
damiają o terminie i trasie 
procesji. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że od naj-
dawniejszych lat w przy-
gotowanie Bożego Ciała 
w katedrze włączają się 
wrocławscy rzemieślnicy. 
Nie zrażało ich nawet to, 
że komuniści organizowali 
im z tego powodu złośliwe 
kontrole w warsztatach.

KS. PRAŁAT FRANCISZEK 
SKORUSA, PROBOSZCZ PARA-
FII PW. MB NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY WE WROCŁAWIU

– Pisząc w spra- 
wie procesji, 
zawsze używa- 
łem słowa „oz- 
najmiam”, i to 
bardzo draż-

niło ówczesne władze. 
W 1983 r. dwóch funk-
cjonariuszy SB zabra-
ło mnie nawet, czarną 
wołgą, na przesłuchanie 
na ul. Łąkową i mi to 
wypomnieli. Bezpieka 
miała też pretensje o 
„polityczny” wydźwięk 
Bożego Ciała w naszej 
parafii. Powodem miała 
być dekoracja ołtarza z 
kratami i rozerwanymi 
kajdanami oraz kazanie 
o wolności. Uspokoili 
się dopiero wtedy, gdy 
im wyjaśniłem, że cho-
dzi o wyzwolenie z nie-
woli grzechu… A wierni 
i tak wiedzieli, co mia-
łem na myśli. 
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Wystarczy spychacz i 
ciągniki, czy lepiej 
wysadzić w powie-
trze? Takie pytanie 

postawiłaby sobie zapewne więk-
szość osób po obejrzeniu zruj-
nowanego gmachu. Znaleźli się 
zresztą tacy, którzy oferowali po-
moc przy rozbiórce. Szybko się 
jednak okazało, że z podobnymi 
radami trafili „pod zły adres”.

Konserwatorska pasja

„Od dzieciństwa moim ma-
rzeniem było zajęcie się archeo-
logią lub konserwacją zabytków 
– opowiada ks. Jarosław. – W ro-
dzinnych stronach w okolicach 
Strzelina często „buszowałem” 
w okolicach opuszczonych po-
niemieckich zabudowań, wynaj-
dując rozmaite starocie. Kolek-
cjonowałem monety, wyszukiwa-
łem sprzęty domowe, jakieś nie-
mieckie odznaki, guziki, hełmy. 
W średniej szkole przyszła pora 
na zainteresowanie starymi książ-
kami. Gdy znalazłem czy wyko-
pałem jakieś ciekawe przedmio-
ty, wymieniałem je na książki. Ta 
pasja okazała się przydatna także 
później, kiedy w seminaryjnej bi-
bliotece odnawiałem starodruki”.

Kiedy po święceniach kapłań-
skich ks. J. Olejnik trafił do pa-
rafii pw. śś. Erazma i Pankrace-
go w Jeleniej Górze, zajął się za-
raz... „odzieraniem Pana Jezusa 
ze skóry”. Oczyszczał stary krucy-
fiks ze zniszczonych warstw farby, 
którą go niefortunnie pomalowa-

no w później-
szych czasach. 
Była to pra-
ca bardzo mo-
zolna, ale przy-
niosła dosko-
nały efekt. Na-
stępna placów-
ka, wrocławska 
parafia pw. św. 
Maksymiliana 
M. Kolbego z 
nowo powsta-

Skarby wrocławskiej archidiecezji – ratujmy je, póki czas 

Stary klasztor zmartwychwstaje

Kiedy ks. Jarosław 
Olejnik przyjechał 

do Głębowic,  
w budynku dawnego 

klasztoru rosły 
gdzieniegdzie drzewa, 

większość okien zionęła 
czarnymi otworami 

bez szyb, a przez niektóre 
dziury w dachu można 

było swobodnie  
oglądać gwiazdy.

