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25-lecie istnienia 
parafii obchodzili 
mieszkańcy 
wrocławskiej 
wspólnoty pw. Matki 
Bożej Nieustającej 
Pomocy.

N a XII-wiecznym osiedlu, po-
wstałym jako własność klasz-

toru NMP na Piasku, obecną parafię 
powołał kard. Henryk Gulbinowicz 
w 1983 r. Od tamtej pory prowadzi 
ją ks. prałat Franciszek Skorusa, 
dziekan dekanatu Wrocław Zachód  
I. Podczas uroczystości jubileuszowej, 
której przewodniczył abp Marian 
Gołębiewski, proboszcz przypomniał 
historię wspólnoty i podziękował 
tym, którzy ją tworzą, przyczynili się 
do jej rozwoju i budowy kościoła. Od 
początku starano się o pozwolenie na 
powstanie świątyni. Powołano radę 
parafialną i komitet budowy kościo-
ła. W maju 1989 r. zaczęto budowę 
domu katechetycznego z kaplicą 
służącą wiernym. W 1992 wylano 

fundamenty pod nowy kościół, a pra-
ce zakończono pod koniec lat 90. 

Podczas srebrnego jubileuszu 
arcybiskup poświęcił pomalo-
wane wnętrze świątyni i nowe 
obrazy. Uczestnicy uroczystości 
dziękowali Bogu i ludziom za 25 lat 
wspólnego duchowego wzrastania. 

W Eucharystii udział wzięli bp 
Edward Janiak, księża pracujący 
w parafii przez minione ćwierćwie-
cze i kapłani z dekanatu, siostry za-
konne oraz wierni. Do uroczystości 
przygotowały parafian jubileuszowe 
rekolekcje.

Jolanta Sąsiadek 

Znicze dla Kresów

W tym roku łuny świateł, któ-
re kierują nasze myśli do 

niebieskiego Jeruzalem rozświe-
tlonego chwałą świętych, pojawiły 
się nie tylko nad naszymi cmenta-
rzami. Dzięki zainicjowanej przez 
Grażynę Orłowską-Sondej z wro-
cławskiego ośrodka TVP akcji 
„Znicze dla Kresów” osiemnaście 
tysięcy lampek zapłonęło na kre-
sowych mogiłach naszych przod-
ków na Ukrainie. Wolontariusze 
zapalali znicze na historycznych ne-
kropoliach w Żytomierzu, Kołomyi, 
Berdyczowie i Drohobyczu, ale też 
na małych wiejskich cmentarzy-
kach, na których od dziesięcioleci 
nie zapłonęła nawet jedna świeczka. 
W akcję zbiórki zniczy włączyło się 
także Katolickie Radio Rodzina. 

Ks. Andrzej Jerie
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Jubileusz parafii na Muchoborze Małym

Srebrne gody 
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Pamiętamy nie tylko w uroczystość Wszystkich Świętych. Przez kolejne listopadowe dni 
odwiedzamy groby i zapalamy na nich znicze – wyraz naszej wiary i pamięci 

Najmłodsi parafianie wyrazili wdzięczność celebransom 
i duszpasterzom

krótko

Tancerz stulecia
Wrocław. jeden 
z najwybitniejszych 
współczesnych tancerzy 
baletowych, laureat 
międzynarodowych 
konkursów i prestiżowych 
nagród wystąpił 
w operze Wrocławskiej. 
Pochodzący z Ukrainy 
Vladimir Malakhov, 
okrzyknięty tancerzem 
stulecia, wystąpił  
we Wrocławiu  
29 października 
w jedynym, galowym 
koncercie. jego drugi 
występ w Polsce odbył się 
dzięki staraniom dyrektor 
ewy Michnik,  
red. jana s. Witkiewicza, 
autora książki o tym 
niezwykłym artyście,  
oraz konsula generalnego 
niemiec we Wrocławiu 
dr. Helmuta schöpsa. 
Być może ten koncert 
zainauguruje  
współpracę opery 
Wrocławskiej z Berliner 
staatsballett.
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Ostrów Tumski. Muzyczne 
dzieła największych mistrzów, 
z „Angelusem” Wojciecha Kilara 
na czele, poświęcone zmarłym 
recytacje poezji, zaduszkowe 
rozważania i wypominki wypeł-
niły spotkanie z cyklu „Verbum 
cum musica”, które odbyło się 2 
listopada w kościele pw. Świętego 
Krzyża. Abp Marian Gołębiewski 
w y jaśnił słuchaczom, jak 
w Starym Testamencie stopniowo 
dojrzewała idea nieśmiertelno-
ści, by wreszcie w pełni zajaśnieć 
na kartach Ewangelii. Ks. prof. 
Roman Rogowski mówił o chrze-
ścijańskiej nadziei na zmartwych-
wstanie i płynącej stąd radości, 
która wyraża się także przez 
muzykę. – Chrystus umiera naszą 
śmiercią i zmartwychwstając, 

pokonuje tę śmierć. Pokonuje 
ją dla każdego człowieka – pod-
kreślał. W muzycznej części 
(na zdjęciu) wystąpiły chór 
i orkiestra PSM II stopnia im. R. 
Bukowskiego we Wrocławiu, 
chór im. S. Krukowskiego wro-
cławskiej AM, Kameralny Chór 
Męski „Cantilena”. Dyrygował 
Artur Wróbel, partie solowe 
wykonała Justyna Harhala. ac

Wezwani do świętości
Wrocław. – Czy świętość prze-
znaczona jest tylko dla wybranych? 
– pytał abp Marian Gołębiewski 
podczas Mszy św. odprawianej 1 
listopada na wrocławskim cmen-
tarzu św. Wawrzyńca. – Nie, Pan 
wzywa nas wszystkich tu i teraz 
do świętości, choć jest ona dla 
wielu nieatrakcyjna i nie na dzi-
siejsze czasy – mówił metropoli-
ta wrocławski. Podczas homilii 
przypomniał, że wezwanie do 
świętości nie jest anonimowe. – 
Każdy został wezwany w chwili 
chrztu po imieniu, podobnie jak 

zostali wezwani apostołowie i ci, 
którzy uwierzyli w Chrystusa. 
Wezwanie Boże nie jest intere-
sowne, bo opiera się na miłości. 
Nie jest elitarne, ponieważ zosta-
liśmy wybrani przed stworze-
niem świata – mówił metropoli-
ta. Arcybiskup zwrócił uwagę, 
że cmentarz jest szczególnym 
miejscem manifestowania wiary 
w nieśmiertelność człowieka. 
– Właśnie tutaj, na cmentarzu, 
bardziej niż gdziekolwiek, stają 
nam przed oczyma duszy bliskie 
nam osoby jako nadal żyjące.  xaj 

