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O Edycie Stein
Wrocław. Studium 
Nauk Humanistycznych 
Politechniki 
Wrocławskiej zaprasza 
na konferencję „Edyta 
Stein: wrocławianka 
– filozof – współpatronka 
Europy”. Rozpocznie się 
ona 3 czerwca o godz. 
10.00, w budynku 
D20 PWr przy ul. 
Janiszewskiego 8, 
w sali 10D (parter). 
Wśród wykładowców: 
ks. prof. Joachim 
Piecuch z Uniwersytetu 
Opolskiego, prof. Anna 
Barbara Gerl-Falkovitz 
z Drezna, ks. prof. Jerzy 
Machnacz z PWT we 
Wrocławiu. Wstęp wolny.

Odszedł do Ojca
Siechnice. Proboszcz 
parafii pw. 
Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi 
Panny w Siechnicach ks. 
prałat Stanisław Danicki 
zmarł w szpitalu we 
Wrocławiu 19 
maja. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły 
się 21 maja w kościele 
parafialnym w 
Siechnicach. Liturgii 
żałobnej przewodniczył 
metropolita wrocławski 
abp Marian Gołębiewski.

„Jedliniok”
Korea Południowa. 
Akademicki Zespół Pieśni 
i Tańca „Jedliniok” 
23 maja zakończył 
tournée po Korei, a za 
miesiąc udaje się do Pragi 
na Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny 
Krajów Słowiańskich. 
Jeszcze w tym roku 
planowane są wyjazdy 
zespołu do Indonezji 
(lipiec), Kazachstanu 
(wrzesień–październik) 
i Indii (listopad).

W katedrze wrocławskiej 18 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie

Przyjaciele, nie sługi

Ś więcenia 18 prezbiterów zgro-
madziły w archikatedrze, na 

uroczystej Eucharystii odprawio-
nej w sobotę 24 maja, liczne grono 
kapłanów, z proboszczami rodzin-
nych parafii kandydatów na księży, 
ich krewnych i przyjaciół, kolegów 
z seminarium i wydziału teologicz-
nego oraz wielu parafian i miesz-
kańców całego Wrocławia. To ich 
abp M. Gołębiewski zachęcał, by 
uważnie przemyśleli, jakiej godno-
ści w Kościele mają dostąpić nowo 
wyświęceni. Podkreślił, że droga do 
kapłaństwa jest długa i trudna. – 
Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w 

to, co przeczytacie, nauczajcie tego, 
w co uwierzycie, i pełnijcie to, czego 
innych będziecie nauczać – zwra-
cał się do kandydatów do święceń. 
– Pamiętajcie, że zostaliście wzięci 
z ludzi i dla ludzi ustanowieni, aby 
im pomagać w dążeniu do Boga. 
Metropolita zauważył, jak ważne 
jest, by posługę kapłańską pełnić 
z nieustanną radością i prawdziwą 
miłością, nie szukając korzyści wła-
snej, lecz chwały Chrystusa. 

– Podczas modlitwy święceń 
poczułem, że pozostałem tym sa-
mym człowiekiem, ale wkroczyłem 
w zupełnie nową rzeczywistość 

– powiedział nam tuż po uroczysto-
ści ks. Patryk Gołubców. – W mo-
mencie nałożenia rąk czułem prze-
kazanie Ducha Świętego od biskupa, 
kapłanów. To wielkie zobowiązanie 
i zaufanie, jakie nakłada na mnie 
Kościół na dalsze lata mojego życia, 
bez żadnej możliwości wycofania 
się z odpowiedzialności, jaką mnie 
obdarowano. Szczególnym momen-
tem była też Litania do Wszystkich 
Świętych, w której z całego serca 
prosiłem naszych patronów, by 
wspierali mnie w posłudze. 

– W tym dniu szczególnym dla 
całej wspólnoty seminaryjnej cieszy-
my się wysiłkiem wychowawczym 
rodzin, z których neoprezbiterzy 
pochodzą – mówił rektor MWSD 
we Wrocławiu ks. Adam Łuźniak. – 
Mam nadzieję, że entuzjazm, który 
jest w sercach młodych prezbiterów, 
będzie owocował w ich pracy, w pa-
rafiach. Jolanta Sąsiadek

– Nie wymaga się od księdza, by był znawcą 
ekonomii, budownictwa czy innych dziedzin. 
Ma być specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem 
– mówił abp Marian Gołębiewski, przywołując słowa 
Benedykta XVI.

Nałożenie rąk na głowy wybranych do święceń poprzedza modlitwę za nich, namaszczenie ich dłoni, 
przekazanie im chleba i wina. Na zdjęciu (od lewej) bp Edward Janiak, abp M. Gołębiewski, bp senior Józef 
Pazdur (w głębi)
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Przeszli aleją Jana Pawła II

Wciąż jest nasz

Dobra. Z kościoła parafialnego w 
Dobrej do Szkoły Podstawowej w 
Dobrzeniu wiodła trasa procesji w 
uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa. W tym roku po 
raz pierwszy mieszkańcy para-
fii pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
wyruszyli w nią aleją Jana Pawła II 
(na zdjęciu). Wiedzie ona wśród 
malowniczych pól, zamieszkałych 
przez bażanty, łanów rzepaku i 
zbóż. – Kiedyś tą polną drogą 

właściciel pałacu w Dobrzeniu 
chodził do swojego kościoła w 
Dobrej – powiedział na zakoń-
czenie wójt Dobroszyc Jan Głowa. 
– Dwa lata temu, gdy gmina odbu-
dowała tę drogę i dwa mosty, połą-
czyła ona dwie wioski. Nazwanie 
jej aleją Jana Pawła II i poprowa-
dzenie nią procesji Bożego Ciała 
było marzeniem poprzedniego 
proboszcza ks. Józefa Jajugi. 
 jos