tekst 
AGATA COMBIK

Z HISTORII 
U początku dziejów głębowickiego kompleksu znajduje się postać pewnego ba-
rona pochodzącego z Francji – Jana Adama von Garnier. Pełniąc służbę woj-
skową w armii habsburskiego cesarza Leopolda, dorobił się na wojnie znaczne-
go majątku. W 1676 r., w czasie wyprawy do Cieplic, zatrzymał się w klaszto-
rze karmelitów w Strzegomiu. Zakonnicy wywarli na nim tak pozytywne wraże-
nie, że postanowił ufundować im w swojej posiadłości w Głębowicach klasztor 
wraz z kościołem. Trzy lata później sam wstąpił do niego jako świecki brat. Do 
dziś spoczywa w klasztornej krypcie. Karmelici zgodnie z wolą fundatora założy-
li szkołę dla ubogich chłopców, stworzyli ogromną bibliotekę. Przyjmowali piel-
grzymów, którzy przybywali do słynącej łaskami figury Matki Bożej Turzańskiej 
(później niestety zaginionej). Wznieśli kompleks o dużej wartości artystycznej. 
Klasztorny kościół, obecnie noszący wezwanie Matki Bożej Szkaplerznej, zapro-
jektował włoski architekt Jan Catenazzi. Nad barokowym wystrojem świątyni 
pracowali znani artyści i rzemieślnicy, m.in. Antoni Schultz, Antoni Felder.



U góry: 
Pokarmelicki 
klasztor leży 
kilkanaście 
km od Wołowa, 
w otoczeniu 
pięknych pól  
i lasów
Obok z lewej: 
Wnętrze krypty 
– trumna 
J.A. von Garniera
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łym kościołem, nie stwarzała zbyt 
wielkich możliwości dla pasjona-
ta „staroci”. W tej dziedzinie pro-
bostwo w Głębowicach otworzy-
ło za to przed ks. Jarosławem sze-
rokie horyzonty...

Z prorokiem Eliaszem 

Do tutejszej parafii od 1997 r. 
należy oprócz kościoła także daw-
ny klasztor karmelitów, którzy 
osiedli w Głębowicach w XVII w. 
W 1810 r., w wyniku sekularyza-
cji przeprowadzonej przez Pru-
saków, zakonnicy musieli opuś-
cić miejscowość. Kościół stał się 
ośrodkiem diecezjalnej parafii. 
Większość klasztornych pomiesz-
czeń została zajęta przez gorzel-
nię i mieszkania dla urzędników, 
a po II wojnie światowej przejął 
je PGR. Obiekt popadał w coraz 
większą ruinę.

Ks. Jarosław został probosz-
czem w Głębowicach w 1995 r. 
W otrzymaniu probostwa właś-
nie tu dostrzega wyraźnie „palec 
Bożej Opatrzności”. „Pracę magi-
sterską, a potem licencjacką, pi-
sałem na temat proroka Eliasza – 
mówi – a właśnie on patronował 
niegdyś parafialnemu kościołowi. 
Jego obraz do dziś znajduje się 
w głównym ołtarzu”. Nowy pro-
boszcz od razu zakasał rękawy i 
przystąpił do zabezpieczenia oraz 
odnowienia całego obiektu.

Pod ziemią i na dachu

By móc profesjonalnie się nim 
opiekować, ukończył na toruń-
skim uniwersytecie podyplomo-
we studia konserwatorskie. Zgro-
madził wokół głębowickiego 
kompleksu grono fachowców. Ja-
ko pierwsi pracowali tu historyk 
sztuki dr Jacek Witkowski oraz 
pani konserwator Daniela Stan-
kiewicz. To oni, we współpracy 
z proboszczem, opracowali dla 
Głębowic program konserwator-
ski, obecnie stopniowo realizo-
wany. Autorem projektów archi-

tektonicznych jest Ceza-
riusz Fryc. Przybywały 
tu rozmaite ekipy. Przy 
pracach budowlanych 
pomagała m.in. mło-
dzież z Niemiec, przy-
jeżdżająca do Polski 
w ramach między-
szkolnej wymiany.

