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Mieczysław Szcześniak z zespołem wyko-
nał 6 stycznia koncert kolęd we wroc-

ławskiej bazylice pw. św. Elżbiety. Zaśpiewał 
kolędy z płyty „Raduj się, świecie” oraz utwo-
ry ze swojego najnowszego albumu zatytu-
łowanego „Zwykły cud”. Publiczność miała 
okazję usłyszeć tradycyjne słowa i muzykę 
w nietypowych, nowoczesnych aranżacjach 
autorstwa Pawła Zareckiego i Mieczysława 
Szcześniaka. Artystę wspomagały wokalnie 
Beata Bednarz i Patrycja Gola. 
Organizatorem koncertu był Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu; Nasza inicjatywa 
spotkała się z życzliwością księdza probosz-
cza Januarego Wątroby, który udostępnił 

nam wnętrze bazyliki. 
Chcielibyśmy, aby nowo-
roczne koncerty w tym 
miejscu stały się zwy-
czajem – mówi Marzena 
Czaporowska. 

STYCZNIOWE KOLĘDOWANIE

Mieczysław 
Szcześniak 
6 stycznia 
kolędował 
we Wrocławiu

Boże Narodzenie u grekokatolików

Trzy dni świąt
W niedzielę 7 stycznia 
we wrocławskiej katedrze 
greckokatolickiej wierni tradycji 
wschodniej obchodzili Boże 
Narodzenie.

W cerkwi odpowiednikiem 
bożonarodzeniowej szopki jest 
umieszczana w centralnym miej-
scu ikona Narodzenia Pańskiego. 
– Ciemna przestrzeń w środku 
ikony symbolizuje miejsce naro-
dzenia Chrystusa, a także grób 
Pański, bowiem Dzieciątko przed-
stawione na obrazie jest zawinię-
te w całun podobny do pogrze-
bowego. Oznacza to, że Chry-
stus, który przychodzi na świat, 
jest Zbawicielem, który przejdzie 
przez grób i zmartwychwstanie, 
aby nas zbawić – wyjaśnia bp 
Włodzimierz Juszczak, ordyna-
riusz diecezji wrocławsko-gdań-
skiej Kościoła greckokatolickiego. 
– Chrześcijanie tradycji wschod-
niej do świąt Bożego Narodze-
nia przygotowują się 40-dniowym 
postem, którego istotą jest ocze-
kiwanie na przyjście Zbawiciela 
– mówi ks. Andrzej Michaliszyn, 

proboszcz wrocławskiej 
parafii greckokatolickiej 
pw. Podwyższenia Krzy-
ża Pańskiego. W ostat-
nim dniu postu obcho-
dzą Wigilię, podczas któ-
rej dzielą się prosforą, 
czyli przaśnym chlebem 
z miodem, składają sobie życze-
nia i śpiewają kolędy. W tradycji 
liturgicznej wschodnich chrześci-
jan nie ma nocnej Pasterki. Wier-
ni natomiast gromadzą się na ca-

łonocnym czuwaniu mo-
dlitewnym, a po nim na 
uroczystej Eucharystii.

W poniedziałek 
wierni wspominali oso-
by związane z przyj-
ściem Jezusa na świat: 
Najświętszą Bogurodzi-

cę i św. Józefa, a we wtorek, w 
trzecim świątecznym dniu – św. 
Szczepana, pierwszego męczen-
nika Kościoła.

KUBA ŁUKOWSKI
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ZA TYDZIEŃ
  O powstającej 

we Wrocławiu DRUŻYNIE 
RUGBY NA WÓZKACH
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Święta, święta i po świę-
tach – w wielu z nas 

taka refleksja rodzi się, gdy, 
nieco zaskoczeni, stwier-
dzamy, że ucichły już zamie-
szanie i cały ten gwar, które 
towarzyszyły nam podczas 
przygotowań, świętowania, 
spotkań z rodziną i powro-
tów do domu. Tymczasem 
dwa tygodnie później Boże 
Narodzenie przeżywali 
wierni tradycji wschodniej. 
Widząc ich gromadzących 
się na świątecznej modli-
twie, zazdrościłem im nie-
co, że witają Narodzonego 
jakby w tajemnicy – bez 
tych wszystkich mikołajów 
i śnieżynek na ulicach i bez 
wszechobecnych kolęd, 
towarzyszących tłumom w 
supermarketach. 
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KUBA ŁUKOWSKI
redaktor wydania

Wierni 
greckokatoliccy 
oddają 
cześć ikonie 
Narodzenia 
Pańskiego
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Wszystko, co żyje...

ZIĘBICE. W uroczystość 
Objawienia Pańskiego, 6 stycz-
nia, do kościoła pw. św. Jerzego 
w Ziębicach najmłodsi przyszli na 
Mszę św. ze swoimi zwierzętami 
(na zdjęciu). Dzieci przyprowadzi-
ły ze sobą rozmaitej wielkości pie-
ski, króliki, chomiki, myszki, żół-
wie, a nawet... rybki. Ks. Tadeusz 
Polan przypomniał wiernym, że 
Bóg wybrał na miejsce urodzenia 
dla swojego Syna ubogą stajen-
kę, pełną zwierząt. – Dziś przy-
szły tutaj razem z nami, aby od-
dać pokłon małemu Jezusowi – 

mówił. Ks. Bogusław Konopka, 
dziekan dekanatu Ziębice, przy-
jął przyrzeczenie od kandydatów 
do miejscowego Koła Misyjnego 
i uroczyście im wręczył indek-
sy potwierdzające przynależność 
do tej wspólnoty. Przygotowania 
kandydatów podjęła się kate-
chetka Monika Stawarz z miej-
scowej Szkoły Podstawowej nr 2.  
Dzień później, 7 stycznia, w koś-
ciele pw. śś. Piotra i Pawła w 
Ziębicach wierni obejrzeli Jasełka 
w wykonaniu ziębickich przed-
szkolaków.
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Pomocni w poznawaniu świata
WROCŁAW. Dolnośląscy 
przewodnicy zrzeszeni w Pol- 
skim Towarzystwie Turys-
tyczno-Krajoznawczym ze-
brali się 6 stycznia w au-
li Papieskiego Wydziału 
Teologicznego. Na spotkanie 
przybyło trzech biskupów: bp 
Edward Janiak, przewodniczą-
cy Rady ds. Migracji Turystyki 
i Pielgrzymek Konferencji 
Episkopatu Polski, bp Ryszard 
Bogusz, zwierzchnik diecezji 
wrocławskiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego, oraz... 
ks. Marian Biskup, diecezjal-
ny duszpasterz środowiska 

turystycznego. Specjalne ży-
czenia od generała Andrzeja 
Matejuka, szefa dolnośląskiej 
policji, przekazał Ryszard 
Zaremba. Noworoczno-
opłatkowe spotkanie uświet-
niła reprezentacja orkiestry 
policyjnej. Opiekun dolno-
śląskich przewodników ks. 
prof. Józef Pater otrzymał me-
dal Towarzystwa Miłośników 
Wrocławia. Zasłużeni działa-
cze Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno Krajoznawczego 
uhonorowani zostali odznaka-
mi za wieloletnią działalność 
na rzecz PTTK (na zdjęciu).