Długołęka. Prymicje bp. Adama 
Bałabucha (na zdjęciu), które odby-
ły się w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Długołęce 25 maja, 
zgromadziły tłumy jego dawnych 
parafian i przyjaciół. Ks. Adam 
Bałabuch, który 8 maja br. przy-
jął sakrę i zaczął pełnić posługę 
biskupa pomocniczego diecezji 
świdnickiej, przez 7 lat (od 1997 do 
2004 r.) był proboszczem parafii w 

Długołęce. Pracując w archidie-
cezji wrocławskiej, ks. dr Adam 
Bałabuch był m.in. wykładowcą 
teologii Słowa Bożego i homile-
tyki na PWT, prefektem i ojcem 
duchownym w seminarium, 
sekretarzem generalnym oraz 
dyrektorem administracyjnym 
PWT. Choć od 2004 r. pełni posłu-
gę w Świdnicy, wciąż jest „trochę 
nasz”... ac

Pogrzeb cichociemnego
Wrocław. Na cmentarzu 
Grabiszyńskim odbył się pogrzeb 
majora Juliana Piotrowskiego, 
ostatniego żyjącego we Wro- 
cławiu cichociemnego, żołnie-
rza, powstańca warszawskie-
go, więźnia obozów niemiec-
kich. Urodzony 88 lat temu 
w Mariampolu, jako żołnierz 
września 1939 przewędrował trzy 
kontynenty. Przez Afrykę, gdzie 
walczył m.in. pod Tobrukiem, 
dotarł do Włoch. Tam zgłosił się 

na szkolenie cichociemnych – 
żołnierzy-komandosów, którzy 
wracali do kraju z rozkazami 
i wsparciem dla Armii Krajowej. 
Po udanym zrzucie dotarł do 
Warszawy tuż przed rozpoczę-
ciem powstania warszawskiego. 
W 1948 r. powrócił do ojczyzny, 
do Wrocławia. W pogrzebie 
uczestniczyła kompania honoro-
wa Wojska Polskiego z orkiestrą 
(na zdjęciu), kombatanci, przyja-
ciele i sąsiedzi. tb

Golf – promocją Wrocławia
Krzyżanowice. Od 20 maja 
stolica Dolnego Śląska stała się w 
stolicą polskiego golfa. Wszystko 
za sprawą prestiżowego turnieju 
golfowego European Challenge 
Tour. Ten drugi co do ważności 
europejski cykl golfowy dla zawo-
dowych graczy można porównać 
do rozgrywek Pucharu UEFA w 
piłce nożnej. 150 zawodników z 
całego świata walczyło o presti-
żowe tytuły, ale także o pokaźne 
nagrody pieniężne (150 000 Euro). 
Wrocławski turniej był najwięk-
szym wydarzeniem golfowym w 
historii Polski, a ponad 300 milio-
nów widzów obejrzało relacje w 
telewizjach całego świata. DHL 

Wrocław Open rozgrywany był 
w Toya Golf&Country Club, na  
jednym z najpiękniejszych pól gol-
fowych w Polsce, które powstało 
na terenie byłego poligonu wojsko-
wego, niedaleko Wrocławia, tuż za 
Krzyżanowicami. 
 Janusz D. Telejko

Biskupin.  Abp Ma ria n 
Gołębiewski poświęcił oddany 
niedawno do użytku budynek 
plebanii parafii pw. św. Faustyny 
we Wrocławiu. Uroczystość, połą-
czona z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania młodzieży, odbyła 
się 25 maja. Prace przy plebanii 
według projektu arch. Zdzisława 

Mieczkowskiego, również autora 
projektu budowanego od 1998 roku 
kościoła parafialnego, rozpoczął 
w maju 2006 r. obecny proboszcz 
parafii ks. Marek Dutkowski. – 
Z otynkowaniem zaczekamy do 
wykończenia kościoła – mówi ks. 
M. Dutkowski. – Dom Pański ma 
pierwszeństwo. xaj

Nowa plebania
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4 jeźdźców, 4 rowery, 4 tys. ki-
lometrów i prawie 40 dni – tak 
streszczają swoją pielgrzym-
kę członkowie radomskiego 
Bractwa Rowerowego. Na dwóch 
kółkach pojechali z Radomia do 
Jerozolimy.

Łukasz i Tomasz Zaborowscy, 
Marek Korzeński i Piotr Jaśkie-
wicz o wyprawie do Ziemi Świętej 
rozmyślali od dawna. Wątpliwo-
ści było mnóstwo. Brak wody na 
pustyni, skorpiony, zawirowania 
polityczne na Bliskim Wscho-
dzie... Pomimo obaw zdecydowali 
się wyruszyć. Udało się. O swojej 
wyprawie z 2006 r. opowiedzieli 
20 maja na spotkaniu w Politech-
nice Wrocławskiej, z którą zwią-
zanych jest dwóch uczestników 
pielgrzymki. Można tam było 

również obejrzeć wystawę foto-
grafii z ich podróży oraz nabyć 
album.