„Myślę, że w każ-
dym budynku naj-
ciekawsze są piwnice 
i strychy. Tam można 
znaleźć najwięcej »skar-
bów« – mówi ks. J. Olej-
nik. – Pierwszym mo-
im przedsięwzięciem 
w Głębowicach było 
właśnie uporządkowa-
nie krypt”. W pracach 
tych wzięli udział dr Ja-
cek Witkowski oraz an-
tropolodzy dr Stanisław 
Gronkiewicz, dr Monika 
Krzyżanowska i dr Pa-
weł Dąbrowski. Groby 
znajdujące się w pod-
ziemiach klasztornych 
zostały splądrowane i 
zdewastowane przez radzieckich 
żołnierzy, a potem przez miejsco-
wych szabrowników. Trzeba by-
ło uporządkować wnętrze, skom-
pletować sprofanowane kości. 
„Każdego zmarłego układałem w 
trumnie własnymi rękami” – mó-
wi ks. Jarosław. Ojcowska troska 
proboszcza o dawnych miesz-
kańców parafii przejawia się tak-

że w regularnie odpra-
wianych w ich inten-
cji modlitwach. Przy 
okazji prowadzonych 
w krypcie prac od-
kryto makabryczne 
znalezisko. Jeden ze 
zmarłych spoczywał 

w trumnie w niena-
turalnej pozycji, co 
rodzi przypuszcze-

nia, że został pochowa-
ny w letargu. Układ ciała 
może nawet sugerować, 
że nieszczęśnik próbo-
wał stukać butem w wie-
ko trumny, wołając o po-
moc. Nie doczekał jej... 

Po pracach w kryp-
cie przyszła kolej na re-
mont dachu (pochłonął 
już 115 tysięcy dachó-
wek, a do końca wiele 
jeszcze brakuje!), stop-
niową renowację wypo-
sażenia kościoła. Można 
zapytać, po co w nie-
dużej parafii przywracać 
do życia taki ogromny 

gmach. Otóż ma on służyć nie tyl-
ko ludziom z najbliższej okolicy. 
Ks. Jarosław planuje stworzenie tu 
ośrodków opiekuńczo-pielęgna-
cyjnego i rekolekcyjnego; część 
pomieszczeń może być także 
wynajmowana na cele rekrea-
cyjne. Stary klasztor już wkrót-
ce zaroi się pewnie od nowych 
mieszkańców. 

Skarby wrocławskiej archidiecezji – ratujmy je, póki czas 

Stary klasztor zmartwychwstaje

dym budynku naj-
ciekawsze są piwnice 
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wianych w ich inten-
cji modlitwach. Przy 
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kryto makabryczne 
znalezisko. Jeden ze 
zmarłych spoczywał 

rodzi przypuszcze-
nia, że został pochowa-

 zmartwychwstaje
tektonicznych jest Ceza-
riusz Fryc. Przybywały 
tu rozmaite ekipy. Przy 
pracach budowlanych 

dzież z Niemiec, przy-

dym budynku naj-

 zmartwychwstaje
tektonicznych jest Ceza-
riusz Fryc. Przybywały 
tu rozmaite ekipy. Przy 

dym budynku naj-

że w regularnie odpra-

 zmartwychwstaje Kompleks klasztorny w 
Głębowicach to najwięk-

szy i – mimo zniszczeń – naj-
lepiej zachowany zespół kar-
melicki na Śląsku. Jest waż-
ny także ze względu na ro-
lę historyczną oraz intere-
sującą postać samego fun-
datora. W czasie prowadzo-
nych tam prac natrafiliśmy 
na wiele ciekawych znale-
zisk – na przykład ukryty 
na strychu barokowy obraz 
z historią proroka Eliasza. 
Interesującym miejscem jest 
na pewno krypta, zawierają-
ca również pochówki ziem-
ne (trumny zakopane bez-
pośrednio w piasku), a także 
wnętrze kościoła z ołtarzami, 
które przypisuję Attoniemu 
Schultzowi z Rawicza. Co 
ciekawe, Głębowice posiada-
ją pewien związek z... Aulą 
Leopoldina we Wrocławiu. 
Na prowadzącym do niej ko-
rytarzu znajdowały się kie-
dyś freski z przedstawienia-
mi klasztorów śląskich po-
wiązanych na różne sposo-
by z wrocławskimi jezuita-
mi, budowniczymi Auli i ca-
łego Uniwersytetu. Wśród 
nich znalazł się także klasz-
tor głębowicki. Jezuici otrzy-
mywali bowiem część do-
chodów z Głębowic i fun-
dusze te przyczyniły się w 
pewnej mierze do powsta-
nia kompleksu uniwersyte-
ckiego.

