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Pielgrzymow alimy
na Jasn¹ Górê
XXVI Piesza Pielgrzymka na Jasn¹
Górê z Wroc³awia odbywa³a siê
w tym roku w dniach od 2 do 10
sierpnia. Przewodnikiem by³ (jak zawsze od 26 lat) s³ynny ze swych kazañ
oraz powiedzeñ, duszpasterz akademicki,
ks. Stanis³aw Orzechowski, nazywany przez wszystkich Orzechem. Niestety, w tym roku nie móg³ on przejæ
o w³asnych si³ach ca³ej Pielgrzymki.
Na szczêcie studentom nale¿¹cym do
D.A. Wawrzyny uda³o siê wypo¿yczyæ od Politechniki Wroc³awskiej
Melexa, ¿artobliwie nazwanego przez
p¹tników Orzech-mobile.
Tegoroczna pielgrzymka odbywa³a siê pod has³em zaczerpniêtym z Encykliki papie¿a Benedykta XVI Deus
Caritas est - Bóg jest mi³oci¹.
W pamiêci pielgrzymów zapisa³a siê
z pewnoci¹ pod nazw¹ mokrej. Spowodowa³a to oczywicie pogoda. Deszcz
skropi³ nas ju¿ w dniu wyjcia
z Wroc³awia, pod sam¹ katedr¹. Na
dobre rozpada³o siê w ci¹gu drugiej nocy
w Olenicy. Deszczowa aura towarzyszy³a nam (z ma³ymi przerwami) a¿
do koñca. Jednak¿e mimo dodatkowych trudnoci szlimy dzielnie naprzód, zachêcani czêsto powtarzanym
przez Orzecha powiedzeniem: Z Wroc³awia wysz³y Or³y, nie brojlery!
Uczestniczy³am w pielgrzymce ju¿
po raz trzeci. Sz³am w grupie 12,
uto¿samianej z D.A. Wawrzyny, a co
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za tym idzie ciesz¹cej siê pewnymi przywilejami. Jednym
z nich by³a codzienna konferencja Orzecha. Tym razem
g³ównym ich tematem by³y
Godzinki do Niepokalanego Poczêcia NMP.
W czasie pielgrzymki pielgrzymi zwykle dziel¹ siê swoimi wiadectwami. W tym roku
dotyczy³y one mi³oci. Najbardziej zapad³y mi w pamiêæ s³owa
na temat wspólnoty Muminkowej, skupiaj¹cej rodziny, których niektórzy cz³onkowie (najczêciej dzieci) s¹ niepe³nosprawni
umys³owo. Cz³onkowie wspólnoty, zwani Paszczakami, staraj¹ siê wype³niæ czas osobom
chorym.
Podczas Pielgrzymki ka¿dy jej
uczestnik dostaje pami¹tkê. W tym
roku ze wzglêdu na has³o pielgrzymki oraz na to, ¿e zosta³ na niej zawarty zwi¹zek ma³¿eñski, ka¿dy z p¹tników otrzyma³ Piernik mi³oci.

Dzielilimy siê nim z innymi na znak
zgody i mi³oci.
Pomimo zmêczenia i przemoczenia dotarlimy na Jasna Górê cali
i zdrowi.
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Przez ca³y okres trwania Pielgrzymki Pieszej na Jasn¹ Górê kilkudziesiêcioosobowa grupa naszych parafian, do³¹czaj¹c do najliczniejszej chyba grupy 16 tzw. duchowych pielgrzymów, spotyka³a siê codziennie w naszym
kociele na wieczornej Eucharystii, aby wspieraæ p¹tników swymi modlitwami. Wszyscy otrzymali stosowne materia³y informacyjne i znaczki pielgrzymkowe. Zwieñczeniem pielgrzymki czêstochowskiej bêdzie Piesza Pielgrzymka do Grobu w. Jadwigi w Trzebnicy, która odbêdzie siê 14 padziernika br. Zachêcamy do wziêcia udzia³u w tych rekolekcjach w drodze.
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Pomagamy
dziewczêtom i ch³opcom
zagro¿onym przemoc¹
Co po
tr
zebn
est ddoo pe³ni
enia
potr
trzebn
zebnee jjest
pe³nienia
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W pierwszym rzêdzie modlitwa za
tych, którzy potrzebuj¹ pomocy.
W wielu przypadkach pomóc mo¿e
jedynie sam Pan Bóg, cz³owiek czuje
siê bezradny. Potrzeba tak¿e cierpliwoci i wytrwa³oci.
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poradziæ sobie z tym niepokoj¹cym
zjawiskiem, poprosi³a w³adze kocielne
o pomoc. Misjê tê powierzono ks.
Schneiderowi, który w tym celu za³o¿y³ Zwi¹zek Maryjny. Osoby w nim
zrzeszone mia³y za zadanie pe³niæ tzw.
misjê dworcow¹, polegaj¹c¹ na sta³ych dy¿urach na dworcu i w jego
okolicach, aby sprzedaj¹cym sw¹ godnoæ dziewczynom proponowaæ naukê
w za³o¿onej przy zwi¹zku szkole gospodarczej. Dziewczêta przygotowywa³y
siê w niej do pracy s³u¿¹cej, opanowuj¹c takie czynnoci, jak: gotowa-

Tak. Jest to bezporednia kontynuacja dzie³a, którego podj¹³ siê nasz
Za³o¿yciel, kiedy w dziewiêtnastowiecznym Wroc³awiu pocz¹³ siê coraz bardziej szerzyæ problem prostytucji. Do
miasta w poszukiwaniu pracy przyje¿d¿a³y dziewczyny z okolicznych
wiosek. Na dworcu czekali na nie
opiekunowie, którzy oferowali j¹, ale
poci¹ga³o to za sob¹ tak¿e prostytucjê. Policja wroc³awska, nie mog¹c

nie, sprz¹tanie, szycie, prasowanie itp.
Po ukoñczeniu szko³y trafia³y do rodzin i pracowa³y jako s³u¿¹ce. Poniewa¿ poszukiwania zgromadzenia zakonnego, które zajmowa³oby siê opiek¹ nad dziewczêtami ulicy, nie da³y
rezultatu, w 1854 r. ks. Schneider
postanowi³ przekszta³ciæ Zwi¹zek
Maryjny w Zgromadzenie Sióstr Maryi
Niepokalanej. Dzi pracujemy w podobny sposób, jak zainicjowa³ to przed