Po Mszy św. odbyła się procesja z modlitwą za zmarłych
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Pomnik Wspólnej Pamięci
Grabiszynek. – To najpiękniejszy 
pomnik właściwie upamiętniają-
cy dawne cmentarze  – powiedział 
nam, po uroczystości odsłonięcia 
Pomnika Wspólnej Pamięci, Paweł 
Kapica, długoletni wrocławianin, 
Górnoślązak z mniejszości nie-
mieckiej. Wspomniał zaprzyjaź-
nioną rodzinę, która wielokrot-
nie składała kwiaty i znicze na 
cmentarzu Grabiszyńskim, choć 
ich rodzinny grób od dawna nie 
istnieje. Teraz będą mieli gdzie 
oddać hołd przodkom. – Cieszę 
się, że wszyscy, którzy tutaj miesz-
kali, znajdą teraz swoje miejsce, 
gdzie rodziny i bliscy będą mogli 
ich wspominać, myśleć o nich, 
modlić się za nich – powiedział 
prezydent Rafał Dutkiewicz 
podczas uroczystości odsłonię-
cia monumentu, która odbyła się 
30 października. Ekumeniczną 
modlitwę odmówili przedstawi-
ciele różnych wyznań (na zdjęciu) 
z abp. Marianem Gołębiewskim. 
Granitowy mur o długości 66,5 
m i wysokości od 2,7 m do 4,3 m, 

z umieszczonymi w nim płytami 
nagrobnymi byłych mieszkań-
ców Wrocławia, stanął w parku 
Grabiszyńskim, gdzie jeszcze 
w latach 60. były mogiły i kremato-
rium. Pomnik autorstwa Tomasza 
Tomaszewskiego, Alojzego Gryta 
i Czesława Wesołowskiego jest 
symbolem kilkudziesięciu cmen-
tarzy katolickich, ewangelickich, 
żydowskich i komunalnych, znisz-
czonych po wojnie. js
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Ze św. Joanną 
w 2009 roku
Wydział Duszpasterski wro-
cławskiej kurii wydał nowy 
kalendarz ścienny na rok 2009. 
Zdjęcia, które towarzyszą kolej-
nym miesiącom nadchodzącego 
roku, są, w dużej mierze, fotogra-
ficzną dokumentacją peregrynacji 
relikwii św. Joanny Beretty Molli, 
odbywającej się w archidiecezji 
od 5 lutego 2008 r. W publika-
cji, której pomysłodawcą jest 
ks. Marian Biskup, znajdziemy 
intencje modlitewne na każdy 
miesiąc, przypomnienie ważnych 
wydarzeń z życia diecezji oraz 
kalendarium peregrynacji reli-
kwii patronki rodzin. Kalendarz 
można będzie kupić w parafiach 
i w Wydziale Duszpasterskim 
Kurii.
 xaj

Wrocławski 
Kościół w mediach
Na falach Katolickiego Radia 
Rodzina (92 FM) znajdziesz 
aktualne informacje z życia archi-
diecezji wrocławskiej, i nie tylko. 
Wiadomości na temat Kościoła 
w trzech dolnośląskich diece-
zjach – legnickiej, świdnickiej 
i wrocławskiej – 
szukaj również 
w TVP3, gdzie 
w każdą sobotę 
o godz. 16.45 emi-
towany jest pro-
gram „W kręgu 
wiary”.

Zaduszkowy koncert
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Uroczystość nadania 
doktoratu honoris causa 
Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu 
abp. prof. Marianowi 
Gołębiewskiemu odbędzie się 
w czwartek 13 listopada.

Z ainauguruje ją Msza św. w katedrze wro-
cławskiej o godz. 10.00 pod przewodnictwem 

abp. prof. Mariana Gołębiewskiego. Kazanie 
wygłosi ks. prof. Waldemar Irek, rektor PWT. 
Otwarta dla wszystkich akademia rozpocznie 
się w auli PWT o godz. 11.30. Laudację wygłosi 
bp prof. Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Ks. prof. dr hab. Marian Gołębiewski, ar-
cybiskup metropolita wrocławski, urodził się 
22 września 1937 r. w Trzebuchowie. Studia 
filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Se-
minarium Duchownym we Włocławku, a świę-
cenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r.  
W 1966 r. rozpoczął na KUL w Lublinie studia 
specjalistyczne w zakresie nauk biblijnych. 
W 1969 r. wyjechał do Rzymu na studia biblijne 
w Papieskim Instytucie Biblijnym. Doktorat 
z nauk biblijnych uzyskał w 1976 r. na podstawie 
pracy pt. „Analyse littéraire et théologique d’Is 
54–55: Une alliance éternelle avec la nouvelle 
Jerusalem” [„Analiza literacka i teologiczna 
Iz 54–55: Wieczne przymierze z nowym Jeru-
zalem” – przyp. red.]. We Włocławku podjął 
pracę m.in. jako wykładowca Pisma Świętego 
Starego Testamentu; w 1983 r. został rektorem 
seminarium duchownego we Włocławku. Od 
1980 r. współpracował z Akademią Teologii 
Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 28 lutego 
1994 r. odbyło się tam kolokwium habilitacyjne 
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy 
habilitacyjnej pt. „Hymny samopochwalne 
Jahwe u Deutero-Izajasza (40–48). Studium 
literacko-krytyczno-teologiczne”. W 1994 r. 
został kierownikiem Katedry Biblistyki Sta-
rego Testamentu; pełnił także obowiązki kie-
rownika Katedry Filologii Biblijnej, a w roku 
1995 powierzono mu stanowisko profesora 
nadzwyczajnego. Jako biskup diecezjalny die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej (od 1996 r.) był 
profesorem nadzwyczajnym Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W 2004 r. został arcybiskupem 
metropolitą wrocławskim, a zarazem wielkim 
kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego we Wrocławiu. Jest autorem  licznych 
artykułów i rozpraw naukowych. •

Honorowy doktorat dla metropolity wrocławskiego

Człowiek Biblii
Doktoraty honorowe PWT 
we Wrocławiu do 2007 r.:
kard. Henryk gulbinowicz (1996),  
kard. joachim Meisner (1996),  
abp johannes j. degenhardt (1998), 
kanclerz dr Helmut kohl (2000),  
kard. joseph ratzinger (2000),  
prof. dr hab. inż. jan kmita (2002),  
ks. prof. dr hab. jan kowalski (2002),  
prof. dr Herbert schambeck (2002),  
kard. Angelo sodano (2002),  
prof. dr hab. Franciszek ziejka (2003), 
kard. Marian jaworski (2006),  
abp prof. zw. dr hab. Alfons nossol (2007), 
ks. prof. dr hab. stanisław olejnik (2007).