MOIM 
ZDANIEM

DR JACEK WITKOWSKI

historyk sztuki 
z Uniwersytetu Wrocławskiego

Gipsowy odlew 
czaszki fundatora 
klasztoru – 
J. A. von Garniera 
– sporządzony 
przez 
antropologów 
na podstawie 
badań jego 
czaszki oraz 
portretu
Poniżej: Tak ma 
w przyszłości 
wyglądać 
głębowicki 
kompleks (model)
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W czasie obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu kilkunastu proboszczów otrzy-
mało z rąk ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Kazimierza M. 
Ujazdowskiego złotą odznakę „Za 
Opiekę nad Zabytkami”. W ich gronie
znalazł się ks. Jarosław Olejnik. Wkrót-
ce napiszemy o kolejnych laureatach.
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Szkoły w Lutyni i Jaworowie obrały za patrona Jana Pawła II

Doczekali się

60 lat minęło od pierwszego 
dzwonka, który 12 września 
1945 r. wezwał uczniów 
lutyńskiej szkoły na lekcje. W 
roku jubileuszu szkoła zyskała 
patrona – Jana Pawła II.

Uroczystości nadania szko-
le imienia rozpoczęły się 30 
maja Mszą św. w parafialnym 
kościele pw. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Lutyni. Eucha-
rystii przewodniczył abp Ma-
rian Gołębiewski, który w ho-
milii podkreślił zobowiąza-
nia, jakie podejmują nauczy-
ciele i uczniowie szkoły, któ-
ra za patrona przyjmuje Jana 
Pawła II. „Niewątpliwie jest to 
zaszczyt, ale przyjęcie imienia 
Papieża Polaka oznacza rów-
nież iść jego śladami, pielęg-
nować te wszystkie wartości, 
które on głosił – kochać ojczy-
znę i człowieka, tak jak on” – 
mówił arcybiskup. Widzialnymi 
znakami tego nowego rozdzia-
łu w bogatej historii szkoły jest 
sztandar i tablica pamiątkowa, 
poświęcone przez abp. Gołę-
biewskiego po Mszy św. 

Obchody rocznicowe stały 
się okazją do spotkania z oso-
bami, związanymi ze szkołą od 
początków jej istnienia. Wspo-
mnienia obudziła wystawa, na 
której dzisiejsi uczniowie mogli 
zobaczyć pierwsze elementarze 
czy drewniane liczydło, a starsi 
absolwenci odnajdywali swoje 
zdjęcia. Jedną z takich osób jest 
pani Władysława Zwierzyńska, 

która przestą-
piła mury lu-
tyńskiej szko-
ły w styczniu 
1946 r., i do 
dziś pamię-
ta pierwszą 
książkę, otrzy-
maną z rąk na-
uczyciela, pt. 
„Nasza Ojczyzna”. O tym, co 
zawdzięcza szkole, mówi też 
Michał Gawliński, który jeszcze 
kilka lat temu siedział w ławce 
jako uczeń, a dziś jest najmłod-
szym nauczycielem w lutyńskiej 
placówce. „Szkoła dała mi pew-
ność siebie – jeżeli walczyć, to 
chwytać się z życiem za bary” 
– mówi entuzjastycznie i przy-
znaje, że swoich uczniów chce 
przekonać, by zostawali w Pol-
sce i budowali naszą ojczyznę, 
bo tego na pewno chciałby Jan 
Paweł II. „To jest moje miejsce, 
wracam tu myślami, gdziekol-
wiek bym był” – dodaje Jacek 
Musiał, który był dyrektorem 
szkoły przez 6 lat. Dziś, gdy ob-
serwuje rozwój tego miejsca, 
wierzy, że miłość do Jana Pa-
wła II zmobilizuje wszystkich 
do pracy godnej takiego pa-
trona. Ambitne plany na przy-
szłość potwierdza pani Jadwi-
ga Rybacka, obecnie kierująca 
zespołem szkół w Lutyni. Licz-
ne programy edukacyjne reali-
zowane przez zespół kreatyw-
nych pedagogów to prawdziwa 
duma pani dyrektor.