Z siostr¹ Goretti Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
rozmawia Bo¿ena Rojek
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Oficjalnie pracujemy tu od wrzenia
2005 r. Nasza placówka znajduje siê
w budynku, który gmina Wroc³aw odda³a
nam w dzier¿awê. Tak siê sk³ada, ¿e
pos³ugujemy w parafii, gdzie w XIX
w. pracowa³ jako wikary nasz za³o¿yciel ks. Jan Schneider. W Kociele
Uniwersyteckim znajduje siê zreszt¹ tablica
pami¹tkowa powiêcona jego osobie.
Jaki
ego typ
u dzia³aln
oæ proakiego
typu
dzia³alnoæ
wadz¹ SSiiostry?
Dzia³a tu stowarzyszenie Misja
Dworcowa im. ks. Jana Schneidera,
które prowadzi orodek terapeutyczny dla dziewcz¹t oraz punkt konsultacyjno-informacyjny dla m³odzie¿y
i doros³ych. Tworzymy tu niewielk¹
wspólnotê, nie instytucjê. Stykamy siê
ze zbyt trudnymi problemami, abymy mog³y zgromadziæ tu wiêcej osób.
Na czym po
polleg
egaa pos³ug
pos³ugaa sióstr?
Nasza dzia³alnoæ ma na celu pomoc dzieciom i m³odzie¿y zagro¿onym
przemoc¹ seksualn¹, fizyczn¹, psychiczn¹
i emocjonaln¹. Pracujemy z m³odzie¿¹
ulicy, w rodowisku, które przenikniête jest ró¿nego rodzaju patologiami. Pe³nimy dy¿ury na dworcach,
w dotkniêtych moraln¹ i fizyczn¹ bied¹
rejonach miasta. Pomagamy tym, którzy
znaleli siê na ulicy, ale nie chc¹ tam
byæ. Bo s¹ oczywicie i tacy, którzy
chc¹ tam byæ. Tym jedynie towarzyszymy, pytamy o potrzeby. Czasami
to wystarczy. Dla kogo, kto ma niskie
poczucie wartoci, wiele znaczy, gdy
dostrze¿e siê w nim cz³owieka.
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laty nasz Za³o¿yciel, choæ d³ugo nie
mog³ymy realizowaæ naszego charyzmatu. Ale kiedy tylko nadarzy³a siê
ku temu sposobnoæ, skwapliwie skorzysta³ymy z tego.
oDlaczego m³odzi llu
udzi
dziee sch
schoaki
ego
dz¹ na z³¹ drogê? J
akiee s¹ ttego
Jaki
ród³a?
Z naszych dowiadczeñ wynika,
¿e wiele dziewcz¹t i ch³opców bêd¹cych w trudnej sytuacji rodzinnej staje
siê ofiarami przemocy w domach.
W ostatnim czasie udzielamy równie¿
nieustannie pomocy - konsultacji osobom
zg³aszaj¹cym siê do nas z prob¹
o pomoc w konkretnych sprawach wi¹¿¹cych siê z ryzykownymi zachowaniami m³odzie¿y. Pomagamy rodzicom
i opiekunom, którzy czêsto nie radz¹
sobie z problemami dorastaj¹cych dzieci.
rodowiska, z których pochodz¹ nasi
podopieczni to rodowiska, w których
nadu¿ywa siê alkoholu i innych u¿ywek. Wynikiem tego s¹ czêste problemy w adaptacji do otoczenia, niskie
poczucie w³asnej wartoci, a w dalszej
kolejnoci ucieczki z domu, których motywacj¹ jest pozbycie siê problemu.
W sytuacjach tych m³odzi ludzie
spotykaj¹ siê z propozycjami pomocy, co w rzeczywistoci oznacza
wiadczenie us³ug seksualnych w zamian za zapewnienie podstawowych
potrzeb (mieszkanie, wy¿ywienie itp.).
W efekcie ponownie staj¹ siê ofiarami
przemocy. Poprzez pracê z m³odzie¿¹ ze
rodowisk patologicznych bezporednio
stykamy siê z diagnozowanym problemem. Obserwujemy, ¿e czêstym rezultatem historii ¿ycia jest wyuczona
bezradnoæ, w zwi¹zku z czym niezbêdna jest pomoc z zewn¹trz tak, aby
przerwaæ kr¹g przemocy.
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Wa¿na jest ich motywacja. Jeli nie
pochodz¹ z g³êboko patologicznych
rodzin, jest szansa, ¿e uda im siê wyjæ
z b³ota moralnego, w jakie wpadli. Im
wczeniej otoczymy opiek¹ tak¹ m³oPr
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dzie¿, tym wiêksza szansa, ¿e dotrzemy do niej i wrócimy spo³eczeñstwu.
Jeli np. m³ody cz³owiek ma rodzinê,
w której trudno mu liczyæ na pomoc,
nasza praca polega jedynie na próbie
minimalizacji z³a. Bywa, ¿e
udaje siê nam wyci¹gn¹æ
kogo z patologii, a on po
pewnym czasie rezygnuje
jednak z godnego ¿ycia
i znów idzie w patologiê, ale
mniejsz¹. Otaczamy go wtedy
modlitw¹, liczymy, ¿e wreszcie
zaskoczy, przypomni sobie wartoci, z którymi siê
u nas spotka³, i zastosuje je
w swoim ¿yciu. Terapia
w naszym orodku trwa
przewa¿nie rok, pó³tora. Dopiero po tym czasie m³ody
cz³owiek mo¿e stan¹æ na nogi.
Je¿eli znajdzie wsparcie
w rodzinie, opuszcza nasz
dom wczeniej. Zdarza siê
jednak, ¿e kto przebywa u
nas zaledwie kilka dni. Bo mo¿e siê
okazaæ, ¿e cierpi np. na chorobê psychiczn¹, odsy³amy go wtedy na leczenie. W naszej dzia³alnoci niezbêdna jest wspó³praca z poradni¹ zdrowia psychicznego, neurologami, poradniami rodzinnymi, ginekologami..
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G³ównie wolontariusze. Czasami
osoby, które przywo¿¹ do nas m³odych ludzi. Nasz¹ dzia³alnoæ mo¿emy
prowadziæ dziêki wsparciu duchowemu i finansowemu ludzi dobrej woli
i wielkiego serca. Ostatnio ogromnym
dobrodziejstwem by³a dla nas dotacja
z Unii Europejskiej, któr¹ otrzymalimy w ramach realizacji programu
Wspólnoty M³odzie¿y Europejskiej
¯yjemy dla innych. Dziêki temu
moglimy zorganizowaæ kilkudniowy
wyjazd w góry dla m³odzie¿y koordynuj¹cej program i naszych podopiecznych. Program ten skierowany jest
generalnie do dziewcz¹t i ch³opców