Droga z Polski m.in. przez 
Rumunię, Bułgarię, Turcję, Sy-
rię i Jordanię to pasmo przygód 
i niezwykłych doświadczeń. Ro-
werzyści pokonywali średnio 
110 km dziennie, a noce spędzali 
pod gołym niebem. Ważną to-
warzyszką ich wyprawy była 
Biblia.

– Jechaliśmy po to, by świę-
tować zmartwychwstanie Jezu-
sa Chrystusa – mówi Łukasz. 
– Do celu dotarliśmy w sobotę 
26 sierpnia, w uroczystość MB 
Częstochowskiej. Niedzielny po-
ranek  powitaliśmy w Bazylice 
Grobu Pańskiego, miejscu śmierci 
i zmartwychwstania Pana.

Agata Combik

Do Ziemi Świętej na rowerze

Pomysł na pielgrzymkę

Na rowerowym szlaku
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Boże Ciało w archikatedrze wrocławskiej

Zapragnąć Chleba
Zatrzymał się 
w rzemieślniczym 
warsztacie 
wzniesionym 
przy kościele 
Świętego Krzyża 
i w Wieczerniku, 
którego obraz 
pojawił się na 
murach kościoła św. 
Marcina. Przystanął 
w strażackim wozie 
i u stóp seminarium.

P an Jezus w Najświętszym 
Sakramencie, niesiony uli-

cami Ostrowa Tumskiego, zgro-
madził jak zwykle tłum wrocła-
wian. Podczas uroczystej Mszy 
św., która poprzedziła procesję, 
usłyszeli o znaczeniu sakramentu 
Eucharystii.  – Jest ona pokarmem 
ludu Bożego. Nie wyklucza to ado-
racji i kontemplacji Najświętszego 
Sakramentu, ale na pierwszym 
miejscu należy umieścić spożywa-
nie owego pokarmu – mówił w ho-
milii abp Marian Gołębiewski, 
przewodniczący koncelebrowanej 
Mszy św.  Jednocześnie metropo-
lita podkreślił, że przyjmowanie 
Eucharystii wymaga spełnienia 

odpowiednich warunków – wiary 
oraz czystego sumienia. Drogą do 
Eucharystii jest sakrament pojed-
nania, zaś skutkiem jej przyjmo-
wania – łączność z uwielbionym 
Chrystusem i budowanie Jego 
Ciała, którym jest Kościół.

W największej wrocławskiej 
procesji, która po Mszy św. wyru-
szyła z katedry, szli przedstawi-
ciele wszelkich stanów i profesji, 
członkowie rozmaitych organiza-
cji i stowarzyszeń. Pod kolumną 
Chrystusa Króla Wszechświata 
do zgromadzonych zwrócił się 
rektor PWT ks. prof. Waldemar 
Irek, któy o Eucharystii mówił 
w kontekście rodziny. Zachęcał do 
dziękczynienia Bogu za dwa domy 
– ten tworzony przez naszych ro-
dziców, w którym przeżywaliśmy 
pierwsze procesje, uczyliśmy się 
szacunku do Najświętszego Sa-
kramentu i do chleba, oraz ten, 
w którym większość osób prze-
żywa dorosłe życie – dom two-
rzony ze współmałżonkiem czy 
też dom, którym jest seminarium 
lub klasztor.

Wśród ołtarzy, przygotowa-
nych przez rzemieślników, twór-
ców kultury, strażaków i klery-
ków, największą niespodziankę 
stanowił przedostatni, zbudowa-
ny na wozie strażackim. 

Agata Combik

Przybrany zielenią pojazd, z uniesioną drabiną i wizerunkiem 
św. Floriana, przygotowali wrocławscy strażacy
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Duszpasterski Telefon Zaufania

Tu Cię wysłuchają

G dy człowiek czuje, że problem 
go przerasta, często wie, że 

potrzebuje pomocy innych. 
Zmobilizowanie się, by szukać 
wsparcia u specjalistów, w gąsz-
czu rozmaitych instytucji i orga-
nizacji, bywa jednak straszliwie 
trudne. Od czego zacząć, gdzie 
pójść? Czasem warto chwycić 
najpierw za słuchawkę telefonu.

Nie przerywają 
rozmówcom

– Ludzie dzwonią do nas 
z przeróżnymi sprawami – mówi 
Teresa Fiszer, prezes Duszpa-
sterskiego Telefonu Zaufania. 
– Czasem oczekują konkretnej 
informacji, pytają na przykład 
o adres poradni alkoholowej. Dys-
ponujemy rzeczywiście pokaźną 
bazą danych na temat instytucji 

świadczących pomoc w najróż-
niejszych sytuacjach i chętnie 
przekazujemy takie informacje. 
Jednak większość osób dzwoni 
dlatego, bo chce po prostu poroz-
mawiać; ludzie czują się samotni 
i zagubieni.

Rozmówcy cenią sobie anoni-
mowość, jaką zapewnia Telefon. 
Ośmiela ich ona do mówienia 
o sprawach trudnych i bolesnych. 
– Rozmowy dotyczą często spraw 
rodzinnych – mówi pani Teresa. – 
Od jakichś dwóch lat dzwonią ko-
biety, które nie radzą sobie z tym, 
że ich mężowie wracają z pracy 
nocą, nie mają czasu dla rodziny. 
Telefonują matki, których dzieci 
wpadły w rozmaite uzależnienia. 
Pojawia się kwestia przemocy 
w rodzinie, czasem, choć rzadziej, 
przemocy seksualnej. Dzwonią 

ludzie z ciężką nerwicą, depre-
sją; osoby zmagające się z myślami 
samobójczymi.