IZABELA MAŁYGA

Przekazanie 
sztandaru  

dyrektor 
Jadwidze 
Rybackiej  
i uczniom 

Zespołu Szkół  
w Lutyni
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Ulice, place, szkoły nazywane są 
imieniem Jana Pawła II. I nikogo 
to nie dziwi, ale ważne jest, 
aby nie były to tylko zewnętrze 
gesty.

Społeczność szkoły w Ja-
worowie szykowała się do te-
go wydarzenia przez cały rok, 
będący jednocześnie jubileu-
szowym, bowiem placówka ob-
chodzi swoje 60-lecie. Usta-
wienie popiersia Papieża w ho-
lu budynku było dopiero ostat-
nim punktem tych przygoto-
wań. Od jesieni zeszłego roku 
odbywały się liczne zajęcia po-
święcone osobie Patrona wy-
stawy, lekcje tematyczne i kon-
kursy. „Duże znaczenie mia-
ło również parafialne przeży-
wanie rocznicy śmierci Papie-
ża Polaka”, podkreśla Grzegorz 
Arciński, szkolny pedagog. Na 
początku maja uczniowie i na-
uczyciele udali się wraz z ks. 
Adamem Skalniakiem, miejsco-
wym proboszczem, na piel-
grzymkę „śladami Jana Pawła 
II”. „Największe wrażenie zro-
bił na mnie dom rodzinny Ka-
rola Wojtyły – mówi Kami-
la Mstowska z klasy V. Zoba-
czyłam tam m.in. ubrania, w 
których przyjeżdżał do Pol-
ski jako papież”. „Oprócz ra-
dości odczuwamy też ogrom-
ną odpowiedzialność  
– zauważa Ola Stad-
nik, nauczycielka języ-
ka polskiego. – Przez 
całe to wydarzenie bu-
dujemy również siebie 
i rodziców”.

O dziejach jaworowskiej 
szkoły najwięcej wie Stanisła-
wa Czyżycka, która pracowa-
ła w niej wspólnie z mężem 
Julianem od 1953 r. „W czasie 
akcji usuwania religii ze szkół 
mąż odmówił usunięcia krzy-
ży z sal lekcyjnych – wspomi-
na pani Stanisława. – Za to zo-
stał zdjęty z funkcji kierownika 
szkoły, a przez dwa tygodnie 
miał nawet zakaz wstępu na jej 
teren”. Dzięki staraniom tutej-
szej społeczności krzyże wróci-
ły do klas już w 1982 r. „Przez 
dłuższy czas nie było w szko-
le malowania, bo władzom te 
krzyże nie bardzo się podoba-
ły” – wspomina z uśmiechem 
pani Stanisława.

Ostateczna decyzja o wy-
borze imienia dla placówki za-
padła 17 maja, podczas uro-
czystej sesji rady miasta i gmi-
ny Wiązów, która odbyła się 
właśnie w jaworowskiej szkole. 
Patronat nad zaplanowaną na 
10 czerwca uroczystością objął 
burmistrz Henryk Ożarowski. 
Współpracę z władzami gmi-
ny chwali sobie Adam Grabow-
ski, dyrektor szkoły. Uczy się w 
niej 153 dzieci z ośmiu miejsco-
wości. „Staramy się wypełnić im 
czas również po lekcjach – mó-
wi A. Grabowski. – Sposobem 
na to są m.in. różne kółka za-

interesowań, sala gim-
nastyczna, sala kompu-
terowa z dostępem do 
Internetu oraz biblio-
teka, z której mogą ko-
rzystać również doro-
śli”. KUBA ŁUKOWSKI

Nie chodzi o modę

Uczniowie 
klasy pierwszej 
przy popiersiu 
Patrona swojej 
szkoły
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Od ponad roku wielu z nas 
deklaruje, że teraz, kiedy 

Jan Paweł II „patrzy na nas z do-
mu Ojca”, szczególnie chcemy 
zgłębiać jego nauczanie. W takim 
razie nie trzeba zbytnio przeko-
nywać do sięgnięcia po najnow-
szą książkę ks. Włodzimierza 