zagro¿onych przemoc¹. Uzyskana pomoc
pozwoli³a nam lepiej rozwijaæ prowadzon¹ dwutorowo dzia³alnoæ: przygotowanie i zagospodarowanie lokalu
jako zaplecza kryzysowego (hostel

kryzysowy) oraz prowadziæ dzia³ania
bezporednio w rodowisku dziewcz¹t
i ch³opców, do których skierowany jest
projekt (Dworzec PKP we Wroc³awiu oraz okoliczne ulice).
Jaki
moc
y oczekuj¹ SSiiostry
akieej po
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Praca stowarzyszenia Misja Dworcowa podzielona jest na sekcje. Mamy
m.in. sekcjê modlitewn¹. Mog¹ do niej
do³¹czyæ ludzie starsi, chorzy, wszyscy,
którym le¿y na sercu troska o naszych podopiecznych. Chêtni do w³¹czenia siê do naszej sekcji modlitewnej,
proszeni s¹ o kontakt pod numerem
telefonu komórkowego 508 168 979 lub
stacjonarnego 071 321 05 50. Dla osób,
które chcia³by wesprzeæ ofiar¹ pieniê¿n¹
nasze Zgromadzenie Sióstr Maryi
Niepokalanej, podajemy nr konta: 42
1370 1301 0000 1701 4351 7200. Liczy siê ka¿dy grosz. T¹ drog¹ pragniemy tak¿e z serca podziêkowaæ tym,
którzy wspieraj¹ nas finansowo i otaczaj¹ pamiêci¹ w modlitwie.
Dziêkujê za rozm
rozmoowê.
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¯ywy Ró¿aniec
Modlitwa ró¿añcowa jest wypróbowanym narzêdziem Opatrznoci Bo¿ej zjednoczenia ludzi
z Bogiem i z braæmi oraz rodkiem uwiêcenia dusz. Ogromn¹ rolê za w upowszechnianiu
modlitwy ró¿añcowej oraz w wypraszaniu dziêki niej potrzebnych ³ask maj¹ wspólnoty ¯ywego Ró¿añca.

Ca³omiesiêczne nabo¿eñstwa ró¿añcowe w padzierniku wprowadzi³ papie¿
Leon XIII. Kiedy Matka Bo¿a objawi³a siê dzieciom w Fatimie, prosi³a
je, by gorliwie odmawia³y Ró¿aniec.
Sama te¿ nazwa³a siebie Królow¹ Ró¿añca wiêtego.
Jan Pawe³ II, gorliwy aposto³ tej
formy modlitwy, podczas pobytu
w sanktuarium maryjnym w Ludmierzu przypomnia³, i¿ czeæ Maryi nierozerwalnie ³¹czy siê z Ró¿añcem (...). Rozwa¿aj¹c bowiem
tajemnice ró¿añcowe patrzymy
na misterium ¿ycia, mêki, mierci
i zmartwychwstania Pana Jej
oczyma, prze¿ywamy je tak, jak
Ona w swym sercu matczynym je prze¿ywa³a. Odmawiaj¹c
Ró¿aniec, rozmawiamy z Maryj¹, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radoci i nadzieje. Prosimy o to, by pomaga³a nam podejmowaæ
Bo¿e plany i by wyprasza³a
u Syna ³askê potrzebn¹ do wiernego ich wype³niania. Ona radosna, bolej¹ca, chwalebna, zawsze u boku
Syna jest równoczenie obecna poród
naszych codziennych spraw. Rytm pacierzy ró¿añcowych odmierza czas (...)
przenika go i kszta³tuje. Jakkolwiek
toczy³y siê ludzkie dzieje - w radoci
z owoców codziennego trudu, w bolesnym zmaganiu z przeciwnociami czy
te¿ w chwale odnoszonych zwyciêstw
- zawsze odnajdywa³y one swoje odbicie
4

w tajemnicach Chrystusa i Jego Matki.
Dlatego przywi¹zanie do modlitwy ró¿añcowej nigdy nie wygas³o w sercach wiernych, a dzi zdaje siê jeszcze
bardziej umacniaæ (7 VI 1997).

Historia

Ta modlitwa od wieków zajmowa³a wa¿ne miejsce w ¿yciu Kocio³a.
Powstawa³o wiele wspólnot, które za
swój cel obiera³y w³anie modlitwê na
ró¿añcu w intencji Kocio³a, Ojczyzny, powo³añ kap³añskich i zakonnych,
wszelkich aktualnych problemów kocielnych i spo³ecznych. Jedn¹ z takich wspólnot by³a wspólnota ¯ywego
Ró¿añca za³o¿ona przez osobê wieck¹, Paulinê Jaricot (1799-1862) we
Francji w 1826 r. Ta praktyka szybko rozpowszechni³a siê w krajach Europy i Ameryki, a ju¿ w po³owie XIX
wieku dotar³a tak¿e do Polski.