Ks. prof. Waldemar Irek,  
rektor PWt we Wrocławiu

– doktorat honoris causa 
to najwyższe odznaczenie 
akademickie, przyznawane 
człowiekowi, który jest mężem 
nauki, kultury, ma wybitne 
zasługi – także dla danej uczelni. 

Przyznanie tytułu oznacza wprowadzenie 
tej osoby w społeczność akademicką 
uczelni – i taki jest jego główny sens. 
We wrocławskim środowisku dokonuje 
się to zazwyczaj przy okazji inauguracji 
roku akademickiego albo Święta nauki 
Wrocławskiej, w połowie listopada. 
Plejadę dostojników, którym tytuł doktora 
honoris causa PWt został przyznany, 
otwiera kard. Henryk gulbinowicz, 
wieloletni wielki kanclerz uczelni. 
znajdziemy w tym gronie wybitnych 
teologów – jak kard. józef ratzinger, 
obecny papież Benedykt XVi,  
ale też polityków, jak Helmut kohl.
dlaczego senat PWt zdecydował się 
poprosić abp. M. gołębiewskiego 
o przyjęcie tytułu doktora honoris 
causa? Po pierwsze, nasz metropolita 
jest wybitnym specjalistą w dziedzinie 
biblistyki, zwłaszcza jeśli chodzi o stary 
testament. słowo „deutero-izajasz” 
[określenie domniemanego autora części 
księgi izajasza – przyp. red.] kojarzy się 
w Polsce jednoznacznie z nazwiskiem 
abp. prof. Mariana gołębiewskiego. 

kiedy arcybiskup przyszedł do naszej 
archidiecezji, bardzo ucieszyliśmy 
się, że wielkim kanclerzem zostaje 
człowiek nauki, który będzie rozumiał 
sprawy profesorów, studentów. i można 
powiedzieć, że od tego czasu nie ma 
żadnej inspiracji związanej z naszymi 
pracami ani uroczystości, ani zebrań, 
które dotyczą codziennej działalności, 
gdzie zabrakłoby obecności arcybiskupa. 
nie tylko łączy nas ze stolicą Apostolską 
jako wielki kanclerz, ale jako profesor 
współtworzy PWt.
W ostatnim czasie arcybiskup przebywał 
w rzymie jako jeden z ojców synodu 
dotyczącego Pisma Świętego. Pogłębia 
to nasze poczucie, że nowy doktor 
honoris causa jest osobą wyjątkową nie 
tylko w wymiarze Polski, ale i kościoła 
powszechnego. Wybitni bibliści, autorzy 
recenzji wymaganych przy przyznawaniu 
tytułu doktora honoris causa – rektor 
UksW ks. prof. ryszard rumianek i o. prof. 
Hugon langkammer –  podkreślili, że 
zainteresowania ks. arcybiskupa dotyczą 
nie tylko hermetycznie pojmowanej 
biblistyki, ale także  działań mających na 
celu upowszechnianie Pisma Świętego. 
Chodzi tu o różne inicjatywy związane 
z tzw. dziełem Biblijnym, obchodzone 
w diecezjach niedziele Biblijne czy też na 
przykład cykl biblijno-muzycznych spotkań 
„Verbum cum Musica”, który narodził się 
w naszej diecezji z inspiracji metropolity. 

Papieski Wydział Teologiczny zyska 
czternastego doktora honoris causa

Naukowiec i nie tylko
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Każdy jakoś  
z nią walczy  
i każdy kiedyś  
musi przegrać. 
Niektórzy 
w zmagania  
ze śmiercią 
wciągnięci  
są jednak szczególnie 
mocno. O relacje 
„z pierwszej linii 
frontu” poprosiliśmy 
doktora Piotra 
Szetelnickiego, 
specjalistę  
medycyny 
ratunkowej 
z Wrocławia.

Gdy Zespół Ratownictwa 
Medycznego przybywa na 

miejsce, najczęściej zastajemy 
leżącą bez oznak życia osobę 
i z reguły kompletnie rozbitych, 
nieumiejących prawidłowo zare-
agować przypadkowych świad-
ków zdarzenia. Czasem niestety 
– w sytuacjach, gdy obrażenia 
poszkodowanego są zbyt rozległe 
i nieodwracalne lub od wystąpie-
nia zdarzenia minęło zbyt wiele 
czasu – wiemy że na podjęcie 
walki o życie jest już za późno lub 
nie ma ona szans na powodzenie. 
Bywa, że jedziemy tylko po to, by 
wypisać akt zgonu. Większość 
sytuacji jest mniej oczywista, 
ale i tak doświadczenie pozwala 
szybko zorientować się, czy jest 
nadzieja na powrót funkcji życio-
wych. Jeżeli u poszkodowanego 
następuje np. nagłe zatrzymanie 
krążenia, to szansa na powodzenie 
akcji reanimacyjnej wynosi kilka 
procent, a więc trzeba powiedzieć 
jasno, że statystyka jest przeciw-
ko nam. Ale rozpoczynając akcję, 
nie myślimy statystycznie. Każdy 
pacjent musi być postrzegany 
jednostkowo i każdemu należy 
się szansa na życie. Taka nadzieja 
wbrew nadziei.

Czas miedzy godziną „zero” 
a kapitulacją to czas walki. Reani-
macja trwa czasem kilkadziesiąt 
minut, a czasem 1,5 godz. bądź 
dłużej. Jeśli organizm poszkodo-
wanego nie reaguje na podjęte 
działania, w końcu szef zespołu 
musi podjąć decyzję o odstąpieniu 

od dalszej akcji – nigdy nie jest to 
łatwa decyzja.