Wołyńca „Tajemnice Boga i 
człowieka w na-
uczaniu Jana Paw-
ła II”. Publikacja, 
jak zauważa w jej 
wstępie ks. Andrzej 
Siemieniewski, obe-
cnie biskup, jest za-
proszeniem do od-
krywania tajemni-

cy chrześcijaństwa, opierając się 
na imponującej liczbie papieskich 
dokumentów. Autor pisze mię-
dzy innymi o miejscu miłości w 
chrześcijańskiej wizji człowieka 
i o Eucharystii, która – aby by-
ła owocna – powinna być jed-
nym wielkim świadectwem wia-
ry zarówno kapłana, jak i osób w 
niej uczestniczących. Przejmująca 
jest też refleksja o jedności. Ks. 
W. Wołyniec przypomina za 
Papieżem, że ów dar zawsze wy-
maga trudu. KSIĘGARZ

Ks. Włodzimierz Wołyniec,  
„Tajemnice Boga i człowieka 
w nauczaniu Jana Pawła II”, 
TUM, Wydawnictwo Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 2006.

Uczniowie z SP w Kotowicach docenieni

Warto się starać
III Festiwal Osiągnięć  
Ucznia zakończył się w Szkole 
Podstawowej w Kotowicach, 
prowadzonej przez  
wrocławską Caritas.

Impreza, która odbyła się 
24 maja, zgromadziła uczniów 
oraz licznie grono rodziców. 
Nie brakło także osób chcą-
cych lepiej poznać placówkę, 
przed podjęciem decyzji o za-
pisaniu do niej swego dzie-
cka. Podczas festiwalu zosta-
ły przedstawione osiągnięcia 
uczniów w 12 szkolnych i 23 
międzyszkolnych tegorocz-
nych konkursach, zawodach, 
turniejach. Podczas zajęć ot-
wartych rodzice i zaprosze-
ni goście mogli przyjrzeć się 
z bliska metodom nauczania 
w kotowickiej szkole. Następ-
nie uczniowie zaprezentowa-
li program artystyczny, w któ-
rym z humorem opowiadali 
o szkolnej codzienności. Wy-
stęp rewelacyjnie prowadzili 
Maciek Musiał i Natalia Kawe-
cka. A potem rozpoczęło się 
wręczanie nagród, dyplomów 

i wyróżnień. Za suk-
cesy i postępy w po-
szczególnych przed-
miotach rozdano 193 
nagrody.

Na zakończenie 
Wioletta Odorczyk, dyrektor-
ka szkoły, rozdała nominacje 
do statuetki „SUPER BIEDRON-
KA”. Jest to nagroda przyznawa-
na przez nauczycieli na zakoń-
czenie roku szkolnego. Fawory-
tami do tegorocznych „SUPER 
BIEDRONEK” są: Piotr Sycz (kl. 

IV), w kategoriach: naj-
lepszy humanista, ma-
tematyk, anglista, mały 
teolog; Paweł Sycz, (kl.
VI): najlepszy humani-
sta, matematyk, angli-

sta i sportowiec; Michał Dębiń-
ski (kl. V): najlepszy informatyk, 
matematyk i anglista. Klaudia 
Włodarczyk (kl. IV) zdobyła tyl-
ko jedną nominację (najlepszy 
humanista), ale 24 maja otrzy-
mała sporo innych nagród.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Od lewej:  
K. Włodarczyk, 
Piotr Sycz, Paweł 
Sycz, M. Dębiński
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Przyjaciel księdza-poety we Wrocławiu

Przede wszystkim Kapłan
Wiersze pisał przez miesiąc w 
roku, przez pozostałe jedenaście 
był „księdzem w sutannie”, bez 
niej nie wychodził z domu.

Mowa o ks. Janie Twar-
dowskim, zmarłym w tym ro-
ku polskim poecie. Jak wielu 
uważa – jednym z najwybit-
niejszych w naszych czasach.