Dzieje modlitwy ró¿añcowej siêgaj¹
XV wieku. Póniejsza tradycja przypisuje wprowadzenie tej modlitewnej
praktyki do Kocio³a w. Dominikowi, za³o¿ycielowi zakonu dominikanów, na podstawie jego prywatnych
objawieñ maryjnych, choæ prawdopodobnie twórc¹ tej modlitwy by³ inny
dominikanin, b³ogos³awiony Alanus de
la Roche (1428-1476) z Francji. To
dziêki niemu utrwali³ siê kszta³t modli-

Co oznacza przynale¿noæ
do ¯ywego Ró¿añca?

twy ró¿añcowej - z trzema jej czêciami i 15 tajemnicami, radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi - który zatwierdzi³
dla ca³ego Kocio³a w 1569 roku papie¿
Pius V. On te¿ ustanowi³ w dniu
7 padziernika wiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Czwart¹ czêæ tajemnic ró¿añcowych tzw. tajemnice wiat³a, ustanowi³ s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II.

Jest to przede wszystkim szczególne zobowi¹zanie do podejmowania
starañ, by ¿yæ wed³ug Ewangelii,
która jest fundamentem i ród³em
¿ycia chrzecijañskiego. Ró¿aniec
jest modlitw¹ ewangeliczn¹, poniewa¿ zawiera Modlitwê Pañsk¹ i Pozdrowienie Anielskie oraz
ewangeliczne tajemnice naszego
odkupienia. Z tego te¿ powodu
Ró¿aniec nazywany jest streszczeniem najwa¿niejszych prawd zawartych w Ewangelii.
Nale¿eæ do ¯ywego Ró¿añca znaczy staraæ siê ¿yæ wiar¹, nadziej¹
i mi³oci¹, wierzyæ Bogu, który przemawia, ufaæ Mu i przyjmowaæ Jego dzie³o
zbawienia oraz kochaæ Go, a w Nim
i dla Niego tak¿e innych ludzi.
Ró¿aniec oznacza jakby elektrowniê
duchow¹, która zasila wiernych moc¹
Bo¿¹ i pobudza ich do czynu apostolskiego, takiego jak: praca wród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych,
rodzin alkoholików, ludzi zaniedbanych
religijnie i moralnie, dba³oæ o dom Bo¿y,
o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zw³aszcza czynnej mi³oci bliniego i sprawiedliwoci spo³ecznej.
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Wspólnota ¯ywego Ró¿añca s³u¿y duchow¹ pomoc¹ w rozwi¹zywaniu problemów wiata, albowiem przez
modlitwê i ofiarê duchow¹ broni jednostkê, rodzinê i spo³eczeñstwo przed
mierci¹ duchow¹, ateizmem i laicyzmem, indyferentyzmem religijnym
i przed zepsuciem obyczajów.
¯ywy Ró¿aniec sk³ada siê z ¯ywych Ró¿. Ka¿da ró¿a sk³ada siê
obecnie z dwudziestu osób, z których
ka¿da odmawia codziennie jeden dziesi¹tek Ró¿añca, czyli jedn¹ tajemnicê po³¹czon¹ z rozwa¿aniem. W ten
sposób odmawiany jest w ramach
jednej Ró¿y codziennie ca³y Ró¿aniec, dwadziecia tajemnic, który jest
jakby wieñcem ró¿ sk³adanym u stóp
Matki Bo¿ej.

Obo
wi¹zki cz³onk
ów
Obowi¹zki
cz³onkó
¯ywego Ró¿añca
Nie s¹ to obowi¹zki szczególnie
uci¹¿liwe i niemo¿liwe do wype³niania, nawet przez osoby starsze i chore, s¹ one raczej wyró¿nieniem i zachêt¹ do w pe³ni chrzecijañskiego ¿ycia
i modlitewnej odpowiedzialnoci za
innych.
Nale¿¹ do nich:
V zapisanie siê w parafialnej ksiêdze
¯ywego Ró¿añca i codzienne odmawianie jednego dziesi¹tka Ró¿añca;
V udzia³ w miesiêcznej zmianie tajemnic ró¿añcowych;
V czêste przystêpowanie do sakramentów wiêtych oraz udzia³ w najwa¿niejszych uroczystociach kocielnych;
V upowszechnianie czci Matki Bo¿ej
przyk³adem ¿ycia i dzia³alnoci¹
apostolsk¹;
V odwa¿ne stawanie w obronie wiary i Kocio³a wiêtego;
V wzajemna pomoc w chorobie i staroci;
V udzia³ w pogrzebie i modlitwach
za zmar³ego cz³onka ¯ywego Ró¿añca.
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Przywileje
Stolica Apostolska udzieli³a cz³onkom ¯ywego Ró¿añca przywileju uzyskania odpustu zupe³nego w dniu
przyjêcia do ¯ywego Ró¿añca oraz
w nastêpuj¹ce wiêta kocielne: Bo¿ego Narodzenia (25 grudnia), Zmartwychwstania Pañskiego, Zwiastowania (25 marca), Wniebowziêcia (15 sierpnia), Królowej Ró¿añca wiêtego (7 padziernika), Niepokalanego Poczêcia
(8 grudnia) i Ofiarowania Pañskiego
(2 lutego). Odpust ten cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca mog¹ uzyskaæ pod zwyk³ymi warunkami, którymi s¹ spowied i Komunia wiêta, modlitwa
w intencjach wskazanych przez Ojca
wiêtego, brak przywi¹zania do grzechu i przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z przynale¿noci do ¯ywego Ró¿añca.

Zaproszenie
do ¯ywego Ró¿añca
Podstawow¹ si³¹ ka¿dej parafii jest
udzia³ w sakramentach wiêtych
i modlitwa. Im wiêcej jest wysi³ku
w wypraszaniu Bo¿ej ³aski tym lepsza jest parafialna wspólnota. Modlitwa ró¿añcowa ma tu za znaczenie
szczególne. Odpust w parafii jest te¿
okazj¹ do pytania o nasz¹ nadprzyrodzon¹ wspó³odpowiedzialnoæ za parafiê. Rozwój ¯ywego Ró¿añca
w parafii jest jedn¹ z form tej wspó³odpowiedzialnoci. W naszej parafii istnieje 11 ró¿ ró¿añcowych ¿eñskich
i 2 mêskie. Jednak¿e nie wszystkie s¹
pe³ne. Brakuje nawet po kilka osób.
Wiadomo natomiast, ¿e s¹ osoby, które
wiele siê modl¹, ale nie nale¿¹ do ¯ywego Ró¿añca. Przynale¿noæ do tej
wspólnoty pomna¿a iloæ wypraszanych
³ask dla samych jej cz³onków i dla innych osób potrzebuj¹cych. Zapraszajmy siê zatem wzajemnie do udzia³u
w ¯ywym Ró¿añcu, aby spraszaæ dla
wszystkich potrzebn¹ Bo¿¹ pomoc.