WROCŁAW. Tradycją najstar-
szego wrocławskiego salonu dys-
kusyjnego „Spotkanie i dialog” 
jest styczniowa dyskusja o pro-
gnozach na Nowy Rok. W tym 
roku zaproszonym prelegen-
tem był dr Wojciech Myślecki, 
wykładowca Politechniki Wroc-
ławskiej, Papieskiego Wydziału 
Teologicznego i wielu innych 
uczelni w kraju i za granicą, do-
radca rządu Jana Olszewskiego. 
Lech Stefan, który prowadził 
dyskusję, stwierdził, że więk-
szość tez postawionych na po-
dobnej dyskusji 12 miesięcy te-

mu się ziściła oprócz przewi-
dywań, że dojdzie do przyspie-
szonych wyborów parlamentar-
nych. Wojciech Myślecki przeko-
nywał, że obserwowane obecnie 
uspokojenie polityczne wynika 
z osłabienia koalicjantów Prawa 
i Sprawiedliwości. Jednak dzisiaj 
gospodarka ogólnoświatowa jest 
w okresie rozwoju. Bardzo do-
brze na jej tle wypada Polska. 
Wykorzystując wskaźniki szyb-
kiego wzrostu gospodarczego, 
należy przygotować się do zbli-
żającego się okresu stagnacji i 
dekoniunktury. TO
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Ważny rok 2007
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Konkurs choinek
STARY WOŁÓW. Szkoła pod-
stawowa w Starym Wołowie już 
po raz drugi z rzędu zwyciężyła 
w dorocznym konkursie na naj-
piękniej przystrojoną choinkę, 
organizowanym przez urząd 
miasta i gminy Wołów. Pod kie-
runkiem Piotra Dąbrowskiego, 
nauczyciela plastyki, ucznio-
wie przystroili żywe drzewka 
rosnące na placu przed szko-
łą (na zdjęciu). – W organizo-
wanym od kilku lat konkur-
sie bierze udział większość z 
11 naszych placówek oświato-
wych, szkół i przedszkoli – mó-
wi Lucyna Dumańska z Urzędu 
Gminy. Każda startująca w kon-
kursie placówka otrzymuje na-
grodę w wysokości 100 zł, a 
zwycięzcy przyznano nagrodę 
w wysokości 500 zł.

Dyskusja o prognozach na rok 2007 odbyła się 3 stycznia
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Opłatek dziennikarzy 2007

Pokornie, prosto, roztropnie
Celem Dnia jest rozwój dialogu 
między chrześcijanami i żydami, 
ale też modlitwa i refleksja nad 
związkami obu religii.

W ubiegłym roku na „Mod-
litwie Dialogu” spotkali się me-
tropolita wrocławski abp Ma-
rian Gołębiewski i Jerzy Kichler 
z Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej. – Ten dialog, który we 
Wrocławiu jest bardzo żywy, 
ma sens, ponieważ jesteśmy 
wszyscy dziećmi tego same-
go Ojca, w którego wierzymy, 
którego wysławiamy i którego 
wielbimy – mówił wtedy me-
tropolita. W tym roku central-
ne obchody dnia odbędą się w 
Gdańsku, jednak poszczególne 
miasta w Polsce przygotowały 
własne programy. 

Czerwonego światła przy tabernakulum Kościół nie zmieni na zielone!

Opłatek akademicki
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W seminarium wrocławskim
4 stycznia spotkali się na uroczystym 
opłatku przedstawiciele mediów 
wrocławskich.

To szczególny moment, kie-
dy dziennikarze prasowi, radio-
wi i telewizyjni nie spotykają 
się zawodowo przy realizacji 
jakiegoś materiału dziennikar-
skiego, lecz sami świętują, bez 
pośpiechu i zawodowej rutyny. 
Mszę św. w kaplicy seminaryj-
nej odprawił w intencji wszyst-
kich dziennikarzy wrocławskich 
bp Andrzej Siemieniewski. Po-

wiedział w homilii, że 
prawda o Bożym Naro-
dzeniu powinna uczyć 
wszystkich pokory, pro-
stoty i roztropności. Ce-
chy te powinny być rea-
lizowane w życiu każde-
go dziennikarza, który 
służy prawdzie, tej prawdy szu-
ka i odczytuje w wydarzeniach 
codziennego dnia, a następnie, 
ubierając ją w słowa – informu-
je i formuje odbiorców. W refek-
tarzu seminaryjnym kontynuo-
wano opłatkowe spotkanie. Abp 
Marian Gołębiewski na począt-
ku przypomniał wszystkim, któ-

rzy zawodowo pracują 
słowem, aby byli noś-
nikami prawdy, która 
jest w ich zawodzie naj-
ważniejsza. Łamiąc się 
opłatkiem ze wszystki-
mi, przyznał, że bardzo 
zależy mu na promo-

cji Wrocławia, aby miasto to by-
ło jeszcze bardziej pozytywnie 
zauważalne w kontekście całe-
go kraju. 

Organizatorem jedenaste-
go już dorocznego spotkania 
wrocławskich dziennikarzy był 
„Gość Niedzielny”.

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

W niedzielę Chrztu Pańskiego 
odbył się w seminarium 
duchownym we Wrocławiu 
opłatek akademicki.

Od 21 lat uczestniczą w nim 
profesorowie wszystkich wyż-
szych uczelni Wrocławia. Od 
początku bierze w nim także 
ks. kard. Henryk Gulbinowicz. 
Mszy św. przewodniczył ks. bp 
Andrzej Siemieniewski, a homi-
lię wygłosił ks. Mirosław Drze-
wiecki. Jan Chrzciciel rozpoznał 
w Chrystusie Mesjasza i powie-
dział, że jest On Barankiem Bo-
żym, który gładzi grzechy świa-
ta, i tylko On ma wstęp do czło-
wieka w dramacie jego indywi-
dualności. Każdy człowiek jest 
tak wielką tajemnicą, że sam sie-

bie nigdy nie zrozumie do końca 
i tylko obecność Chrystusa może 
być pomocą. Dlatego tak ważne 
jest, aby Chrystus, któ-
ry narodził się w świe-
cie, również rodził się w 
sercu człowieka. Czer-
wone światło przy ta-
bernakulum wskazuje 
na tajemnicę obecności 
Chrystusa i Jego wyma-
gania moralne stawiane 

człowiekowi, których nie można 
zmieniać ani przekraczać. W co-
dzienności na czerwonym świet-

le nie wolno człowieko-
wi wchodzić na drogę 
ani przechodzić. Trzeba 
czekać na zielone, które 
pozwala na przejście. Ze 
światłem przy taberna-
kulum jest inaczej.