Adrenalina
Jeśli rodzina w rozpaczy mimo 

nerwów nie przeszkadza nam 
w działaniu, to pozwalam tym oso-
bom być blisko, trzymać nieprzy-
tomnego za rękę. Dopóki walczę 
o życie, jestem przede wszystkim 
lekarzem, ale gdy już nie mogę 
zmarłemu pomóc, jestem po pro-
stu człowiekiem i próbuję zrobić 
coś dla tych, którzy zostali. Nama-
wiam, by przytulili się do bliskiej 
osoby, pożegnali. Czasem propo-
nuję: „jeśli państwo są wierzący, to 
może pomódlcie się”. Bardzo często 
spotykam się wtedy z reakcją nega-
tywną. Większość Polaków uważa 
się za chrześcijan, ale w takich sy-
tuacjach jakoś ich wiara nie zdaje 
egzaminu... Owszem, niektórzy 
są przygotowani psychicznie do 
śmierci osoby starszej i schorowa-
nej. Przygotowani, choć może nie 
pogodzeni. Najgorzej jest jednak 
wtedy, gdy śmierć spotyka osobę 
młodą, a zwłaszcza dziecko. Na to 
nikt nie jest przygotowany.

Naszej walce ze śmiercią 
towarzyszy często walka z całą 
sytuacją – nacechowaną gwał-
townymi emocjami. Ludzie nie 
przyjmują do wiadomości faktu, 
że śmierć bywa nieuchronna, i na 
siłę szukają winnego. Walczymy 
o czyjeś życie, a oni stoją wokół 

i krzyczą, że za długo jechaliśmy, 
że coś źle robimy; posuwają się 
nawet do czynnej agresji wobec 
nas. Bywa, że pretensje mają nawet 
do... zmarłego. „Dlaczego nam to 
zrobiłeś!” – krzyczą. Niezależnie 
od wszystkiego my musimy zacho-
wać spokój. Nie oznacza to, że nie 
odczuwamy emocji. Jeśli je tracisz, 
to znak, że czas zmienić pracę. Mu-
simy nad nimi panować, aby nie 
dołączać do chóru lamentujących, 
ale w trudnej sytuacji jak najwięcej 
dać z siebie.

Po przeprowadzonej akcji uzu-
pełniamy tlen, leki, wypełniamy 
dokumentację i musimy natych-
miast być gotowi do dalszego 
działania. Nie mamy czasu na to, 
żeby się psychicznie pozbierać, 
odpocząć. Praca w ratownictwie 
medycznym wiąże się z wielkim  
stresem – jedni radzą sobie z nim 
lepiej, inni gorzej; niektórzy od-
chodzą. Mój sposób na „odreago-
wanie” to między innymi sporty 
ekstremalne.

Zrobić co się da
Ludzie czasem oczekują ode 

mnie zapewnienia, że zrobili 
wszystko, co mogli, żeby uratować 
komuś życie. Powiem szczerze: 
rzadko robią wszystko, co mogą. 
Polacy nie znają zasad udziela-
nia pierwszej pomocy i często 
nawet nie czują potrzeby, by je 
poznać. Boją się choćby zbliżyć 

do nieprzytomnej osoby, a często 
kilka prostych czynności wykona-
nych przed przyjazdem pogotowia 
ocaliłoby komuś życie. W żadnym 
kraju nie udało się skrócić czasu 
dojazdu karetki do pacjenta po-
niżej 5 minut, a tymczasem już 
od 4 minuty po ustaniu krążenia 
w mózgu człowieka zachodzą nie-
odwracalne zmiany.

 Wiele osób tłumaczy swoją 
bierność obawą, że zrobią ko-
muś krzywdę. Ale przecież nie 
zaszkodzą nikomu, jeśli podejdą 
do leżącego, sprawdzą czy re-
aguje na bodźce, a jeśli nie – czy 
oddycha. Gdy nie oddycha, to do 
czasu przyjazdu pogotowia trzeba 
rozpocząć uciski klatki piersio-
wej. Człowiekowi należy się taka 
pomoc, nawet jeśli jest pod wpły-
wem alkoholu czy narkotyków. 
Lepiej dla poszkodowanego, jeśli 
przy uciskach klatki piersiowej 
niechcąco złamalibyśmy mu że-
bro, ale ocalili życie, niż miałby 
pozostać „pięknym trupem” z nie-
uszkodzonymi żebrami. 

Im dłużej pracuję – a pracuję 
w ratownictwie od 12 lat – tym ja-
śniej widzę, jak bardzo człowiek 
jest wobec śmierci bezradny, jak 
w ostatnich chwilach niewiele od 
nas zależy. Wyjeżdżasz do pracy 
jak co dzień i przez pijanego kie-
rowcę nie wracasz do domu już 
nigdy. Tak nagle i po prostu...

 Przewlekle chorzy, którzy 
do śmierci zbliżają się stopniowo, 
umierają najczęściej tak, jak żyli. 
Niektórzy odchodzą spokojnie, po-
godzeni z bliskimi, z Bogiem, z lo-
sem. Inni – z lękiem, z gniewem...  
Czasem jednak śmierć nadchodzi 
tak szybko, że zanim się człowiek 
zorientuje, co się dzieje, już jest 
„po tamtej stronie”... Znane powie-
dzenie mówi: Żyj tak, jakby każdy 
dzień miał być twoim ostatnim. To 
mądra rada.

notowała Agata Combik

osoby zainteresowane tematem 
pierwszej pomocy medycznej 
mogą pisać do doktora Piotra 
szetelnickiego na adres e-mail: 
rescueman@wp.pl

Z siostrą śmiercią za pan brat

Na polu walki

Doktor Piotr Szetelnicki w czasie odprawy
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Zbawienie tylko 
w Kościele?