Blues ddoo Bog
Bogaa
To ja, przecie¿ mnie znasz,
Tyle o mnie wiesz,
O matce i ojcu, o wszystkich tyle wiesz,
Nie chcê k³amaæ, nie chcê, nie,
Tylu ju¿ zwiod³em, no tak, zwiod³em ich,
Ty jeden wiesz, Ty jeden prawdê znasz...
Panie, co w Niebie grasz,
O Panie,
Jak mam odrzuciæ z³o?
Powiedz, powiedz mi,
Powiedz, proszê Ciê, bo kto jak nie Ty,
Kto lepiej odpowie mi?
W g³owie pytañ tyle czai siê,
Czemu, ach czemu tyle ich?
Ojcze, Ojcze mój,
Czy jestem lepcem, czy lepcem,
Powiedz mi, powiedz, proszê Ciê,
Drogi szukam, choæ tyle ich tu jest,
Czy która z nich moja, no moja jest?
Ci¹gle udajê, a teraz nie wiem,
Nie wiem, jak mam dalej iæ...
Zbawicielu, Ty wiesz, Ty wiesz
Jak ciê¿ko nieæ swój krzy¿,
A gdy upadasz, czujesz, czujesz tylko ból,
Co wo³a i jêczy za Ciebie,
Ale ja chyba nie mam, naprawdê nie mam
Si³, by dalej go nieæ,
Nie mam korony z cierni, nie mam nic,
Choæ ³atwiej mi, to nic, to nic
Zrobiæ z tym nie umiem...
S³ysza³em, ¿e masz gdzie dom,
Taki piêkny, piêkny dom,
To prorocy do g³owy k³adli mi,
Czy to prawda, ja nie wiem, nie wiem sam...
Jeste, jeste tu, to wiem,
Ale nie, nie widzê Ciê,
Po prostu wiem...
Ty, co da³e niebo, piêkne, piêkne jak
Niewinny sen,
Kiedy przyjdzie, przyjdzie umrzeæ mi,
mieræ nie bêdzie mi³a, pewnie, pewnie nie,
Oczy mi zamknie, no zamknie je,
Ulic¹ ciemn¹ powiedcie mnie,
Prze oblicze Twe,
Nie wiem, co ujrzê, wiem, ¿e to bêdzie Bóg,
Nie, nie powiem wiele, o nie,
Bo szkoda s³ów,
Ale wyszeptam cicho, no cicho tak,
Tato, jestem nikim,
Nikim jestem,
Tato...
ADAM FLAMMA, licealista
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Mój przyjazd do Wroc³awia
Mój przyjazd do Wroc³awia wi¹za³ siê z wieloma prze¿yciami
i o tym bêdzie ta opowieæ. Z Wilna wyjechalimy 12 marca 1946 r.

Wczeniej miasto opuci³a moja siostra Janina z mê¿em i trójk¹ dzieci.
Jej m¹¿ zosta³ powo³any do wojska
sowieckiego. Gdzie za Wilnem zemdla³
i zosta³ wyrzucony pod lasem. Kiedy
dotar³ do domu, straszono go, ¿e bêdzie s¹dzony jako dezerter.
Za siostr¹ wyjecha³ brat Stanis³aw
z ¿on¹ i synem Jerzym. Po nich wyjecha³a pozosta³a czêæ rodziny, tzn.
mama, brat Piotr i ja. Mielimy bardzo ciê¿k¹ podró¿. Na kilka tygodni
zatrzymalimy siê w Nakle, trac¹c tam
przywileje takie, jak wy¿ywienie
i osadnictwo. Na w³asne ryzyko przyjechalimy do Wroc³awia. By³ ju¿ maj
1946 r. Zamieszkalimy przy ulicy
Stalina 10/6 (obecnie ulica B. Drobnera). Tu stopniowo przystosowywalimy siê do ¿ycia. Z czasem dojecha³
do nas brat Feliks, który by³ wywieziony na roboty do Niemiec.
Spotka³am tu pewn¹ starsz¹ pani¹. By³a zap³akana. Spyta³am j¹,
w czym mog³abym jej pomóc. Dowiedzia³am siê, ¿e przyjecha³a do Wroc³awia, gdy¿ jej syn by³ osadzony
w wiêzieniu przy ul. Kleczkowskiej. Ona
sama by³a w bardzo trudnej sytuacji.
Zobowi¹za³am siê nosiæ mu paczki
i byæ z ni¹ w kontakcie. Przy podaniu
trzeciej paczki powiedziano mi, ¿e przesy³ka nie bêdzie przyjêta. Spyta³am
o powód. Odpowiedziano mi, ¿e nie
bêdzie przyjêta... i ju¿. Zwróci³am siê
wiêc do majora, który przys³uchiwa³
siê naszej rozmowie. Powiedzia³ mi, ¿e
on ju¿ ode mnie paczki nie przyjmie.
Ja wci¹¿ dopytywa³am siê, dlaczego.
W odpowiedzi us³ysza³am, ¿e ta paczka
jest ju¿ dla niego za biedna. By³o mi
przykro. Odesz³am ze ³zami w oczach.
6