KS. ANDRZEJ
MAŁACHOWSKI

Dzień Judaizmu

Sensowny 
dialog

X DZIEŃ JUDAIZMU 
WE WROCŁAWIU

17 STYCZNIA 2007 R.
– „W gwiazdę Dawida wpi-
sany krzyż” – projekcja filmu 
Grzegorza Linkowskiego oraz 
spotkanie z ks. prof. Romualdem 
Jakubem Wekslerem-Waszkinelem 
– aula Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, godz. 16.00.
– Spotkanie w synagodze „Pod 
Białym Bocianem” – Wrocław, ul. 
Włodkowica 9, godz. 18.30. W pro-
gramie: wykład Itzhaka Rapoporta, 
naczelnego rabina Wrocławia i 
Śląska, utwory muzyczne w wyko-
naniu kwartetu smyczkowego „Pro 
Arte”, wykład ks. R. J. Wekslera-
Waszkinela, lektura Psalmu 67 
z komentarzem rabina i abp. 
Mariana Gołębiewskiego, odczyta-
nie „Modlitwy za Żydów” autor-
stwa Jana Pawła II. W czasie spot-
kania możliwość zakupu książek o 
tematyce żydowskiej.



Kard. Henryk 
Gulbinowicz 
i prof. Ryszard 
Andrzejak, 
rektor Akademii 
Medycznej 
we Wrocławiu

Spotkanie 
dziennikarzy 
uświetnił 
chór „Canta 
nobiscum” pod 
dyrekcją Marka 
Pisarskiego
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W seminarium wrocławskim
4 stycznia spotkali się na uroczystym 
opłatku przedstawiciele mediów 
wrocławskich.

dy dziennikarze prasowi, radio-
wi i telewizyjni nie spotykają 
się zawodowo przy realizacji 
jakiegoś materiału dziennikar-
skiego, lecz sami świętują, bez 
pośpiechu i zawodowej rutyny. 
Mszę św. w kaplicy seminaryj-
nej odprawił w intencji wszyst-
kich dziennikarzy wrocławskich 
bp Andrzej Siemieniewski. Po-

W niedzielę Chrztu Pańskiego 
odbył się w seminarium 
duchownym we Wrocławiu 
opłatek akademicki.

profesorowie wszystkich wyż-
szych uczelni Wrocławia. Od 
początku bierze w nim także 
ks. kard. Henryk Gulbinowicz. 
Mszy św. przewodniczył ks. bp 
Andrzej Siemieniewski, a homi-
lię wygłosił ks. Mirosław Drze-
wiecki. Jan Chrzciciel rozpoznał 
w Chrystusie Mesjasza i powie-
dział, że jest On Barankiem Bo-
żym, który gładzi grzechy świa-
ta, i tylko On ma wstęp do czło-
wieka w dramacie jego indywi-
dualności. Każdy człowiek jest 
tak wielką tajemnicą, że sam sie-



Kiedy modlitwa się skoń-
czyła – wspomina – w 
moim życiu wszystko 
stało się nowe. Jezus za-

brał lęk, myśli o narkotykach i 
wszystkich złych rzeczach z prze-
szłości. Zabrał również głód niko-
tynowy. Teraz już nie muszę bać  
się widoku strzykawek, aptek i 
ludzi nietrzeźwych. Jezus zabrał 
mechanizmy, których nie zabiera 
terapia. Dał mi nowe życie! 

To fragment historii jednej 
z wielu osób związanych ze 
wspólnotą Hallelu Jah, którym 
udało się wyzwolić od narkoty-
ków. Jest ich coraz więcej.

Bo On za nimi tęskni

„Jesteś głodny? Chcesz kanap-
kę?” – tak wyglądały ich pierwsze 

rozmowy z bezdomnymi, spoty-
kanymi na Dworcu Głównym we 
Wrocławiu. Pomysł, by zanosić im 
jedzenie, zrodził się we wrocław-
skiej wspólnocie Hallelu Jah 14 
lat temu. W jej ramach powstała 
wówczas Diakonia Miłosierdzia. 
Wizyty na dworcu przyjmowały 
różne formy. Po około dwóch la-
tach ludzie z diakonii stanęli oko 
w oko z problemem narkomanii.

– Pierwszy narkoman spotka-
ny przez nas na dworcu miał na 
imię Jacek – opowiada Magda Ry-
ba. – Poprosił, by opłacić mu toa-
letę, gdzie mógłby się umyć. Był 
tak mocno naćpany, że ledwo stał 
na nogach. Chętnie przyjął pro-
pozycję odwiezienia do domu. W 
czasie podróży opowiadał, że je-
go dziewczyna jest w ciąży i on 
chce przestać brać, bo ma już dla 
kogo żyć. Odwiedzaliśmy go. Po-
dejmował próby trzeźwości, któ-
re zawsze kończyły się fiaskiem. 
Jednak nasza przyjaźń z nim trwa-
ła. Byliśmy przy Jacku, a on wpro-
wadzał nas w temat narkoma-
nii, dzielił się swoim cierpieniem. 
Przychodził na nasze spotkania 
modlitewne. Mówił, że chciałby 
uwierzyć w Boga, ale nie może. 
Po siedmiu latach zaprzestał „bra-
nia”, jednak jego organizm był tak 
wyniszczony, że wkrótce zmarł w 
szpitalu. Modliło się w jego inten-
cji mnóstwo ludzi. Przed śmier-

cią otrzymał sakrament 
namaszczenia chorych z 
rąk obecnego bpa An-
drzeja Siemieniewskie-
go, od lat związanego z 
naszą wspólnotą. Wierzę, że Bóg 
przyjął go do siebie...

Wkrótce po poznaniu Jacka 
członkowie diakonii zaczęli spo-
tykać kolejnych uzależnionych. 
Towarzyszyli „ludziom z dwor-
ca”, ofiarowując im swoją przy-
jaźń i modlitwę. Zachęcali do 
podjęcia terapii. Przez cztery la-
ta nie było żadnych widocznych 
efektów tych działań. Spotyka-
ni narkomanii nie chcieli rozpo-
cząć leczenia; twierdzili, że nic 
się nie da już zmienić w ich ży-

ciu. Wielu z nich umar-
ło...