Chrześcijańska 
mądrość 
wschodnia 
głosi, że całe  
stworzenie  
na czele z człowie-
kiem jest ikoną 
najwyższego, 

jest powołane do istnienia 
i zorganizowane w pewnym 
stopniu na wzór trójcy 
Bożej. Widać to także 
w sferze odkupienia 
i zbawienia. odkupienie 
w swoim ostatecznym 
źródle jest dziełem całej 
trójcy Świętej, podobnie 
i dzieło zbawienia dokonuje 
się na wzór Boskiej 
Wspólnoty trzech osób 
– we wspólnocie, którą 
nazywamy kościołem.  
ten kościół (ekklesia, qahal) 
zakładał jezus przez całe 
swoje życie, a potem 
pod wpływem ducha 
Świętego kościół tworzył 
swoje struktury, urzędy 
i formułował wymagania. 
(…) Prawda, że wszyscy 
ludzie należący do kościoła 
jako ludu Bożego mogą 
się zbawić, w niczym 
nie osłabia polecenia 
jezusowego o nauczaniu 
wszystkich narodów 
ewangelii  
(Mt 28,16-20) i dlatego  
św. Paweł wyznaje: „Biada 
mi, gdybym nie głosił 
ewangelii!” (1 kor 9,16), 
a sobór przypomina,  
że „na kościele spoczywa 
konieczność i równocześnie 
święte prawo głoszenia 
ewangelii” (dM 7). 
W powieści jeana 
labortieta „Węzeł” 
chrześcijański wolontariusz 
Paul mówi do wyznawcy 
hinduizmu Masali:  
„Bracie drogi, być może,  
że byś się zbawił nie znając 
Chrystusa, ale czyż nie 
lepiej i wspanialej już 
teraz w niego uwierzyć, 
pokochać, by potem  
z nim się spotkać 
w niebiosach!”. 
 Ks. Roman E. Rogowski

Zapraszamy

Spotkanie  
u sióstr adoratorek
Śmierć jako początek nowej 
drogi” to tytuł sesji formacyjnej, 
która odbędzie się od 14 do 16 
listopada.
Jak poradzić sobie z utratą  
osoby bliskiej, jak przygotować 
się na odejście tych których 
kochamy i na własną śmierć?  
O tym wszystkim będzie mowa 
podczas spotkania organizowa-
nego przez Centrum Duchowości 
im. świętej Marii De Mattias 
w Bolesławcu. Sesja ma charak-
ter formacyjny, więc oprócz  
konferencji będzie czas na oso-
bistą modlitwę, refleksję i mil-
czenie pozwalające głębiej otwo- 
rzyć się na działanie Boga. 

Zaczyna się w piątek o godz.  
17.00, a kończy w niedzielę 
o 13.00 
Informacje i zgłoszenia: Siostry 
Adoratorki Krwi Chrystusa, 
ul. Zgorzelecka 27, 59-700 
Bolesławiec, tel. 075 732 24 25; 
kom. 600 076 256; e-mail:  cen-
trum@adoratorki.pl; www.ado-
ratorki.pl.

Akademia 
Samorządowa
Listopadowe spotkania w ramach 
Akademii Samorządowej będą 
się odbywały zawsze o godz. 
19.00, w sali konferencyj-
nej Ossolineum, w budynku 
tzw. Starej Plebanii (wejście od 
pl. Nankiera). W najbliższym,  

12 listopada, udział weźmie 
Lucjan Karasiewicz, który poru-
szy temat „Patriotyzm a europej-
skość”. Warsztaty dotyczyć będą 
polityki emigracyjnej i imigra-
cyjnej Polski oraz świadome-
go obywatelstwa. 19 listopada 
Kazimierz Michał Ujazdowski 
będzie mówił o Polityce histo-
rycznej. Temat warsztatów  
to „Pamięć i tożsamość” kontra 
„Rubieże ponowoczesności”.  
26 listopada Rafał Dutkiewicz 
przedstawi strukturę i zadania 
samorządu. Warsztaty spróbu-
ją odpowiedzieć na pytania czy 
potrzebne są aglomeracje, samo-
rządy dzielnicowe i powiaty, oraz 
porusza temat „Samorządny czy 
zarządzany”. Szczegóły na stro-
nie www.mlodzixxi.pl. •

Należy do Towarzystwa 
Miłośników Haftu przy 

Klubie Muzyki i Literatury. 
Jej historia jest równie cieka-

wa, jak jej prace. Z haftowaniem 
zetknęła się w dniu, gdy Jaruzelski 
wprowadził stan wojenny. Poszła 
na spotkanie organizacyjne, gdy 
cały kraj zamarł. – Szłam z duszą 
na ramieniu – wspomina Sława 
Warszakowska, wrocławianka. 
– Nie dlatego, że na ulicach było 
pusto, tylko uzbrojeni żołnierze. 
Nikt mnie nie zaczepiał, z jednej 
strony jedno małe dziecko, z dru-
giej drugie. Byłam po prostu cie-
kawa tego haftu. 

Poszła na spotkanie nie z po-
trzeby serca, lecz zdecydowanie 
bardziej przyziemnej. Sklepy 
z odzieżą, tak jak spożywcze 
świeciły pustką, a ona chciała 
ładnie wyglądać. I żeby dzieci nie 

chodziły szaro ubrane, jak w Chi-
nach. A potem wsiąkła. Własno-
ręcznie ozdobiła haftem m.in. 
sukienkę pierwszokomunijną 
córki. – Kiedy haftuję, zapomi-
nam o całym świecie – przyznaje. 
Haftowanie może mieć działanie 
terapeutyczne. Jej umiejętności do-
ceniają córka i syna lekarz, który 

ma nawet swój ulubiony obrus: 
beżowy len haftowany brązowy-
mi nićmi. Motyw florystyczny, 
podpatrzony na starych obrusach. 
W kawiarence u franciszkanów 
Sława Warszakowska pokazuje 
haftowane drzewa. Wystawa po-
trwa do 28 listopada.

 mp 

U franciszkanów w parafii św. Karola Boromeusza

Terapeutyczny haft
M

P

Sława Warszakowska i jej  haftowane drzewo

W kawiarence 
parafialnej 
u franciszkanów 
przy ul. Kruczej 
we Wrocławiu 
wystawiła swe prace 
pod osąd publiczny.
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15-lecie 
Katolickiego 
Stowarzyszenia 
Młodzieży 
Archidiecezji 
Wrocławskiej. 
Potrafią 
przygotować 
czuwanie 
modlitewne 
i turniej 
koszykówki, 
zorganizować 
pielgrzymkę 
i napisać projekt 
społeczny. 
Członkowie 
KSM to ludzie 
konkretni 
i praktyczni.