Major dogoni³ mnie jeszcze i powie- i zaprosi³am do pokoju. A on natychdzia³, ¿e muszê siê pogodziæ z tym, i¿ miast podda³ brata osobistej rewizji,
on paczki ode mnie nie przyjmie.
po której ten upad³ na pod³ogê. ZoZnajoma wilnianka Ola, widz¹c moje sta³ skuty kajdanami. Po chwili
prze¿ycia, zabra³a mnie na spacer. w mieszkaniu by³o ju¿ chyba z dzieSz³ymy Podwalem, potem ulic¹ Miesz- siêciu ubeków. Jeden z nich by³
czañsk¹ i Kleczkowsk¹, do Cmenta- w mundurze, w randze majora. Nie
rza Osobowickiego. T³umaczy³a mi, ¿e mówi³ ani s³owa po polsku - by³ Row tych miejscach mordowani s¹ lu- sjaninem. Brata Piotra wyprowadzili
dzie i chowani w krzakach, zaraz za pierwszego, a Feliksa za nim. Trzeciekaplic¹ na Osobowicach. Chodzi³am go z braci, Stanis³awa, zabrano z dworca,
wiêc tam paliæ wieczki.
a jego ¿onê z mieszkania w O³awie.
Przyszed³ rok 1948. We Wroc³awiu Ich siedmioletnie wówczas dziecko
by³a Wystawa Ziem Odzyskanych. Cie- zostawili na schodach, a mieszkanie
szylimy siê, ¿e
zaplombowali.
bêdzie zjazd goci
Ch³opiec siedzia³
zagranicznych. To
tak na schodach
by³a z³udna nado czasu, a¿ zadzieja. Brat Stainteresowa³ siê
nis³aw mieszka³
nim kominiarz,
w tym czasie
który przyszed³
w O³awie i praw tym dniu do
cowa³ w banku.
czyszczenia komiPrzed wyjazdem
nów. Po paru
na krótki urlop
dniach pojawi³ siê
do Gdañska
tam ubek i po
wpad³ na chwirozplombowaniu
lê do nas, aby
mieszkania rozpopo¿egnaæ siê
cz¹³ sprzeda¿
z mam¹ i roubrañ i wszystdzeñstwem. By³
kiego, na co tylw tym czasie
ko znaleli siê
u nas s¹siad, pan
chêtni. SprzedaMicha³. Poniewa³ nawet mokr¹
Pani
Regina
z
Mam¹
wa¿ znali siê
bieliznê, która
na Mocie Uniwersyteckim w 1950 r.
jeszcze z Wilna
by³a w praniu.
(obaj pracowali na kolei), brat móPrzez 18 dni wiêziono w naszym
wi¹c, ¿e byæ mo¿e przywiezie zdjêcia mieszkaniu mnie, mamê oraz inne zaz Katynia, obieca³ zaprosiæ go na ich trzymane wówczas przypadkowo osoogl¹danie. Dwa dni póniej, w dniu by. Mnie wyprowadzono jako ostatni¹,
imienin brata Piotra, przysz³o do nie- a w domu zosta³a tylko mama. Zostago z ¿yczeniami sporo jego kolegów. ³am przewieziona do Urzêdu BezpieczeñJednym z przybyszy by³ nieznajomy stwa. Wprowadzono mnie na korytarz,
mê¿czyzna. Zapyta³ o Piotra, pomy- gdzie zobaczy³am wiele osób z wzniela³am wiêc, ¿e to kolejny kolega sionymi do góry rêkami, opartymi
z ¿yczeniami. Zamknê³am za nim drzwi o cianê. Postawiono mnie obok. StaliPr
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my tak bardzo d³ugo. Do utraty si³.
Potem ulokowano nas w celach. W jednoosobowym pomieszczeniu siedzia³ymy
we trójkê. Mia³ymy jedno ³ó¿ko i luksus
- muszlê klozetow¹. Po paru dniach
zabrano mnie na przes³uchanie. Doprowadzaj¹cy wprowadzi³ mnie do kot³owni,
twierdzi³, ¿e têdy bêdzie bli¿ej. By³am
przera¿ona, ba³am siê tego, co bêdzie dalej.
Przy cianie sta³a drabina, a w górze
by³ otwarty w³az. Ju¿ prawie by³am
przy wyjciu, gdy nagle otrzyma³am silny
cios w g³owê. Spad³am z drabiny, a gdy
otworzy³am oczy, le¿a³am na pod³odze.
Mój przewodnik sta³ nade mn¹. Kopi¹c mnie, ponagla³, abym siê pospieszy³a. W sali przes³uchañ by³o du¿o lamp
z czarnymi kloszami. wiat³a zmienia³y
siê na silny blask lub zupe³n¹ ciemnoæ.
Z Urzêdu Bezpieczeñstwa przewieziono nas ciê¿arówk¹ do wiêzienia na
ul. S¹dowej. Tam ulokowano nas w celach.
Mnie przydzielono celê nr 414. Siedzia³o nas tam dwanacie. Nie mia³ymy ani jednego ³ó¿ka, czy siennika.
W k¹cie pomieszczenia sta³a tylko szafa.
Wystawa³a z niej rêka, a z wnêtrza
dochodzi³y ludzkie jêki. Gdy otworzy³am
szafê, okaza³o siê, ¿e sta³ w niej wysoki kube³ na mieci. Trzeba siê by³o
dobrze wysiliæ, aby usi¹æ na nim i siê
za³atwiæ - to by³a nasza toaleta. Dopiero po paru tygodniach dosta³ymy
dwa sienniki, a po kilku miesi¹cach
szeæ ³ó¿ek. Nie otrzymywa³ymy ¿adnych rodków higienicznych.
Z celi zabierano nas na przes³uchania. Niektóre wiêniarki wraca³y
zap³akane, ¿ali³y siê, ¿e by³y bite. Pewnego
dnia zabrano do dentysty tych, którzy mieli k³opoty z zêbami. Ja by³am
zdrowa, ale zg³osi³am siê licz¹c, ¿e spotkam którego z braci. Rodziny nie widzia³am, za to dentysta da³ mi do
wyboru: albo usunie mi dwa zêby, albo
zawiadomi prze³o¿onych, ¿e zg³osi³am siê
bez powodu. Powiedzia³ mi, ¿e jak tego
nie zrobi, to sam bêdzie siedzia³. Zgodzi³am siê na rwanie zêbów.
Paczek nie dostawa³ymy. O jedzeniu nie ma co mówiæ. Tej karmy nie
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jad³yby nawet zwierzêta. Najczêciej
W tym czasie brat Stanis³aw zodostawalimy gêste zacierki albo mar- sta³ skazany w Warszawie na mieræ,
chewki - ca³e, w brudnej wodzie, czê- w Rawiczu Piotr otrzyma³ do¿ywosto nieoskrobane. Jad³ymy to, bo chcia- cie, Feliks natomiast 10 lat wiêzienia.
³ymy prze¿yæ. Wyposa¿eniem by³y miski, W Fordonie ¿ona Stanis³awa odsiabez ¿adnej ³y¿ki. Jad³o siê sposobem.
dywa³a wyrok 4 lat wiêzienia. Z tego
Codziennie s³uchalimy pod drzwia- te¿ powodu mia³am problemy z podmi, czyje nazwiska bêd¹ wyczyty- jêciem jakiejkolwiek pracy. Kiedy
wane. Nie wiedzielimy jednak, do- w wype³nianych ankietach do akt osok¹d zabieraj¹ wywo³anych: na prze- bowych wspomina³am o sobie i bras³uchanie, na wywózkê, czy na mieræ... ciach, odmawiano mi jej.
Wreszcie wypuszczono mnie do domu.
Mama, w akcie rozpaczy z powoW mieszkaniu zasta³am Marysiê, która du sytuacji, w jakiej znalaz³ siê syn
by³a zwolniona kilStanis³aw, postanowi³a
ka dni wczeniej. Popojechaæ do Warszawiedzia³a mi, ¿e nie
wy, aby w jaki spoma dok¹d wróciæ.
sób dostaæ siê do BieZapyta³am j¹, sk¹d
ruta. Gdy utrudniano
ma mój adres. Odjej dostêp powiedzia³a,
powiedzia³a, ¿e po¿e ma mu do przeda³am go jej. Wiekazania wa¿n¹ wiadzia³am, ¿e k³amie, bo
domoæ, na któr¹
nikomu swojego adczeka. Widzenie miaresu nie podawa³am.
³a od razu. Pad³a mu
Otworzy³am wiêc
do nóg, mówi¹c:
drzwi i kaza³am jej
Wyobra sobie, ¿e to
wyjæ. Prosi³a, bym
twoja matka prosi
pozwoli³a jej zostaæ do
o ³askê dla ciebie,
jutra. Poniewa¿ nie
a ty masz karê
wyrazi³am zgody, siemierci. B³agam, radzia³a do rana przed
tuj mojego syna. Zadrzwiami, prosz¹c
mieniono mu karê
Piotr Stachowicz w 1947 r.
o podanie motywu
mierci na do¿ywomojego postêpowania. Odpowiedzia³am: cie. Przeszed³ bardzo ciê¿kie przes³uNie chcê budziæ siê w celi i s³uchaæ chania, by³ bity i katowany.
twoich opowiadañ. Stanowczo nakazaBrat Piotr by³ mêczony d³ugim
³am jej opuciæ mieszkanie. Uczyni³a to karcerem. Pojecha³am do niego na
niechêtnie. Po paru miesi¹cach poja- widzenie. Gdy go nie dosta³am, bywi³a siê znowu. Prosi³a, abym powie- ³am u naczelnika, który da³ mi zedzia³a jej, w jaki sposób zorientowa³am zwolenie. Brat by³ w op³akanym stasiê, ¿e ona jest z UB. Odpowiedzia³am, nie. Trzyma³o go pod rêce dwóch mê¿¿e ma to wypisane w oczach i za- czyzn. By³ zmaltretowany, nie mia³
mknê³am drzwi. Ona by³a czêsto wzy- zêbów. Nic do siebie nie powiedzieliwana na przes³uchania, które trwa³y my. By³y tylko ³zy i rozpacz. W kilka
od siódmej rano do dwudziestej drugiej. dni póniej ju¿ nie ¿y³. Zwo³alimy
Po powrocie krzycza³a przera¿ona. Twier- paru wilnian i zrobilimy mu pogrzeb,
dzi³a, ¿e j¹ bili. Gdy zapyta³am, czy stawiaj¹c nagrobek.
co pisa³a, zaprzeczy³a. Mia³a jednak
Ta opowieæ to tylko czêæ moich
palce zabrudzone atramentem. Pokaza³am prze¿yæ. Resztê skrywaj¹ zakamarki
to wspó³wiêniarkom i ju¿ wiedzia³y- mego serca.
R EGINA S T A CHO WICZ
my, z kim mamy do czynienia.
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Ulice naszej Parafii