Czasem trzeba kogoś zachęcić 
do skorzystania z pomocy Caritas, 
Domu Samotnej Matki czy porad-
ni zdrowia psychicznego. Dyżu-
rujące przy telefonie osoby nie 
mogą oczywiście zmienić sytuacji 
życiowej żadnego człowieka, ale 
pomagają mu rozładować napięcie 
psychiczne i wskazują, gdzie może 
szukać pomocy. Nie na każde py-
tanie można odpowiedzieć od 
ręki. Bywa, że osoba dyżurująca 
prosi rozmówcę, by zadzwonił za 
godzinę lub nawet za 2 dni i w tym 
czasie wynajduje odpowiednie 
informacje.

– Nie pytamy, czy ktoś jest 
wierzący. Jeśli rozpoczyna rozmo-
wę na tematy religijne, podejmu-
jemy ją, ale sami takich rozmów 
nie zaczynamy – podkreśla pani 
Teresa. – Nawet jeśli rozmowa się 
przedłuża, nie przerywamy, nie 
bagatelizujemy czyjegoś proble-
mu. Pozwalamy się człowiekowi 
wygadać i staramy się nawiązać 
z naszym rozmówcą przyjazny 
kontakt – taka jest naczelna idea 
ruchu pomocy telefonicznej.

Dla pasjonatów
Duszpasterski Telefon Zaufa-

nia oparty jest całkowicie na wo-
lontariacie. We Wrocławiu pracu-
je w nim obecnie 12 wolontariuszy 

w różnym wieku i różnych pro-
fesji. – Przyjmujemy zasadniczo 
każdą osobę dorosłą (od ok. 25. 
roku życia), która posiada umie-
jętność słuchania i nawiązywania 
życzliwej relacji z człowiekiem 
– mówi pani prezes. – Podjęcie 
pracy jest możliwe po przejściu 
odpowiedniego przeszkolenia. 
Wolontariusz zobowiązany jest 
do co najmniej 2 dyżurów w mie-
siącu oraz do udziału w comie-
sięcznym spotkaniu. Co roku 
w Gdańsku odbywa się obowiąz-
kowe szkolenie.

Pani Teresa podkreśla, że 
praca w Telefonie Zaufania to 
nie miejsce na przykład dla stu-
dentów, potrzebujących jedynie 
„papierka” poświadczającego, że 
odbyli tego rodzaju praktykę. To 
zajęcie dla prawdziwych pasjona-
tów, którzy chcą bezinteresownie 
pomagać innym.

 Agata Combik

Kto chciałby zostać wolontariuszem 
wrocławskiego Duszpasterskiego 
Telefonu Zaufania, może 
kontaktować się z prezes  
Teresą Fiszer pod tel. 071 788 67 08 
(po godz. 21.00). 
Wolontariusze poszukują 
również osób lub instytucji 
gotowych wesprzeć 
ich działania finansowo  
(np. pokrywając koszty udziału 
w szkoleniach)

Matka ma problem z dzieckiem – alkoholikiem, 
student nie może odnaleźć się wśród kolegów, 
a komuś innemu po prostu bardzo smutno.  
Są sytuacje, kiedy koniecznie trzeba się  
przed kimś „wygadać”, kiedy nie można  
pozostać samemu.
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Słuchawka nadziei
Zaczęło się od samobójstwa pewnej nastolatki. Przejęty jej 
śmiercią anglikański pastor chad Varah w 1953 r. udostępnił 
telefon należący do londyńskiej parafii pw. św. Stefana osobom 
zmagającym się z myślami samobójczymi. Dyżurowali przy 
nim wolontariusze nazwani samarytanami. Telefony Zaufania, 
ukierunkowane na pomoc ludziom w kryzysie psychicznym, 
zaczęły wkrótce powstawać w całej Anglii i w innych krajach. 
Zawiązała się Międzynarodowa Organizacja Pomocy 
Telefonicznej (IFOTES). W Polsce kolebką ruchu był Gdańsk, 
gdzie idee telefonicznej pomocy dotarły dzięki prof. Tadeuszowi 
Kielanowskiemu. Gdański ośrodek zaczął działać 1 października 
1967 r. W tym samym roku Telefon Zaufania powstał również 
we Wrocławiu. Dyżurowali w nim wyłącznie specjaliści – 
psychiatrzy, psychologowie. W 1990 r. we Wrocławiu powstał 
dodatkowo Duszpasterski Telefon Zaufania, utworzony przez 
Urszulę Neumann i ks. Stanisława Paszkowskiego. Od 10 lat jego 
prezesem jest lek. specjalista psychiatra Teresa Fiszer.

Duszpasterski Telefon Zaufania
071 321 35 46. czynny od pn. do pt. w godz. od 18.00 do 21.00

Anonimowi przyjaciele czekają przy telefonie
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Płótno „Studium 
chmur” Friedricha 
Philippa Reinholda, 
które zaginęło 
podczas II wojny 
światowej,  
odnalazło się  
w Paryżu.

O braz olejny, reprezentujący 
niemieckie malarstwo pej-

zażowe okresu romantyzmu, tra-
fił do paryskiego antykwariatu. 