– To był czas roz-
maitych trudności, 
wątpliwości – opowia-

da Magda. – Kiedyś w czasie 
modlitwy pytałam Boga, czy 
rzeczywiście chce, żebym cho-
dziła dalej na dworzec. Przed 
oczyma stanął mi wtedy ponu-
ry tunel, w którym pod ściana-
mi siedzieli pogrążeni w rozpa-
czy ludzie, z opuszczonymi gło-
wami. Odczułam w swoim ser-
cu ogromną miłość Jezusa do 
osób uzależnionych. Doświad-
czyłam, jak cierpi, widząc bez-
nadzieję, w jakiej żyją. Wyciąga 
do nich rękę, a oni nie chcą Je-
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tekst 
AGATA COMBIK

                         zia wspólnoty Hallelu Jah

Narkoman – mój brat
Marcin był w siedmiu 

ośrodkach resocjalizacji, 
przeszedł jedenaście 

detoksów.  
Nic nie pomagało.  

Tkwił w narkomanii.  
W końcu znajoma, 

Agnieszka, zaprosiła go 
na spotkanie modlitewne. 

Tam oddał życie 
Jezusowi.

W Diakonii Miłosierd

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC
Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych mieści się przy ul. 
Prądzyńskiego 37/1 we Wrocławiu. Tel. 071 799 89 83.
Godz. dyżurów: pon. 14.00–17.00; wt. 11.00–16.00; śr. 14.30–17.30; czw. 
14.30–18.00; pt. 14.00–17.00.
W Punkcie można uzyskać poradę, pomoc w podjęciu leczenia, a także po-
moc socjalną. Raz w miesiącu organizowane są tu kolacje dla uzależnio-
nych. Od niedawna w kaplicy na Dworcu Głównym co miesiąc odprawia-
ne są Msze św. dla uzależnionych, w intencji uwolnienia z nałogu. Wiele in-
formacji i praktycznych porad dla uzależnionych można znaleźć na stronie 
www.milosierdzie.hallelujah.pl/.



W czasie 
modlitwy  
o wyzwolenie
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                         zia wspólnoty Hallelu Jah

Narkoman – mój brat
go pomocy. On jednak nie prze-
staje za nimi tęsknić...

Zrozumiała, że ona też nie 
może ich zostawić.

Gdy Bóg walczy 
o człowieka
W końcu, po czterech latach, 

kilkoro zaprzyjaźnionych z diako-
nią narkomanów trafiło do szpi-
tali. W sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia podjęli w koń-
cu decyzję o leczeniu. Do tej po-
ry część z nich trwa w trzeźwo-
ści. To był pierwszy „promyk słoń-
ca”. Następny, bardzo dynamiczny 
rozdział w działalności grupy roz-
począł się, gdy przyłączyli się do 
niej Holender Matheus oraz Ar-
tur, a potem Darek – dawni nar-
komanami, których Bóg obdarzył 
wolnością. Dla ludzi z dworca by-
li namacalnym dowodem, że wy-
zwolenie jest możliwe. Dziś gro-
no uwolnionych osób wciąż się 
powiększa.

Jak się wyrwać ze szpon nar-
kotyków? – Przede wszystkim 
uzależniony musi sam zapragnąć 
wolności – mówi Magda. – Mu-
si doświadczyć negatywnych kon-
sekwencji nałogu; zdać 
sobie sprawę, że bilans 
zysków i strat wynika-
jących z brania wypa-
da zdecydowanie ujem-
nie. Ważna jest tu od-
powiednia postawa je-
go rodziny, która nie po-
winna chronić narkoma-
na przed skutkami jego 

uzależnienia. Jeśli zaniedbuje pra-
cę, niech ją straci; jeśli zwymio-
tuje, powinien obudzić się w wy-
miocinach. Rodzina nie powin-
na prać jego ubrań czy odgrze-
wać posiłku, gdy wraca późno. Je-
śli kradnie, by zdobyć środki na 
narkotyki, należy założyć zamki 
do drzwi pokojów; a jeśli konse-
kwentnie nie chce podjąć lecze-
nia, ostatecznym środkiem – po 
wyczerpaniu innych – jest wyrzu-
cenie go z domu. Miłość wymaga 
czasem twardych rozwiązań...

Gdy zapadnie decyzja o tera-
pii, najpierw, przy silnym uzależ-
nieniu, potrzebny jest tzw. de-
toks, czyli odtrucie organizmu. 
Potem następuje leczenie w spe-
cjalnych ośrodkach. Diakonia Mi-
łosierdzia pomaga często w zna-
lezieniu takich miejsc i towarzy-
szy uzależnionym w czasie tera-
pii. Chętnym osobom proponu-
je włączenie się w życie swojej 
wspólnoty, co pomaga odnaleźć 
swoje miejsce w społeczeństwie, 
w chrześcijańskim środowisku. 
Oczywiście nikt nie jest zmusza-
ny do zaangażowania się w prak-
tyki religijne.

– Doświadczenie pokazuje 
jednak – mówi Magda 
– że człowiek, który w 
walce z nałogiem otwie-
ra się na Bożą pomoc, 
łatwiej w tym zmaga-
niu wygrywa i doświad-
cza pełniejszej wolności. 
Ważna jest też postawa 
pokory i posłuszeństwa, 
otwartości na czyjąś po-

moc. Zdarzają się czasem cudow-
ne, natychmiastowe uzdrowienia. 
Sama byłam świadkiem jedne-
go z nich. Człowiek wyniszczony 
przez nałóg został w czasie mod-
litwy zupełnie uwolniony. W jed-
nej chwili zniknął głód narkotyko-
wy, uzależnienie od papierosów, 
a nawet od nałogowego ogląda-
nia telewizji i skłonności do prze-
klinania.

Często jednak droga do wol-
ności bywa długa. Magda wspo-
mina historię Mietka, którego ra-
zem z koleżanką Agnieszką Łapiń-
ską wiozły do ośrodka. Po drodze 
pojechały z nim nad morze, my-
śląc, że piękne krajobrazy obu-
dzą w nim pragnienie nowego ży-
cia. Na nadmorskim piasku dziew-
czyna wykaligrafowała dla Miet-
ka imię Jezusa... Tymczasem on 
interesował się tylko zbieraniem 
muszelek, które zamierzał z zy-
skiem sprzedać... Przerwał pobyt 
w ośrodku, wrócił do nałogu. Po-
tem znów rozpoczął terapię. Po 
okresie zmagań i nawrotów osta-
tecznie wyszedł z uzależnienia. 
Dziś sam jest terapeutą.