Ulica Biskupia,

czyli od rednio
wiecznych kkarczem
arczem
redniowiecznych
do siedzib
y nazistó
w
siedziby
nazistów
Mieszkañcy nowych domów na niewielkiej ulicy Biskupiej, bêd¹cej ³¹cznikiem pomiêdzy ulic¹ O³awsk¹ a Wita
Stwosza, nawet jeli ich wroc³awskie
korzenie wywodz¹ siê od nich samych,
mog¹ mieæ uzasadniony powód do dumy,
albowiem ich ulica wzmiankowana by³a
ju¿ na pocz¹tku XV wieku. Co prawda redniowieczny wykaz ulic Wroc³awia z 1403 r. nie wymienia jej w³anie
z tej nazwy, ale wspomniane jest imiê
poprzedniczki ulicy Biskupiej: ulicy Poprzecznej (Twerichgasse; Querstrasse).
W³aciwa nazwa Bishofstrasse, pojawia
siê w miejskich dokumentach w 1498
r., a ju¿ w 1512 r. Bart³omiej Stein
w swoim opisie Wroc³awia nadmieni³,
¿e ulica ta posiada³a bardzo szerokie domy
po obu stronach. wiadczy to dobrze
o zamo¿noci wroc³awskich karczmarzy,
bowiem parcele wraz z murowanymi
domami przy tej ulicy stanowi³y ich
w³asnoæ. Sama za ulica le¿a³a w tak
zwanym Kwartale Kunierzy, po³o¿onym najwy¿ej na Starym Miecie.
Usytuowanie takie bywa³o zbawienne
podczas licznych powodzi trapi¹cych
w ci¹gu stuleci Wroc³aw, ale w czasie
równie licznych klêsk suszy powodowa³o
to brak wody w okolicznych studniach.