Na jego odwrocie była informa-
cja, że w 1935 r. został kupiony 
w Monachium przez Śląskie 
Muzeum Sztuk Pięknych w 
Breslau. Ponieważ wrocławskie 
Muzeum Narodowe, które konty-
nuuje jego tradycje, nie jest jego 
prawnym spadkobiercą, odnale-
ziony obraz, po potwierdzeniu 
jego autentyczności przez kusto-
sza Piotra Łukaszewicza, zaku-
piono. Płótno trafiło do zbiorów 
muzeum dzięki finansowemu 
wsparciu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

� •

Muzyka i dach
E k um e ni c z ny 
Koncert Chary-
tatywny na rzecz 
Wielofunkcyjnej 
Placówki Opie- 
k u ńczo -Wycho -
wawczej „Wiosna” w Krzydlinie 
Małej odbędzie się 1 czerwca 
o godz. 16.00 w filharmonii im. 
Witolda Lutosławskiego we 
Wrocławiu. Wystąpią: Chór 
Synagogi pod Białym Bocianem, 
prawosławny chór „Oktoich”, Chór 
Kameralny „Angelus”, a także 
Tomek Kamiński, zespół „W Samo 
Południe” oraz dzieci z Krzydliny. 
Wśród współorganizatorów 
imprezy znajduje się IX LO we 
Wrocławiu. Całkowity dochód 
z koncertu zostanie przekaza-
ny na rzecz prowadzonej przez 
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame placówki, gdzie 
ubiegłoroczna nawałnica znisz-
czyła dach.

Niemiecki bezpłatnie
Dortmundzko-Wrocławska 
Fundacja im. św. Jadwigi zapra-
sza chętnych na bezpłatny, inten-
sywny kurs języka niemieckiego 
z przygotowaniem do zagranicznej 
praktyki zawodowej. Nauka będzie 
się odbywała w Dortmundzie, od 

14 do 28 września. Kurs przezna-
czony jest dla młodzieży w wieku 
21–22 lat (studentów 3. roku lub 
osób z wyuczonym zawodem), 
znającej język w stopniu umożli-
wiającym podstawową komuni-
kację. Organizatorzy zapewniają 
mieszkanie u rodzin niemieckich, 
pełne wyżywienie, a obok inten-
sywnego kursu językowego 
także spotkania z pracodawcami 
niemieckimi i organizacjami mło-
dzieżowymi, wspierającymi poby-
ty obcokrajowców w Niemczech. 
Chętni mogą składać dokumenty 
do 10 czerwca w biurze Fundacji 
przy. pl. Staszica 4. Informacje na 
stronie www.fundacja.sw.jadwigi.
archidiecezja.wroc.pl.

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

Zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”

■ R e K l A m A ■

KKK (25)

Co Bóg złączył…
Jezusowe wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 
(Mk 1,15) większość z nas gotowa jest łączyć jedynie ze Środą 
Popielcową i obrzędem posypania głów popiołem, ewentualnie 
z okresem Wielkiego Postu. Tymczasem musi być dla nas 
wszystkich jasne, że nawrócenia potrzebuje każdy człowiek  
i to przez całe swoje życie, bo jest to proces, w którym nie wolno 
się zatrzymywać. (...) Wolą Ojca niebieskiego jest wyniesienie 
człowieka do udziału w życiu Bożym. Aby ten plan Ojca 
zrealizować, Syn Boży zapoczątkował królestwo niebieskie na 
ziemi, zakładając Kościół. (...) chrystus nie przyszedł na ziemię 
po to, by usunąć wszelkie cierpienia, lecz po to, aby wyzwolić 
ludzkość od największej niewoli – od grzechu. (...)  
Jezus powiedział: „Nie przyszedłem, aby powołać 
sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17). (...)  
Dlaczego wezwania do nawracania się pozostają bez 
odpowiedzi, choć tak wielką cenę płacimy za życie  
„jak gdyby Bóg nie istniał”? (...)  
Kto wie, czy najpoważniejszą przyczyną „trzymania się na 
dystans” wobec chrystusa nie jest jednak strach człowieka,  
który boi się na serio przyjąć Boże wezwanie i zaufać bez reszty? 
(...) W geście swoistej samoobrony obieramy jakąś połowiczność, 
jakiś „ale-katolicyzm”, jakieś namiastki religijności  
– a to nie wystarczy ani Jezusowi, ani nam, by żyć w pełni.

Ks. Aleksander Radecki

Muzeum Narodowe  
odzyskało zaginiony obraz

Już we Wrocławiu
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D ziś niebieski mundur 
coraz częściej kojarzy 
się z taką działalnością 
stróża prawa, jaka po-

winna być zgodnie z definicją. 
Ochrona nas samych i naszego 

mienia, zapewnienie bezpieczeń-
stwa na drogach, chodnikach i we 
wszelkich miejscach publicznych, 
pomoc w nagłych zdarzeniach 
i skuteczna interwencja, gdy sami 
nie możemy sobie poradzić z pro-
blemem obyczajowym, sąsiedz-
kim, rodzinnym... – tego oczeku-
jemy od policji. Jej działania idą 
jeszcze dalej i coraz częściej z ust 
umundurowanych rzeczników 
słyszymy, że lepiej jest zapobie-
gać niż likwidować skutki, lepiej 
uniknąć choroby, niż ją leczyć.

Czym skorupka...
...za młodu nasiąknie..., czego 

Jaś się nauczy... Dobrze znamy te 
przysłowia i nie wątpimy w ich 
mądrość. Dlatego każdy pomysł 
prewencji wśród najmłodszych 
zasługuje na aprobatę i pochwałę. 