Magda tak bardzo zaangażo-
wała się w działalność na rzecz 
narkomanów, że – aby lepiej im 
pomagać – wraz z Agnieszką 
ukończyła resocjalizację na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Dziś ra-
zem z Darkiem Zielonką jest oso-
bą odpowiedzialną za punkt kon-
sultacyjny, który udało się stwo-
rzyć po długich staraniach przy 
ul. Prądzyńskiego. Jej marzeniem 
jest założenie pod Wrocławiem 
ośrodka dla uzależnionych oraz 
osób w kryzysie.

– Zaangażowanie w pomoc 
osobom uzależnionym sprawiło, 
że mogłam o wiele głębiej po-
znać Boga i Jego miłosierdzie – 
mówi. – My czasem przekreśla-
my człowieka, Bóg nigdy. Kocha 
wierną miłością wszystkich od-
rzuconych, zniewolonych, upa-
dających. Nie przestaje walczyć 
o tych, na których inni dawno 
już machnęli ręką. 

Magda (pierwsza 
z lewej) razem 
z Agnieszką 
(pierwsza z prawej) 
wśród 
uzależnionych 
na Dworcu 
Głównym 
we Wrocławiu

ON ZAWSZE CZEKA
Brałem heroinę ponad 10 
lat. Zacząłem z ciekawości. 
Potem przyszedł czas de-
strukcji osobowości – nie 
tylko mojej, bo gdy nar-
koman bierze, to biorą w 
pewnym sensie także je-
go bliscy. Doświadczają bó-
lu, wstydu, współuzależnie-
nia. Podejmowałem kolejne 
próby leczenia. Po ukończe-
niu terapii w monarowskim 
ośrodku wydawało mi się, 
że problem mam za sobą. 
Myliłem się. Ośrodek spra-
wił, że przestałem brać, ale 
nie usunął z serca poczucia 
winy, beznadziei i pustki. A 
człowiek nie potrafi żyć w 
pustce. Wróciłem do nałogu 
i to był moment, kiedy prze-
stałem wierzyć w wyzwole-
nie. „Przekreśliłem siebie”.
Wtedy spotkałem ludzi, 
którzy mówili mi o miło-
ści Chrystusa i modlili się za 
mnie. Wierna modlitwie w 
mojej intencji była też bab-
cia. Myślę, że wiele jej za-
wdzięczam. W tamtym cza-
sie uwierzyłem, że Bóg mnie 
kocha, ale byłem za słaby, by 
zmienić życie. Momentem 
przełomowym okazał się po-
byt w ośrodku w Toruniu, 
gdzie znów zetknąłem się 
z ludźmi głoszącymi Dobrą 
Nowinę o Chrystusie. Po raz 
pierwszy na poważnie przy-
jąłem Go do swego serca. 
„Ukochałem cię odwieczną 
miłością, dlatego zachowa-
łem dla ciebie łaskawość” – 
te biblijne słowa głęboko za-
padły mi w serce. Uchwyciłem 
się Bożej miłości jak ostatniej 
deski ratunku.
Potem był powrót do 
Wrocławia, wspólnota Hal-
lelu Jah, małżeństwo i... po-
czątek nowego życia. Zo-
stałem zaproszony do peł-
nienia służby w punkcie kon-
sultacyjnym dla osób uza-
leżnionych. Staram się po-
magać przychodzącym tu 
ludziom, jak tylko potra-
fię. Najważniejsze, by usły-
szeli tu o miłości Chrystusa. 
By wiedzieli, że nawet jeśli 
zdarzy im się jeszcze tysiąc 
upadków, On zawsze będzie 
na nich czekał. DAREK
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„Bok!” – tak witają się Chorwaci, 
„Cześć!” mówią Polacy, „Hola!” 
– Hiszpanie, ci, co nie bardzo 
wiedzą, jakim językiem mówi 
rozmówca, preferują „Hello!”. 
Wiele takich powitań można  
było usłyszeć na ulicach  
Zagrzebia pod koniec grudnia.

40 tysięcy młodych ludzi z 
całej Europy spotkało się tam, 
aby przez pięć dni modlić się o 
pokój wraz ze wspólnotą bra-
ci z Taizé. W chorwackiej sto-
licy było również 8 tysięcy Po-
laków, a wśród nich i my – nie-
wielka grupa z duszpasterstwa 
akademickiego „Maciejówka”.

Część z nas zgłosiła się do 
tzw. grupy pracy,  by poma-
gać m.in. w rozdawaniu posił-
ków. Reszta została oddelego-
wana do parafii w położonym 
o 40 kilometrów od Zagrzebia 
Karlovac, gdzie dostaliśmy za-
kwaterowanie. Na początku by-
liśmy zawiedzeni odległością i 
długim dojazdem do hal targo-
wych Zagrebacki Velesajam – 
naszego miejsca modlitw, po-
siłków i warsztatów. Trafiliśmy 
jednak do wspaniałych rodzin, 
z którymi spotkanie stało się 
tak samo ważne jak modlitwy. 
Byliśmy zachwyceni 
życzliwością i gościn-
nością gospodarzy. Kil-
ka dni mieszkania z ni-
mi pozwoliło nam do-
świadczyć tego, o co 
się modliliśmy: prosto-
ty życia.

Oprócz porannych, 
południowych i wie-
czornych modlitw bra-
cia zorganizowali nam 
przeróżne spotkania i 
warsztaty, podczas któ-
rych mogliśmy rozmawiać z ró-
wieśnikami z innych krajów, a 
także koncerty i wizyty w mu-
zeach. Rozmawialiśmy z przed-
stawicielami różnych religii i 
tradycji kulturowych: kościoła 
prawosławnego, islamu; wspól-
nie zastanawialiśmy się, czym 
jest modlitwa. Jeden z pawilo-
nów został ustanowiony stre-
fą ciszy, w której każdy mógł 

zatopić się w milczą-
cej modlitwie osobi-
stej. Nas, wrocławian, 
ucieszyła obecność bpa 
Andrzeja Siemieniew-
skiego, który przewod-
niczył niedzielnemu 
spotkaniu Polaków.

Modlitwa braci z  
Taizé jest prosta: kon-
templacja ikon, wsłu-
chiwanie się w sło-
wa Pisma Świętego, 
śpiew. Prosty wystrój 

miejsc modlitw – pomarań-
czowe płótna i światło świec 
– sprzyja wyciszeniu i sku-
pieniu. 