„Nie każdy wie, że ks. 
Twardowski pisał wiersze 
tylko przez jeden miesiąc 
w roku” – mówił na spot-
kaniu z wrocławianami Wal-
demar Smaszcz, literat, bio-
graf i przyjaciel ks. Jana. „Tak 
bardzo nie chciał, aby poe-
ta przysłonił w nim kapłana – 
dodał – że tomiki powstawały 
tylko w czasie jego urlopu”.

Gdy pierwsza ze szkół w 
Białymstoku uzyskała od władz 
zgodę na przyjęcie imienia ks. 
Jana, ten nie chciał się zgodzić, 
uważał, że nie zasłużył na takie 
wyróżnienie. Z pomocą przy-
szedł wtedy ks. prymas Józef 
Glemp. Napisał list do inicjato-
rów uroczystości a w nim sło-
wa, że ks. Twardowskiego do 
niczego nie zmusi, ale przedsię-
wzięciu z serca błogosławi. To 
wystarczyło. Ks. Jan był posłusz-
nym kapłanem i zdanie to ode-
brał jako wolę przełożonego. 

W. Smaszcz w sobotę 27 
maja był gościem „Akademii 
Obywatelskiej”, grupy działają-
cej w Duszpasterstwie Akade-
mickim „Dominik”.

RADEK MICHALSKI

Z księgarskiej półki

Tajemnice

Waldemar Smaszcz podczas 
wykładu w refektarzu  
wrocławskich dominikanów
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W Miliczu
Drugi festyn parafialny orga-

nizowany przez Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży i pa-
rafię pw. św. Andrzeja Boboli od-
będzie się przy milickim placu 
Korfantego 18 czerwca. Program 
festynu obejmuje: 15.00 – prze-
gląd piosenki religijnej, 16.00 – 
koncert zespołu ELENI, 17.30 – 
Koncert zespołu chrześcijańskie-
go 40/30/70, 19.00 – koncert ze-
społu kleryckiego. Wśród imprez 
towarzyszących: loteria fantowa, 
gry i zabawy dla dzieci, kiermasz 
książki religijnej, kiermasz ciast 
domowych i inne atrakcje. 



„Może być o 10.30? 
– zapytał mnie  
ks. Andrzej Kuźmicki przez 
telefon. – Bo teraz kończę 
przygotowywać »Biuletyn 
Parafialny« ...”

Jak się okazało, biu-
letyn to cotygodniowa 
gazetka rozprowadzana 
wśród wiernych w ilo-
ści kilkuset egzempla-
rzy. Zawiera ogłosze-
nia parafialne, komen-
tarze dotyczące bieżą-
cych świąt, czasem wier-
sze. Parafia posiada tak-
że swoją stronę inter-
netową i wydaje własny 
kalendarz.

Pomysły

Inicjatyw tu nie bra-
kuje; w czasie Wielkie-
go Postu działało w koś-
ciele... kino (w Niedzie-
lę Palmową była „Pasja” 
a w rocznicę śmierci pa-
pieża – „Misja”...”), na 
18 czerwca zaplanowano 
mecz piłkarski – księża 
kontra rada osiedla.

Nie bez znaczenia 
jest fakt, iż dużą cześć 
parafian stanowią ludzie 
młodzi. „Kiedy pierwszy 
raz poszedłem na kolę-
dę do nowych bloków, 
aż się uśmiechałem. Tyle 
było młodych małżeństw 
i kobiet w ciąży. A póź-
niej chrzciłem te dzieci 
...” – wspomina z senty-
mentem Proboszcz.

Ks. Andrzej w swej 
pracy duszpasterskiej 
kładzie akcent na rodzi-
nę; cztery razy do roku 
prowadzi nauki przed-
małżeńskie, utrzymu-
je żywe kontakty z ro-

dzinnymi domami dzie-
cka (jest ich aż 5 na te-
renie parafii), zainicjował 
też uroczyste obchodze-
nie w niedzielę Świętej 
Rodziny jubileuszy mał-
żeńskich.