Wrocław i Dol-
ny Śląsk nie 
muszą w tym 
względzie mieć 
kompleksów. 
Komenda Miej-

ska Policji we Wrocławiu opraco-
wuje wiele programów, z którymi 
funkcjonariusze trafiają do szkół, 
przedszkoli, na festyny, zawody 
sportowe i inne skupiające mło-
dych ludzi spotkania.

Pogram pod nazwą „Karta 
rowerowa” ułatwia dzieciom 
i młodzieży poznanie zasad ru-
chu drogowego. Policjanci przy-
gotowują młodych użytkowników 
dróg do bezpiecznego porusza-
nia się po nich, przekazując im 
niezbędne uwagi oraz poradnik 
zawierający informacje z zakresu 
podstawowych przepisów ruchu 
drogowego. Następnie sprawdzają 
wiedzę uczniów, która umożliwia 
im uzyskanie karty rowerowej. 
Posiadający ją młodzi ludzie mogą 
skorzystać z kolejnego programu 
„Twój rower – twoja własność”. 
Jego celem jest ograniczenie 
i zapobieganie kradzieżom ro-
werów. Chodzi o to, by nie tylko 
uświadomić realne zagrożenie ich 
kradzieży, ale także wskazać spo-
soby jej unikania. Żeby wyczulić 
rowerzystów na lepszą ochronę 
ich mienia, pokazać możliwości 
skuteczniejszego zabezpieczania 
jednośladów już od chwili zaku-
pu. –  Ujednoliciliśmy metody 
znakowania i jego kod – mówi asp. 
szt. Andrzej Słotwiński, specja-
lista Sekcji Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu. 
– Utworzyliśmy jeden wspólny 
rejestr wszystkich oznakowanych 
rowerów we Wrocławiu i po-
wiecie. Znajduje się on w naszej  
Sekcji Prewencji, a formularze 
zgłoszeniowe można otrzymać 
w każdym komisariacie. Ułatwia 
to ujawnianie skradzionych ro-
werów, identyfikację ich właści-
cieli i zatrzymywanie sprawców 
kradzieży.

W kasku i ochraniaczach
Młodzież szalejąca na jednym 

kole roweru, wykonująca na nim 
salta, przeskakująca przeszkody 
na deskorolkach czy rolkach to 
widok, który już nas nie zaska-
kuje, choć wciąż mrozi krew 
w żyłach. Założeniem programu 
„Zajawka w kasku” jest promo-
wanie bezpiecznych zachowań 
podczas uprawiania sportów 

Policjant-przyjaciel. Dobry, życzliwy, 
uśmiechnięty, zabiegający o to, 
by pomóc, a nie pogrążyć czy „dokopać”. 
Z taką wizją stróża prawa jeszcze 
wciąż oswaja się moje pokolenie. 
Na szczęście nasze dzieci już niewiele 
pamiętają z działalności funkcjonariuszy 
MO, a wnuki w ogóle nie mają z tym 
problemu.

tekst
Jolanta Sąsiadek

jsasiadek@goscniedzielny.pl

Dziękuję Ci, 
Komisarzu!

Dzieci wiedzą, 
że policjant, 
to ich przyjaciel
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ekstremalnych. Moda na jazdę 
w kaskach i ochraniaczach zwięk-
sza bezpieczeństwo młodych 
sportowców. Policjanci i przed-
stawiciele stowarzyszenia „Street 
Headache”, w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach, prowadzą 
prelekcje na temat bezpiecznego 
uprawiania sportów ekstremal-
nych. Organizują w skateparkach, 
na boiskach i innych miejscach 
ćwiczeń pokazy w wykonaniu 
czołowych zawodników dyscy-
plin bmx, mtb, deskorolka i rolki, 
promujących zdrowy rozsądek. 
Dowodzą oni, że umiejętności to 
nie tylko perfekcyjne opanowanie 
ekstremalnej dyscypliny sportu, 
ale także trzeźwy umysł, realna 
ocena sytuacji i świadomość skut-
ków upadku bez kasku i kompletu 
ochraniaczy.

„Pomagajmy sobie wzajemnie” 
to turniej sportowo-edukacyjny, 
którego głównym celem jest 
propagowanie wśród młodzieży 
szkół podstawowych wiedzy na 
temat bezpiecznych zachowań 
w sytuacjach zagrożeń nad-
zwyczajnych oraz promowanie 
zdrowego stylu życia. Uczestni-
cząca w nim młodzież, poprzez 
zabawę i sport, poszerza swoją 
wiedzę o różnych zagrożeniach, 
uzależnieniach i pracy policji. W  
imprezie pod honorowym patro-
natem prezydenta Wrocławia Ra-
fała Dutkiewicza bierze udział 112 
wrocławskich szkół, reprezento-
wanych przez 6-osobowe drużyny 
z klas IV–VI. Wielki finał łączony 
jest z obchodami Dnia Dziecka.