Nowy Rok

W sylwestrowy wieczór w 
Karlovac przy huku petard i 
blasku sztucznych ogni idzie-
my do naszej parafii na mod-
litwę. Domy ciągle jeszcze no-
szą ślady po kulach, straszą 
gdzieniegdzie szkielety spa-
lonych budynków. Mieszkańcy 
wskazują leje po wybuchach 
bomb. Na szczęście nikt już 
nie boi się wystrzałów, to tyl-
ko odgłosy noworocznej ra-
dości. Modliliśmy się tam o 
pokój.

Rezygnujemy ze wspania-
łości Zagrzebia – skarbów licz-
nych galerii i uroku uliczek 
miasta. Zamiast wrażeń wybra-
liśmy ciszę. To było dla mnie 
ważne ćwiczenie.

Modlitwa to nie tylko sło-
wa. Istotny jest po prostu 
czas,  który oddaję Bogu. Za-
grzeb był dla mnie bardziej 
czasem niż miejscem. Czasem 
i ludźmi. 

EWA CHWEDKOWSKA

Maciejówka w Zagrzebiu

Wybraliśmy ciszę
SPOTKANIA

EDYTA
– Europejskie Spotkanie 
Młodych to spotkanie z 
oczekującymi nas rodzina-
mi w parafiach, przy wspól-
nym stole w domach i przy 
wspólnym stole w hali, gdy 
otrzymywałam posiłek, 
gdy się modliłam, siedząc 
obok Węgra, Chorwata czy 
Francuza. Tysiące spotkań i 
to najważniejsze, gdy moje 
kolana spotkały się z ziemią, 
a czoło z drewnem krzyża.

ANIA RAK
– Pierwszego dnia okaza-
ło się, że mam niespraw-
ną komórkę. Odnalezienie 
się w tłumie w razie zgu-
bienia stało się niemożliwe. 
Jednak zupełnie niespodzie-
wanie napotykałam znajo-
me twarze. Tam zaczęła się 
moja „pielgrzymka zaufania 
przez ziemię”. Nic złego nie 
może mnie spotkać, kiedy 
ufam i pozwalam w swoim 
sercu działać Panu Bogu.

JAGODA ZIOBER
– W Mediolanie zachwyciło 
mnie, jak w tym różnorod-
nym tłumie można poczuć 
wspólnotę, a zarazem od-
naleźć własną przestrzeń do 
modlitwy. Tym razem prze-
żyłam spotkanie z rodziną, 
która nas gościła w swoim 
domu. Już wiem, że praw-
dziwe spotkanie z Bogiem 
najpełniej odbywa się w 
spotkaniu z drugim człowie-
kiem.

ANIA BARTOSZEK
– W Zagrzebiu zrozumia-
łam, że upominek z Polski 
dla goszczącej mnie rodzi-
ny nie wystarczy, by wyra-
zić wdzięczność. Czułam, 
że potrzebuję czegoś nie-
materialnego. Nikt nigdy 
tak mnie nie przyjmował, 
otwierając swój dom i swo-
je wnętrze na obcych przy-
byszów.

Natalę i Anię 
w Zagrzebiu 
gościli państwo 
Matijevic
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Na Europejskie 
Spotkanie 
Młodych  
w Zagrzebiu 
przyjechała 
młodzież z całej 
Europy
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W okresie świąteczno-
-noworocznym (od 26 grudnia 
do 1 stycznia) dolnośląscy polic-
janci zatrzymali 231 osób kie-
rujących samochodem pod 
wpływem alkoholu.

Pijani kierowcy spowodo-
wali 48 wypadków, w 
wyniku których zginę-
ło 5 osób, a 70 zosta-
ło rannych. 26 grud-
nia na ul. Sułowskiej 

we Wrocławiu czołowo zderzy-
ły się dwa pojazdy. Poważnych 
ran doznały pasażerki jadące 
w obu samochodach oraz oby-
dwaj kierowcy, którzy, jak się 
okazało, byli pijani. 31 grud-
nia na ul. Grabiszyńskiej we 
Wrocławiu nietrzeźwy mężczy-

zna został potrącony 
przez samochód oso-
bowy. Kierujący pojaz-
dem był również nie-
trzeźwy. 

Ile osób wie, gdzie na Dolnym 
Śląsku można zobaczyć sfinksa 
albo zegar z królem Salomonem 
machającym mieczem?

Między innymi takie informa-
cje odnajdziesz w przewodniku 
pielgrzyma po Dolnośląskiej Dro-
dze św. Jakuba „Via Regia”. Wyda-
na pod koniec 2006 r. publikacja 
opisuje szczegółowo trasę Drogi 
św. Jakuba biegnącej przez Dolny 
Śląsk – szlaku włączającego się w 
europejską sieć dróg wiodących 
do Santiago de Compostela. Pla-
kietki z muszlami wytyczającymi 
drogę prowadzą od Brzegu, gdzie 
wznosi się słynny zamek piastow-
ski zwany „śląskim Wawelem”, 
poprzez Oleśnicę Małą z daw-
ną siedzibą templariuszy, Oławę 
i Wrocław, Środę Śląską, słynącą 
z własnego „skarbu” i Legnicę, aż 

po Zgorzelec. Prowadzą najczęś-
ciej mało uczęszczanymi drogami 
i dróżkami (szlak nie jest przezna-
czony dla zmotoryzowanych!). W 
Zgorzelcu, przy Moście Staromiej-
skim na Nysie Łużyckiej, wytrwa-

li wędrowcy znajdą znaki Eku-
menicznej Drogi Pątniczej, któ-
rą można kontynuować podróż 
aż do grobu św. Jakuba w Hiszpa-
nii. Opisany w przewodniku szlak 
prowadzi wzdłuż prastarego trak-
tu zwanego Via Regia, czyli tzw. 
Królewska Droga.

Przewodnik przeznaczony jest 
dla pielgrzymów ruszających na ja-
kubową trasę (lub jej fragment), ale 
zainteresuje z pewnością wszyst-
kich lubiących „z otwartymi oczy-
ma” spoglądać na okolicę, w któ-
rej przyszło im żyć. Zamieszczone 
na wstępie artykuły zaproszą czy-
telnika do chwili refleksji nad sen-
sem drogi oraz pielgrzymiego tru-
du i zapewne niejednego „piecu-
cha” wyciągną z domu, by zakosz-
tował uroków wędrówki. 

Więcej o przewodniku i Drodze św. 
Jakuba na stronie www.camino.net.pl

GN w TVP 3 i RR

Z Kościoła
Program „W kręgu wiary” emi-

towany przez TVP 3 Wrocław, 
w piątek o godz. 18.45, zaprasza 
do śledzenia wydarzeń z życia 
Kościoła w trzech dolnośląskich 
diecezjach. W cotygodniowym 
serwisie informacyjnym, także 
zapowiedź najnowszego wyda-
nia „Gościa Niedzielnego”.