Z głębiają prawdy wiary 
i uczą się zasad public 
relations, wiedzą, jak 
zdobyć fundusze unijne 

i jak najpiękniej przeżyć uro-
czyste zaręczyny. Nie wstydzą 
się słów Ojczyzna i patriotyzm, 
mówią o przedmałżeńskiej czysto-
ści. Na pielgrzymkach do sanktu-
arium swej patronki bł. Karoliny 
Kózkówny w miejscowości 
Zabawa (w diecezji tarnowskiej) 
spotykają się... na zabawie i przy 
wielkim torcie świętują „Urodziny 
Karoliny”. Mają w Polsce własną 
szkołę języków obcych, wydają 
czasopismo „Wzrastanie”. Reagują 
na to, co niesie życie, we wszyst-
kich jego wymiarach. „Widzieć–
oceniać–działać” – to ich zasada. 
Jak to wygląda na co dzień?

Ludzie czynu
We wspólnocie pw. Podwyższe-

nia Krzyża św. w Brzegu parafial-
ny oddział stowarzyszenia „macza 
palce” we wszystkim, co dotyczy 

młodzieży. – KSM gromadzi u nas 
młodych ludzi począwszy od czter-
natolatków po studentów, w sumie 
ok. 25–30 osób – mówi opiekun od-
działu ks. Piotr Marcinów. – Dzia-
łający przy KSM zespół muzyczny 
co tydzień przygotowuje oprawę 
muzyczną Mszy św. dla młodzie-
ży, podejmowane są różne akcje 
charytatywne. W zeszłym roku 
przygotowywaliśmy na przykład 
własnoręcznie robione bożona-
rodzeniowe ozdoby, które potem 
zostały sprzedane na kiermaszu. 
Zebrane fundusze wsparły dom 
dziecka.

Podobnych inicjatyw w para-
fialnych oddziałach KSM można 
znaleźć mnóstwo. – Jubileusz to 
nowy impuls do rozwoju. W na-
szej parafii planujemy obecnie 
włączenie w działalność stowa-
rzyszenia uczniów zespołu szkół 
w Krzyżowicach. Zależy mi bar-
dzo na tym, żeby KSM opierał 
się na konkretnych czynach, nie 
tylko na słowach – mówi ks. Jan 
Jabłecki, proboszcz parafii pw. św. 
Filomeny w Gniechowicach.

Właśnie czyny, praktyczne 
działanie, są czymś dla KSM-u  
charakterystycznym. Chodzi 
o codzienną aktywność w swoim 

najbliższym środowi-
sku, ale i na poziomie 
archidiecezji. Okazją do 
nawiązywania ponad-
parafialnych więzi są 
comiesięczne Diecezjal-
ne Dni Orłów. Zaczyna 
je zawsze Msza św. o godz. 12.00. – 
Potem odbywa się spotkanie z za-
rządem, a następnie praktyczne 
warsztaty, spotkania z ciekawymi 
ludźmi – tłumaczy Dorota Stę-
pień, prezes KSM Archidiecezji 
Wrocławskiej. – W ramach takich 
spotkań odwiedził nas m.in. le-
karz, który tłumaczył, na czym 
polega zabieg in vitro, czy poli-
cjant zajmujący się problemem 
narkomanii. Mieliśmy spotkania 
poświęcone pornografii, szkole-
nia z dziedziny public relations, 
warsztaty pisania sprawozdań, 
a także warsztaty radzenia sobie 
ze stresem. Przy okazji wrześnio-
wego dnia skupienia wysłuchali-
śmy wykładu prof. Jana Miodka 
na temat polszczyzny.

KSM organizuje również re-
kolekcje dla młodzieży, ale także 
dla księży, którzy chcieliby bliżej 
poznać stowarzyszenie. Warto do-
dać, że oprócz parafialnych od-
działów istnieje również specjalne 

koło KSM dla kleryków 
wrocławskiego semina-
rium, którzy towarzyszą 
młodzieży w różnych 
przedsięwzięciach.

Karolina i Internet
Wielu osobom KSM kojarzy 

się ze złocistą lilią – taki charak-
terystyczny kształt ma relikwiarz 
bł. Karoliny Kózkówny, który wę-
druje po parafiach naszej archidie-
cezji od zeszłego roku. Relikwie 
najpierw odwiedzały parafie, 
w których istnieje KSM, obecnie 

tekst
Agata Combik

acombik@goscniedzielny.pl

Na jednej 
z wypraw 
Na dole: 
Relikwiarz 
bł. Karoliny 
Kózkówny
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może je przyjąć każda wspólnota, 
która sobie tego zażyczy.

Karolina, patronka KSM, zgi-
nęła w wieku 16 lat z rąk rosyjskie-
go żołnierza 18 listopada 1914 r. bro-
niąc czystości. Prosta dziewczyna, 
przedstawiana zwykle z chustką 
w ręce i symboliczną lilią, żyła 
w innych czasach, na pewno jed-
nak miała coś ze współczesnego 
KSM-owicza – klarowne zasady 
i zdecydowanie. Karolina nie znała 
Internetu, okazuje się jednak, że jej 
determinacja w obronie wartości 
właśnie tam jest dzisiaj wyjątkowo 
potrzebna. – W realnym świecie 
zwykle dokładamy wszelkich 
starań, by uchronić dziecko przed 
przemocą, pornografią, pedofilią, 
dealerami narkotyków. Natomiast 
w wirtualnej rzeczywistości dzieci 
mają do takich treści bardzo łatwy 
dostęp. Mogą natrafić na nie zupeł-
nie przypadkowo, choćby przez 
błędnie wpisany adres strony in-
ternetowej – mówi ks. Arkadiusz 
Krziżok, asystent KSM w naszej 
archidiecezji.

Równolegle z peregrynacją 
KSM-owicze realizują projekt 
„STOP dla pornografii!” – rodzaj 
społecznej kampanii, mającej na 
celu uświadomienie rodzicom, ja-
kie zagrożenia wiążą się z Interne-
tem i jak im można zaradzić. W ra-
mach projektu KSM organizuje 
spotkania dla rodziców, a także 
rozprowadza specjalny program 
o nazwie „Opiekun dziecka w In-
ternecie”, blokujący strony inter-
netowe z treściami szkodliwymi 
dla dzieci. Oczywiście podobne 
programy nie są stuprocentowo 

niezawodne i nie zwal-
niają rodzica z opieki 
nad dzieckiem, mogą 
jednak bardzo w niej dopomóc.