Komisarz lew
„Dla przestępców Lew surowy, 

a dla dziecka odlotowy... Pamiętaj, 
że nikt nie ma prawa zmuszać 
dziecka do robienia czegoś nie-
dobrego, nikt nie może dziecka po-
niżać, krzywdzić, bić, wyzywać. 
Jeżeli coś takiego zdarzy się To-
bie, napisz do mnie!” Taką zachętę 
można znaleźć w „lwim linku” na 
stronie internetowej Dolnośląskiej 
Policji: www.dolnoslaska.policja.
gov.pl. Ta sympatyczna postać sta-
ła się nieodzownym elementem 
wszelkich działań prewencyjnych 
w środowisku najmłodszych. Po-
stać Komisarza Lwa utożsamiana 
jest z policjantem-przyjacielem 
i opiekunem dzieci. Dzięki nie-
mu edukacja 
najmłodszych 
stała się przy-
j e m n o ś c i ą , 

a przekazywane treści łatwiej 
zapadają w ich pamięć. Wize-
runek Komisarza Lwa widnieje 
na plakatach, ulotkach i innych 
materiałach propagandowych. 
Jako pluszak wręczany jest dzie-
ciom szczególnie dotkniętym 
przez los, np. ofiarom przemocy, 
uczestnikom wypadków drogo-
wych. Komisarz Lew pojawia się 
na festynach, turniejach i innych 
spotkaniach z udziałem dzieci 
organizowanych we Wrocławiu, 
w województwie dolnośląskim, 
a także za granicą. Wpisuje się 
w program „Akademia Komisarza 
Lwa” mający na celu budowanie 
zaufania do policjantów i zwięk-
szenie świadomości najmłodszych 
o zagrożeniach.

Bezpiecznie
Na drodze do szkoły dzieci 

mogą liczyć na opiekę przy przej-
ściach dla pieszych w okolicach 
placówek oświatowych. Wrocław-
scy pierwszoklasiści uczestniczą 
w prelekcjach na temat: „Bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym 
i zagrożenia, na jakie mogą być 
narażeni najmłodsi”, otrzymują 
opaski i światełka odblaskowe, 

gwarantujące, że są dobrze wi-
doczni w różnych warunkach. 
Policja obdarowuje ich także pla-
nami lekcji i innymi materiałami 
instruktażowymi.

Program „Grup prewencyj-
nego wsparcia szkół” obejmuje 
aktualnie 27 szkół podstawowych 
i 26 gimnazjów. Zakłada ochronę 
placówek oświatowych poprzez 
stałe monitorowanie zagrożeń 
i patologii w szkole i jej otocze-
niu, wypracowanie strategii do-
pasowanej do zdarzeń w danej 
szkole, sygnalizowanie potrzeb 
w zakresie tematycznych szko-
leń dzieci, rodziców i opiekunów. 
Specjaliści z Sekcji Prewencji or-
ganizują szkolenia grup, w skład 
których wchodzą dyrektorzy 
szkół, pedagodzy, strażnicy miej-
scy, przedstawiciele rad rodzi-
ców. W programie są warsztaty 
z psychologiem, wykłady z sędzią 
rodzinnym, prelekcje dotyczące 
uzależnień, pokazy prezentują-
ce skalę zjawiska demoralizacji 
i przestępczości nieletnich.

Dowcipni mówią, że sensa-
cją jest pogryzienie psa przez 
człowieka, a nie odwrotnie. Na 
razie jednak zmartwieniem jest 

to drugie, dlatego wrocławska 
policja pomyślała o programie 
„Twój przyjaciel pies”, który ma 
zapobiegać pogryzieniom ludzi 
przez psy. Promuje on właściwe 
zachowania wobec psów, po-
zwalające uniknąć zagrożeń ze 
strony agresywnych zwierząt. 
Praktycznie prezentuje sposoby 
unikania ich ataków i minimali-
zowania skutków ewentualnych 
obrażeń. Podnosi świadomość od-
powiedzialności cywilno-prawnej 
właścicieli psów za szkody przez 
nie wyrządzone.

Wrocławska policja dba też 
o bezpieczne ferie i wakacje 
uczniów. Przed 21 marca policjan-
ci ustalają, w jaki sposób będzie 
organizowany „Dzień wagarowi-
cza”, dbając o bezpieczny „Pierw-
szy dzień wiosny”. Prewencja 
kryminalna skierowana do mło-
dzieży obejmuje także zagrożenia 
patologiami społecznymi, takimi 
jak alkoholizm i narkomania. Po-
licja kontroluje sprzedaż alkoholu 
nieletnim i monitoruje miejsca 
oblegane przez dilerów narko-
tyków. Wygłaszane są prelekcji 
na ten temat i wydawane ulotki. 
� •

Komisarz Lew 
w przedszkolu
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T a zasada od początku przy-
świeca obu szkołom stwo-

rzonym przez Elżbietę Jóźwiak 
i prowadzonym przez nią i jej 
męża. Publiczne Gimnazjum 
Katolickie im. NMP Pośredniczki 
Łask powstało w 2000 roku na ba-
zie istniejącego od 1996 r. liceum 
katolickiego, działającego pod 
opieką tej samej patronki. Jednym 
z motywów założenia gimnazjum 
było uformowanie i przygotowa-
nie młodzieży do dalszego kształ-
cenia w LO.

Fundament
„Czynić wszystko najlepiej 

jak to możliwe, kochać wolność 
nade wszystko i nigdy nie zdra-
dzać prawdy” – taka jest misja 
szkoły, której twórcom i pra-
cownikom zależy na uzyskaniu 
optymalnych warunków wycho-
wania i kształcenia. Służy temu 
budowanie od początku nauki 
fundamentu, jakim jest szacu-
nek dla drugiego człowieka, 
a więc dla rodziców, nauczycieli, 
uczniów i każdej kiedykolwiek 
i gdziekolwiek spotkanej osoby. 
Utworzenie Gimnazjum spra-
wiło, że młodzież kontynuująca 
naukę w katolickim LO może od 
razu podjąć właściwą edukację 
na ukształtowanym już, mocnym 
fundamencie. Jest on tak ważny, 
bo uświadamia młodym ludziom, 
że nikt z nas nie zawdzięcza tylko 
sobie wykształcenia, wychowa-
nia, formacji i tego, co dzięki nim 
osiągamy. Otrzymujemy od Boga 
talenty i siły, a od wielu różnych 
osób pozostałe dary, za które po-
winniśmy być wdzięczni i mieć 
ich świadomość. Zaciągnięty dług 
jesteśmy w stanie spłacić dopiero 
następnemu pokoleniu.