Muzyka

W styczniu br. w tu-
tejszym kościele odbył 
się koncert z udziałem 
Alicji Majewskiej, Anny 
Pietrzak, Zbigniewa Wo-
deckiego, Włodzimierza 
Korcza. W tej parafii ce-
ni się muzykę. Od po-
nad roku działa dziecię-
ca schola, prowadzona 
przez pana Łukasza, któ-
remu zdarza się w cza-
sie Mszy biegać od gi-
tary do organów. Sam 
proboszcz od wielu lat 
jest gitarzystą, choć te-
raz, odkąd działa scho-
la, już rzadziej grywa w 
kościele.

Jan Paweł II

Dla proboszcza, jak 
i dla wielu innych ludzi, 
to postać szczególna. 
Ks. Andrzej kilkakrotnie 
bezpośrednio zetknął 
się z nim jeszcze jako 
kardynałem, a później 
już jako papieżem. W 
parafii NMP Matki Koś-
cioła od ponad roku w 
każdą sobotę po Mszy 
i adoracji odmawia się 
Różaniec, zaś o 21.37 
parafianie uczestniczą w 
Apelu Jasnogórskim.

Dla upamiętnienia 
tego wyjątkowego czło-
wieka w Wielki Piątek 
na osiedlu postawiono 
duży, dębowy krzyż z 
napisem „Najpiękniej-
sza encyklika”. „ Jego 

ostatnie lata były cier-
pieniem, dlatego posta-
wiliśmy krzyż, a nie ża-
den pomnik” – wyjaśnia 
Proboszcz. 

„Wybudować  
jest łatwo ...”
Tutejszy kościół po-

wstał w ciągu półtora 
roku (zachowana zosta-
ła wieża, wybudowana 
z inicjatywy poprzednie-
go proboszcza – ks. Sta-
nisława Krzemienia). Na-
stępnie w tydzień, przy 
ogromnym zaangażowa-
niu parafian, wyburzono 
starą kaplicę.

Niedawno została 
poświęcona nowa po-
sadzka. W najbliższych 
planach jest wykończe-
nie prezbiterium i za-
montowanie stacji Dro-
gi Krzyżowej.

ANNA WŁODARCZYK

KS. ANDRZEJ 
KUŹMICKI

Pochodzi z Oławy. Jest 40. ka-
płanem, który ukończył tam-
tejsze liceum. 19 maja 1979 r. 
przyjął święcenia. Należy do 
pierwszego pokolenia ka-
płanów, którzy zostali wy-
święceni za pontyfikatu Jana 
Pawła II. Był wikariuszem 
w parafiach w Świdnicy, 
Wrocławiu, proboszczem w 
Jugowie, Stroniu Śląskim, 
Lądku Zdroju, przez kilka lat 
także duszpasterzem aka-
demickim. Od 2002 r. pra-
cuje w parafii NMP Matki 
Kościoła wraz z wikariuszem 
ks. Józefem Więcławkiem. 
Ks. Andrzej jest również spor-
towcem, gitarzystą, poetą i... 
szefem kuchni „plebanijnej”.

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. NMP Matki Kościoła we Wrocławiu Polanowicach

Z młodzieńczą energią

ZDANIEM PROBOSZCZA
Praca w parafii, realizowanie tych różnych po-
mysłów, to jest to, czym chce się żyć. Ja mam 
taką hierarchię wartości – na pierwszym miej-
scu Pan Bóg a później muzyka, poezja i... sport. 
Nigdy nie uważałem kapłana za jakiegoś wy-
robnika. Żeby być dobrym księdzem, trzeba po 
pierwsze modlić się, a po drugie – czytać, bo 
książki ubogacają. Od 27 lat zapisuję wszyst-
kie kazania i staram się mówić do ludzi pro-
stym językiem, nie moralizować... Cieszę się, 
gdy po Mszy wychodzą uśmiechnięci, rozma-
wiają, zagadują, gdy w razie potrzeby proszą 
mnie o pomoc. 

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele – 8.00, 9.30, 12.00, 18.00
 W dni powszednie – 18.00
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Charakterystycznym 
elementem 

kościoła parafialnego 
jest wieża, 

 poświęcona 
przez kard. Henryka 

Gulbinowicza 
8 grudnia 1996 r. 

Znajduje się w niej 
dzwon 

o wadze 300 kg

wroclaw@goscniedzielny.pl
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