Przy okazji peregrynacji 
rozprowadzana jest także płyta 
z muzyką zespołu Love Story, 
śpiewającego o pięknie czystej 
miłości. Temat ten jest w KSM-ie 
szczególnie ważny, chociaż sto-
warzyszenie angażuje się także 
w wiele innych przedsięwzięć, np. 
w projekt „Dlaczego Stop narkoty-
kom” czy w projekty ekologiczne. 
Ponadto KSM-owską tradycją we 
wrocławskiej archidiecezji są 
poświęcone Janowi Pawłowi II 
Papieskie Turnieje Koszykówki 
Juniorów, organizowane wraz 
z Dolnośląskim Związkiem 
Koszykówki.

Miłość i porządek
KSM posiada określone struk-

tury, statut, który wymaga zacho-
wania pewnych procedur. Dorota 
podkreśla dobre strony takiego 
rozwiązania. – Wiadomo, kto za 
co jest odpowiedzialny, obowią-
zują jasne zasady. Swoich liderów 
młodzi ludzie wybierają sami 
spośród siebie – mówi. – Sprawy 
formalne, biurokratyczne nie 
mogą wychodzić na plan pierw-
szy – zauważa ks. Arkadiusz – ale 
z drugiej strony pozwalają one 
młodzieży nabyć umiejętności 
przydatne w przyszłości w pracy 

zawodowej, w odnale-
zieniu się w rozmaitych 
instytucjach. Warto na 

przykład nauczyć się pisania 
sprawozdań, przyzwyczaić się do 
dbałości o porządek w dokumen-
tacji. Św. Augustyn twierdził, że 
miłości człowiek uczy się poprzez 
ład, dobrą organizację.

Dla KSM charakterystyczny 
jest akcent położony na patrio-
tyzm. KSM-owskie hasło przypo-
mina: „Przez cnotę, naukę i pracę 
– służyć Bogu i Ojczyźnie – GO-
TÓW!” Krzyż i orzeł tworzące 
logo stowarzyszenia splatają się 
w jedną całość. Służba Bogu i Oj-
czyźnie oraz troska o wierność 
pięknej miłości harmonijnie się 
przenikają.

– Dwa lata temu w diecezji 
było ok. 7–8 oddziałów, które 
miały rzeczywisty kontakt z za-
rządem diecezjalnym, obecnie jest 
ich 20. Zrzeszają ok. 300 członków. 
W wielu parafiach są młodzi lu-
dzie żyjący duchem KSM-u, choć 
formalnie do niego nie należący. 
Staramy się do nich docierać, na-
wiązywać z nimi kontakt – mówi 
ks. Arkadiusz. Podkreśla, że nie 
chodzi o to, by KSM-owiczów było 
bardzo dużo. Mają to być jednak 
osoby, którym rzeczywiście na 
czymś zależy.

Wygląda na to, że takich osób 
jest coraz więcej.

 •

Historia
korzeni ksM trzeba szukać w stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, 
które powstało w 1919 r. W 1934 r. młodzież wywodząca się 
z sMP i innych środowisk utworzyła w ramach Akcji katolickiej 
katolickie stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i katolickie 
stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Po ii wojnie światowej na 
skutek komunistycznych represji ksM formalnie przestało istnieć. 
nieoficjalne spotkania jego członków – prowadzone choćby przez 
ks. karola Wojtyłę – odbywały się nadal. stowarzyszenie zostało 
reaktywowane w Polsce dekretem rady episkopatu Polski  
10 października 1990 r. kard. Henryk gulbinowicz erygował ksM 
w archidiecezji wrocławskiej 29 września 1993 r.

Zaproszenie
diecezjalny zjazd ksM Archidiecezji Wrocławskiej 15 i 16 listopada 
będzie stanowił punkt kulminacyjny obchodów 15-lecia. W jego 
ramach odbędzie się m.in. uroczysta sesja z udziałem abp. 
Mariana gołębiewskiego. W niedzielę 16 listopada o godz. 16.30 
Mszy św. dziękczynnej za 15 lat istnienia ksM w archidiecezji 
wrocławskiej będzie przewodniczył kard. Henryk gulbinowicz. 
Homilię wygłosi ks. jerzy Żytowiecki, pierwszy asystent kościelny 
ksM AWr. 
Więcej informacji na temat obchodów 15-lecia, peregrynacji 
relikwii bł. karoliny i aktualności z życia stowarzyszenia można 
znaleźć na stronie: www.ksm.wroclaw.pl.

Dla orłów
ks. Arkadiusz Krziżok, 
diecezjalny asystent  
ksM AWr

– W porównaniu 
z innymi grupami 
istniejącymi 
w parafiach ksM 
kładzie bardzo 
mocny akcent na 

działanie. oczywiście ważna 
jest formacja – religijna, 
społeczna, intelektualna 
– ale chodzi o formację, 
która zawsze przeradza 
się w konkretną akcję. 
jesteśmy ukierunkowani 
na przygotowanie do życia 
w społeczeństwie, na służbę 
ojczyźnie. kładziemy akcent 
na praktyczne umiejętności.

Dorota Stępień,  
prezes ksM AWr

– ksM to nie 
jest miejsce 
dla każdego. 
to jest miejsce 
dla ludzi, którzy 
czegoś od siebie 

wymagają, do czegoś dążą 
i chcą wciąż się czegoś 
nauczyć, którzy łatwo się 
nie poddają wobec różnych 
trudności. zaangażowanie 
w działalność ksM wymaga 
ode mnie sporo czasu, bywa, 
że nieprzespanych nocy, ale 
przynosi mnóstwo radości.

Dzień Orłów 
w Zakopanem

Krzyż, orzeł i lilia
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Od 26 października w Centralnym 
Ośrodku DA „Maciejówka” we 
Wrocławiu można podziwiać ry-
sunki i grafiki Marii Hiszpańskiej- 
-Neumann.

Życie artystki, która nigdy nie 
pozwalała się tym mianem 

określać, było pełne miłości, stara-
ła się być serdeczną wobec wszyst-
kich, nawet gdy przechodziła przez 
piekło obozu koncentracyjnego, 
gdzie też cały czas rysowała. Po 
wojnie zajęła się głównie grafiką 
książkową, w swoich pracach 
wykorzystywała także technikę 

drzeworytniczą i malarstwo szta-
lugowe. Perfekcyjnie potrafiła 
uchwycić codzienność. Stworzyła 
też liczne obrazy o tematyce bi-
blijnej. Wystawa jej prac została 
zrealizowana w 3 częściach: pierw-
sza obejmuje prace różne z lat 
1943–1976 – ich prezentacja potrwa 
do 18 XII; część druga planowana 
jest na Wielki Post, a ostatni akt – 
na wiosnę. Tomasz Bernaś

Podczas koncertu w kościele NMP 
na Piasku 26 października zabra-
kło miejsc siedzących.