Na falach 92 FM Radia Rodzina, 
w każdą niedzielę, o 9.40, 

prezentowane jest najnowsze 
wydanie „Gościa Niedzielnego”. 
Fragmenty tekstów z aktualnych 
numerów wrocławskiego GN za-
mieszczamy tak-
że w dziale „ak-
tualności” na 
stronie interne-
towej archidiece-
zji wrocławskiej: 
www.archidiece-
zja.wroc.pl.

  SŁOWO Z MUZYKĄ
Noworoczne, a zarazem jubile-
uszowe wydanie „Verbum cum 
Musica” odbędzie się 14 stycznia 
o godz. 17.00 w auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. Prelekcję pt. „Pismo 
Święte a rozwój nauk szcze-
gółowych” wygłosi abp Marian 
Gołębiewski. W świątecznym 
klimacie usłyszymy kolędy i 
pastorałki w wykonaniu chóru 
„Cantilena”. Styczniowe spotka-
nie otworzy trzeci rok istnienia 
cyklu „Verbum cum Musica”.
  KONCERT KOLĘD, 

JAKICH NIE BYŁO
– nieznanych oraz tradycyjnych 
utworów w nowej, interesują-
cej aranżacji – odbędzie się 21 
stycznia o godz. 17.00 w au-
li PWT. Wystąpi „Feichtinum” 
– orkiestra i chór Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu pod 
dyrekcją Heleny Tomaszek-Plewy 
oraz Żeński Chór Akademicki 
„Canto Ardente” pod dyrek-
cją Barbary Jakóbczak-Zathey. 
Przygotowanie chóru – Jolanta 
Szymbalska-Matczak, aranżacja 
– Tadeusz Zathey.
 KURS FILIP 
– wyjazdowe rekolekcje ewan-
gelizacyjne dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. Cel – 
uporządkowanie prawd wiary, 
osobiste doświadczenie mod-
litwy i spotkania z Chrystusem. 
Termin – od 26 stycznia (wie-
czór) do 30 stycznia (południe). 
Miejsce – dom rekolekcyjny 
Jana Pawła II w Oławie (Nowy 
Otok). Koszt uczestnictwa – 85 
zł, dojazd własny. Zgłoszenia 
osób i grup z parafii lub szkół 
za potwierdzeniem księdza 
lub katechety. Zapisy – do 15 
stycznia, osobiście w siedzibie 
Diecezjalnego Duszpasterstwa 
Młodzieży we Wrocławiu przy 
ul. Katedralnej 4, lub e-mailem: 
filip@ddm.wroc.pl
  ŚWIĘTO PAPIESKIEGO 

WYDZIAŁU 
TEOLOGICZNEGO 
WE WROCŁAWIU

odbędzie się w sobotę 27 stycz-
nia, w przeddzień wspomnienia 
św. Tomasz z Akwinu. Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą 
św. w katedrze wrocławskiej, 
której przewodniczył będzie 
abp Marian Gołębiewski, Wielki 
Kanclerz PWT. 

Zapraszamy

Stop pijanym kierowcom!

Pięć osób nie żyje

Dla pielgrzymów i włóczykijów

W drogę!

Jazda w stanie 
nietrzeźwości 
jest 
przestępstwem

AR
C

H
IW

U
M

 P
O

LI
C

JI

Z Kościoła
P
w piątek o godz. 18.45, zaprasza 
do śledzenia wydarzeń z życia 
Kościoła w trzech dolnośląskich 
diecezjach. W cotygodniowym 
serwisie informacyjnym, także 
zapowiedź najnowszego wyda-
nia „Gościa Niedzielnego”.

N
prezentowane jest najnowsze 
wydanie „Gościa Niedzielnego”. 
Fragmenty tekstów z aktualnych 
numerów wrocławskiego GN za-
mieszczamy tak-
że w dziale „ak-
tualności” na 
stronie interne-
towej archidiece-
zji wrocławskiej: 
www.archidiece-
zja.wroc.pl.


Noworoczne, a zarazem jubile-
uszowe wydanie „Verbum cum 
Musica” odbędzie się 14 stycznia 
o godz. 17.00 w auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. Prelekcję pt. „Pismo 
Święte a rozwój nauk szcze-
Wrocławiu. Prelekcję pt. „Pismo 
Święte a rozwój nauk szcze-
Wrocławiu. Prelekcję pt. „Pismo 

gółowych” wygłosi abp Marian 
Gołębiewski. W świątecznym 
klimacie usłyszymy kolędy i 
pastorałki w wykonaniu chóru 
„Cantilena”. Styczniowe spotka-
nie otworzy trzeci rok istnienia 
cyklu „Verbum cum Musica”.


– nieznanych oraz tradycyjnych 
utworów w nowej, interesują-
cej aranżacji – odbędzie się 21 
stycznia o godz. 17.00 w au-
li PWT. Wystąpi „Feichtinum” 
– orkiestra i chór Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu pod 
dyrekcją Heleny Tomaszek-Plewy 
oraz Żeński Chór Akademicki 
dyrekcją Heleny Tomaszek-Plewy 
oraz Żeński Chór Akademicki 
dyrekcją Heleny Tomaszek-Plewy 

„Canto Ardente” pod dyrek-
cją Barbary Jakóbczak-Zathey. 
Przygotowanie chóru – Jolanta 
Szymbalska-Matczak, aranżacja 
– Tadeusz Zathey.

– wyjazdowe rekolekcje ewan-
gelizacyjne dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. Cel – 
uporządkowanie prawd wiary, 
osobiste doświadczenie mod-
litwy i spotkania z Chrystusem. 
Termin – od 26 stycznia (wie-
czór) do 30 stycznia (południe). 
Miejsce – dom rekolekcyjny 
Jana Pawła II w Oławie (Nowy 
Otok). Koszt uczestnictwa – 85 
zł, dojazd własny. Zgłoszenia 
osób i grup z parafii lub szkół 
za potwierdzeniem księdza 
lub katechety. Zapisy – do 15 
stycznia, osobiście w siedzibie 
Diecezjalnego Duszpasterstwa 
Młodzieży we Wrocławiu przy 
ul. Katedralnej 4, lub e-mailem: 
filip@ddm.wroc.pl


odbędzie się w sobotę 27 stycz-
nia, w przeddzień wspomnienia 
św. Tomasz z Akwinu. Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą 
św. w katedrze wrocławskiej, 
której przewodniczył będzie 
abp Marian Gołębiewski, Wielki 
Kanclerz PWT. 
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VIII

Specjaliści od marzeń

Astronauci, księżniczki i poeci
Organizują spotkania z rajdowcami, 
strażakami i z... Myszką Miki; wyszukują 
książęce karoce i zdobywają nowoczesny 
sprzęt komputerowy... Stają na głowie, 
by na dziecięcej buzi choć na chwilę 
pojawił się uśmiech.