Pasja
W szkole pod sztanda-

rem Maryi młodzież uczy się 

w klasach liczących maksymal-
nie 20 uczniów, a dyrekcja zabiega 
o prawdziwych pasjonatów, któ-
rzy z zapałem uczą matematyki 
i informatyki, historii i języków, 
plastyki i muzyki. Uczniowie ka-
tolickiego gimnazjum mogą liczyć 
na zaangażowanie nauczycieli 
i wychowawców nie tylko w przy-
gotowanie i prowadzenie lekcji, 
ale także w wyjazdy edukacyjne, 
wychowawcze i rekreacyjne, re-
kolekcje i dni skupienia, lekcje 
otwarte i zajęcia pogłębiające 
wiedzę, rozmowy o życiu i trud-
nych problemach.

– Jeśli męczą nas młodzi lu-
dzie, którzy po ośmiu lekcjach 
przychodzą, by porozmawiać 
z nami o problemach osobistych, 
to znaczy, że nie kochamy tej pra-
cy i nie wykonujemy jej z radością 
– mówi Piotr Rzepkowski, biolog 
i chemik uczący w katolickiej szko-
le przy ul. Szkockiej 64 od półtora 
roku. – Sobie i uczniom powta-
rzam, że tylko wtedy, gdy poko-
chamy to, co robimy, będziemy 
dobrze pracowali i osiągali efek-
ty – dodaje. Na lekcjach chemii 
pozwala młodzieży wykonać tyle 

doświadczeń, ile tylko umożliwia 
wyposażenie gabinetu i zasady 
bezpieczeństwa. Z dumą pokazuje 
imponującą ilość odczynników, 
jakie zgromadził w szkole, i z oży-
wieniem opowiada o wycieczkach 
klasowych do rezerwatów, lasów, 
ogrodów, gdzie uczniowie mogą 
zobaczyć rzadkie rośliny czy ich 
dotknąć.

Nadzieja
W grudniu ubiegłego roku 

gimnazjaliści pojechali na „Reko-
lekcje o nadziei” do Zakopanego-Ol-
czy. Przebywali tam w Centralnym 
Ośrodku Cudownego Medalika 
należącym do Apostolatu Maryj-
nego, wywodzącego się wprost 
od NMP Pośredniczki Łask. Do 
tego apostolstwa świeckich od lat 
należy założycielka szkoły. Czas 
wypełniony grą podobną do pod-
chodów, spotkaniami, zabawą, 
rozmowami i modlitwą nie tylko 
przybliżył uczniów do Boga, ale 
przede wszystkim napełnił ich na-
dzieją i radością. Pokazał, co jest 
naprawdę ważne i jakimi drogami 
należy iść do celu.

Jolanta Sąsiadek

Jesteśmy  
dla ucznia

Elżbieta Jóźwiak, 
założycielka 
i dyrektorka 
PGK im. NMP 
Pośredniczki Łask
– czas nauki 

w gimnazjum jest 
niebywale trudny dla 
młodych ludzi, a jeszcze 
trudniejszy dla ich rodziców. 
Trzy lata gimnazjalisty 
to okres, gdy intensywny 
wzrost i dojrzewanie 
biologiczne nastolatków 
nakłada się na szybki 
rozwój intelektualny 
i emocjonalny. W tym 
czasie przewartościowują 
się kryteria wyboru 
życiowych celów. Dlatego, 
jako nauczyciele, włączamy 
się w pomoc rodzinie. 
chcąc ją wspierać, 
stajemy się po trosze 
przedłużeniem ramienia 
rodziców, uzupełniamy 
się wzajemnie. Jak dla 
nich, tak i dla nas główną 
troską jest młody człowiek 
i jego dobro. Staramy 
się, aby nie pozostał sam 
w sytuacjach skrajnych, 
żeby otwierał się na świat, 
jeśli wzrastał zamknięty 
na niego, i znał swoje 
granice, gdy wcześniej 
ich nie było. Unikamy 
ścigania się i niezdrowej 
rywalizacji. chcemy pomóc 
odkryć i ukształtować 
w dziecku to, co w nim 
najlepsze. Wychowując 
według wartości katolickich, 
jednocześnie kształcimy 
z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. 
cenimy indywidualność 
każdego ucznia, a gdy 
pojawiają się trudne 
problemy wieku 
młodzieńczego, staramy się 
postrzegać je jednostkowo 
i pomagać w ich 
rozwiązaniu.
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Panorama szkół katolickich. Publiczne Gimnazjum Katolickie 
im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask

Kochaj to, co robisz
Nie jest sztuką z bardzo dobrych absolwentów szkół podstawowych uczynić 
bardzo dobrych gimnazjalistów, lecz sprawić, by słaby uczeń, borykający 
się z różnymi problemami, nie tylko wyszedł na prostą, ale polubił szkołę 
i osiągał w niej sukcesy.

Otrzęsiny pierwszoklasistów roku 2007/2008 – „kotki” świetnie 
się bawiły