T radycyjnie organizatorzy za-
proponowali dwuczęściowe 

spotkanie. O „Egzorcyzmach w na-
uce Kościoła” mówił o. Mieczysław 
Rećko, następnie utwory z różnych 
wieków zaprezentował renomo-
wany chór chłopięcy „Pueri 
Cantores Wratislaviensis”. Obie 
części wzbudziły ogromne zain-
teresowanie. Sercanin o. Rećko od 
ponad siedmiu lat sprawuje funk-
cję archidiecezjalnego egzorcysty. 
Jego przemyślane wystąpienie nie 
pozostawiało żadnych wątpliwo-
ści, że prawo do sprawowania 

egzorcyzmów Jezus przekazał 
apostołom, poprzez nich bisku-
pom, a oni wyznaczonym księ-
żom. Według Rytuału Rzymskiego 
i Kodeksu Prawa Kanonicznego, 
aby zakończyć szkodliwe działa-
nia diabła wobec osób, rzeczy lub 
miejsc, trzeba z wiarą sprawować 
tradycyjne obrzędy Kościoła.

Archidiecezjalny chór chło-
pięcy wystąpił pod dyrekcją ks. 
Stanisława Nowaka, od blisko 
14 lat jego dyrygenta i twórcy. 
Koncert rozpoczął chorał gre-
goriański „Ubi caritas est vera”, 
a następnie w gotyckiej świątyni 
rozbrzmiewały pieśni z różnych 
wieków aż po polskie kompozycje 
współczesne.  tb

O rganizatorami ogólnopolskie-
go spotkania są wrocławscy 

salezjanie z parafii Chrystusa 
Króla. Blisko trzydzieści zespo-
łów i solistów z Nowego Sącza,  
Szamotuł, Brzegu, Wrocławia 
i innych miejscowości zaśpiewało 
w nowoczesnym kościele, u stóp 
błogosławiącego Chrystusa. 
Nastrój pogłębiała festiwalowa 
dekoracja – od tabernakulum 
rozchodziły się złociste promienie 
słonecznej radości. Rywalizacja 
np. Bożej Ferajny z Bytowskimi 
Aniołkami toczyła się na pięk-
ne głosy i przekazywane treści. 
Według jurorów poziom we 
wszystkich grupach wiekowych 
był zróżnicowany. Podjęto de-
cyzję, aby w przyszłorocznej 
edycji dodatkowo oceniać śpiew 
a cappella.

Dzieci zachwycały zaanga-
żowaniem oraz obyciem z mi-
krofonem, co, jak podkreślały, 
jest efektem prób odbytych pod 
okiem opiekunów. Silna była re-
prezentacja wrocławskich chó-
rów. Całodzienne spotkanie było 
okazją do wzajemnego poznania 
i podpatrywania umiejętności 
rówieśników. Pierwsze miejsca 
wśród scholi zajęły: w kategorii 

średniej „Laudate Dominum” z pa-
rafii św. Klemensa Dworzaka we 
Wrocławiu, w kategorii starszej 
„AVE” z parafii Wniebowzięcia 
NMP w Bielawie. Laureatami spo-
śród solistów zostali: w kategorii 
młodszej Magdalena Stefanowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 118 we 
Wrocławiu, w kategorii średniej 
Aleksander Styrcz z Ekologicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Bielawie, w kategorii starszej 
Emilia Dubiel z Gimnazjum 
w Ptaszkowej.

Tomasz Białaszczyk

W  „Maciejówce”

„Droga”
XVII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej 

w salezjańskiej parafii Chrystusa Króla

Z mikrofonem na ty

Prof. Norman Davies, historyk 
walijskiego pochodzenia mocno 
związany z Polską, a szczególnie 
z Wrocławiem, zaprezentował 
swoją nową książkę „Od i do”.

S potkanie odbyło się 21 paź- 
dziernika w Sali Konferen-

cyjnej wrocławskiego Osso-
lineum. W prezentowanej publi-
kacji autor przedstawia ostatnie 
półtora wieku historii Polski 

opierając się na listach i kart-
kach pocztowych mieszkańców 
obecnych i przedwojennych te-
renów polskich. Książkę wydano 
w 450. rocznicę istnienia Poczty 
Polskiej. W jej promocji uczestni-
czyli między innymi prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz,  
p ose ł K a z i m ierz M ic h a ł 
Ujazdowski oraz konsul gene-
ralny Niemiec we Wrocławiu 
dr Helmut Schöps. Spotkanie 

prowadził dyrektor Ossolineum 
dr Adolf Juzwenko, a zor-
ga n i zow a ł y je Koleg iu m 
Europy Wschodniej im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego oraz 
Wydawnictwo Rosikon Press.

Prezydent Wrocławia pod-
kreślił, że prof. Davies jest obok 
kard. Gulbinowicza najaktyw-
niejszym honorowym obywa-
telem Wrocławia. Zwrócił też 
uwagę, że w książce „Od i do” 

znajduje się obszerny materiał 
dotyczący miasta. Autor zazna-
czył, że jego praca ukazuje po-
łączenie makrohistorii Polski 
z mikrohistorią konkretnych 
osób. Podczas dyskusji zwróco-
no uwagę na obiektywizm autora 
w pracach historycznych o Polsce 
oraz zjawisko zaniku kultury pi-
sania, szczególnie w dziedzinie 
epistolografii.

Konrad Dziadkowiak

Ogromne pluszowe misie, statuetki mikrofonowe 
i dyplomy rozdano w sobotni wieczór  
25 października podczas finału XVII Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki Religijnej.

Październikowe „Wieczory Tumskie”

Egzorcyzmy i pieśni

Obraz z 1948 r. – „Wygasły 
piec”
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Zwycięska schola wystąpiła 
w strojach znakomicie 
korespondujących  
ze scenerią kościoła
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Warto przeczytać

Historia w listach