Dzięki marzeniom życie nabiera ru-
mieńców. A gdy to życie wisi na włosku, 
spełnienie pragnień, oczekiwań i nadziei, 
staje się sprawą palącą... Fundacja „Mam 
Marzenie” istnieje w Polsce od 2003 r. 
Zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci 
zmagających się ze śmiertelną chorobą.

Na torze i wśród gwiazd

Wrocławski oddział fundacji działa od 
lipca 2004 r. W tym czasie jego wolonta-
riusze zdążyli dotrzeć do sporej gromadki 
młodych marzycieli. Jednym z nich był Ma-
ciek. Na pierwszym spotkaniu z chłopcem 
wysłannicy fundacji usłyszeli o jego rozle-
głych zainteresowaniach – m.in. o rybach, 
wędkarstwie, a także o... kosmosie, prag-
nieniu spotkania się ze słynnym pol-
skim astronautą i złożenia wizyty w 
obserwatorium astronomicznym.

Udało się! Z Mirosławem Herma-
szewskim spotkał się na lotnisku w 
Mirosławicach koło Sobótki, gdzie 
również mógł... przelecieć się samo-
lotem. Na wolontariuszach wielkie wrażenie 
wywarły fachowe debaty, jakie toczył z astro-
nautą, bardzo dokładnie odpowiadającym na 
wszelkie jego pytania. Kosmiczną wiedzę Ma-
ciek mógł pogłębić także w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskie-
go, gdzie m.in. zapoznał się z lunetami i obej-
rzał multimedialne prezentacje o gwiazdach.

6-letni Robert zre-
alizował marzenie o 
rowerku, Andrzej ra-
zem z Tomkiem Ku-

charem przejechał się 
rajdowym samocho-
dem, a mieszkająca 
w domu dziecka Sa-
ra w dniu swych 18. 

urodzin mogła cieszyć 
się z wydania tomiku jej 
własnych wierszy. W kolejce czekają m.in. 
marzenia o spotkaniu z Robertem Kubi-
cą, o sprzęcie do wspinaczki górskiej, o 
zostaniu policjantem...

Czy to „tylko” chwila radości? Nieko-
niecznie. Dostarczenie dziecku pozytyw-

nych przeżyć, obudzenie chęci do życia 
i działania, często ma także dobroczyn-
ny wpływ na jego zdrowie. Tak było z An-

dżeliką. Gdy zgodnie ze swym marzeniem 
wcieliła się w rolę księżniczki, okazało się, 

że wyniki jej badań zupełnie niespodzie-
wanie się poprawiły. Znana jest też histo-
ria Rafała, który marzył o spotkaniu z Ja-
nem Pawłem II. Po wizycie w Watykanie 

powrócił zupełnie do zdrowia. Został na-
wet ojcem chrzestnym córki wolon-
tariusza, który dopomógł w realiza-
cji marzenia.

Dać nadzieję

Pani Iwona, koordynująca od 
sierpnia 2006 roku pracę wrocławskiego od-
działu, wie, co znaczy znaleźć się na krawę-
dzi życia i śmierci. Z nowotworem zmagała się 
dwukrotnie. Wie, że oprócz opieki medycznej 
w procesie leczenia niezbędna jest nadzieja. I 
zaangażowała się całym sercem w dawanie jej 
chorym dzieciom.

– Ich choroba jest dla całej rodziny strasz-
nym doświadczeniem – mówi. – Najczęściej 
mamy do czynienia z dziećmi cierpiącymi na 
nowotwory, dystrofie, białaczki, chłonniaki. 
Zdarza się, że nie zdążymy ze spełnieniem 
marzenia.... Trzeba się śpieszyć.

Grupę wrocławskich wolontariuszy two-
rzy ok. 30 osób w różnym wieku, począwszy 
od gimnazjalistów. To dzielni ludzie, którzy 
mają odwagę znieść widok smutnych szpital-
nych sal, łysych główek, kroplówek... Podtrzy-
mują kontakty z chorymi i ich rodzinami, po-
zyskują w przeróżny sposób potrzebne środ-
ki. Organizują zbiórki, aukcje, znajdują spon-

sorów. Pani Iwona mówi o wzruszających sy-
tuacjach, gdy czasem ktoś pragnący zacho-
wać anonimowość ofiarowuje ni stąd, ni zo-
wąd 10 tys. zł... Ale pomóc można nie tylko fi-
nansowo. Bardzo cenna jest np. oferta trans-
portu albo sam kontakt z kimś, kto może po-
móc w realizacji marzenia – bo należy np. do 
bractwa rycerskiego, jest strażakiem czy właś-
cicielem restauracji.

Jak wyglądają marzenia? Starsze dzieci czę-
sto marzą o laptopach. Dla uwięzionej w szpi-
talu czy w domu młodzieży komputer bywa 
oknem na świat, pomocą w nauce, w kontak-
tach z ludźmi. Zgodnie z zasadami obowiązu-
jącymi w  fundacji dzieci poniżej 10. roku ży-
cia nie mogą otrzymać komputera. Ich marze-
nia bywają niezwykle barwne. A czasem też za-
skakujące. Pewna dziewczynka chciała na przy-
kład przejechać się na prawdziwym tygrysie... 
Na wszelki wypadek dzieci proszone są więc o 
podanie marzenia „awaryjnego”, gdyby pierw-
sze okazało się nierealne czy niewskazane ze 
względu na stan zdrowia malucha.

Tak czy inaczej... warto marzyć. I czasem 
spróbować był „złotą rybką”, która spełni ży-
czenie chorego dziecka. Jego uśmiech to dla 
wielu szczyt marzeń. AGATA COMBIK

wroclaw@goscniedzielny.pl
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Marzyciele 
oczekujący 
na spełnienie 
swych życzeń

Od góry:
Marzenie Maćka 

zaczęło się 
spełniać 

na lotnisku.
Sara marzyła 
o chwili, gdy 

podpisze tomik 
własnych 
wierszy.
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„MAM MARZENIE”
Szczegółowe zasady funkcjonowania Fundacji „Mam 
Marzenie”, informacje o sposobie zgłaszania „marzy-
cieli” i o możliwości włączenia się w działalność fun-
dacji można znaleźć na stronie www.mammarzenie.
org Kontakt z koordynatorką wrocławskiego oddzia-
łu Iwoną Kuszak: tel. 0515 199 628.