Pochodzenie nazwy
Co do pochodzenia nazwy samej
ulicy, to dziewiêtnastowieczni wroc³awscy
historycy nie byli zgodni. Sprawê rozstrzygn¹³ ostatecznie Herman Markgraf, niestrudzony badacz dziejów nadodrzañskiego grodu. W swoim dziele
o historii wroc³awskich ulic Die Strassen
Breslaus, opublikowanym w 1896 roku,
tak pisa³ o ulicy Biskupiej: (...) Przypuszczenia Menzla i Rolanda [innych
historyków], jakoby nazwa ulicy po8

chodzi³a od nazwy wspania³ego domu
biskupa von Lebus, jest nieuzasadnione; dom biskupa von Lebus, który
pierwszy raz w ród³ach by³ wymieniony ju¿ w 1351 roku, a któremu król
Wenzel przyzna³ 30 maja 1396 roku
zwolnienie od podatków, a biskup
Dietrich sprzeda³ miastu 1 grudnia 1511
roku za porednictwem elektora brandenburskiego, sta³ naprzeciw kocio³a
wiêtego Jakuba, obecnie wiêtego
Wincentego, tu¿ przy bramie miejskiej.
Zosta³ [on] przez radê [miejsk¹] przebudowany na zbrojowniê i stoi do dzi
przy Sandstrasse 11 [Piaskowa, w tym
miejscu obecnie Hala Targowa]. Do domu
[biskupa] nale¿a³a te¿ du¿a dzia³ka przy
Taschenstrasse [Piotra Skargi], wspomniana ju¿ w 1353 roku, ale nie na
Bischofsstrasse. Co do nazwy ulicy wa¿ne
jest, i¿ w 1489 roku wymieniono
w jednym dokumencie, ¿e dom i dzia³ka
le¿a³y miedzy dwoma przejazdami
(durchfatrt). Grosse und Kleine Durchfahrt by³y dwoma karczmami; pierwsza zosta³a przebudowana w 1837 roku
wraz z przyleg³¹ do niej kamienic¹
w Hotel de Silesie, druga stoi do dzi
(Nr. 3) i nosi nazwê Goldener Bischof [Z³oty Biskup]. Do starej, bo
istniej¹cej grubo przed 1489 rokiem wroc³awskiej karczmy Z³oty Biskup, od
której wywodzi siê nazwa ca³ej ulicy,
prowadzi³a krótka uliczka Mäntlergasse
(Krawiecka). Na dziedziniec ober¿y
wchodzi³o siê przez bramê z napisem
na tympanonie, bêd¹cym trudn¹ do
przet³umaczenia gr¹ s³ów: Niektórym
do których ten napis siê kieruje/ na
tym budynku jeli go widzi/ na nim
nie jest wszystko [dobrze] zrobione/
Mo¿na by tu jeszcze wiele dodaæ/ Zostaw
tu swoje troski i zmartwienia/ a kto

wybuduje lepiej, tego zatrzymam dla siebie.
Warto wiedzieæ, ¿e zarówno w okresie
redniowiecza, jak i w wiekach póniejszych takie karczmy by³y nie tylko gospod¹ z wyszynkiem piwa, ale
tak¿e wa¿nym miejscem w ¿yciu lokalnej spo³ecznoci. To tutaj w³anie
spotykano siê na uroczystociach rodzinnych i cechowych, wymieniano
plotki i za³atwiano interesy. Wroc³awska karczma by³a miejscem, gdzie nale¿a³o i wypada³o bywaæ.

Historia Biskupiej 13
Domy stoj¹ce niegdy przy ulicy
Biskupiej, obróconej prawie w ca³oci
w niwecz w 1945 r., mia³y swoj¹ bogat¹ historiê. Zajmiemy siê bli¿ej jednym sporód nich.
Na ty³ach istniej¹cego od XVII wieku
zajazdu przy Biskupiej 13, póniejszego
Hotel de Pologne, przemianowanego
nastêpnie w 1840 r. na Hotel König
von Ungarn, istnia³a w XVIII wieku
elegancka i modna sala balowa. W niej
to w³anie, jak to wówczas nazywano
sali redutowej, odby³ siê w dniu
5 stycznia 1741 r. wspania³y bal maskowy. Nie by³ to zwyczajny, karnawa³owy bal, zosta³ on bowiem wydany
przez samego króla Prus Fryderyka II
zwanego póniej Wielkim. Do ówczesnego, wytwornego lokalu signory Localetti zosta³o zaproszonych 200 osób
z wroc³awskiego establishmentu: wysocy rang¹ urzêdnicy pañstwowi, wy¿sza
szlachta bawi¹ca akurat w miecie oraz
miejscy rajcy. Wszyscy zjawili siê oczywicie w towarzystwie swoich ¿on i córek,
taki bal by³ bowiem znakomit¹ okazj¹
do kojarzenia przysz³ych ma³¿eñstw. Pamiêtny bal rozpocz¹³ siê o godzinie siódmej
wieczorem. Do tañca, w pierwsz¹ parê
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z hrabin¹ Schlegenberg ruszy³ sam
Fryderyk II. Pruski w³adca by³ ubrany w bogaty, niebieski strój ze srebrnymi obszyciami i zjawi³ siê w reducie
w masce na twarzy. Stary Fryc, przebywaj¹cy od dwóch dni na kwaterze
przy Albrechtstrasse (Wita Stwosza), nie
bawi³ siê widaæ zbyt dobrze w towarzystwie wroc³awian, skoro opuci³ swoich
goci ju¿ w trzy i pó³ godziny póniej.
Nie przeszkodzi³o to jednak reszcie towarzystwa bawiæ siê a¿ do trzeciej nad
ranem... Sam hotel zosta³ ostatni raz przebudowany w 1928 roku. W 1933
roku jego w³acicielem zostali niemieccy narodowi socjalici i by³ to
zarazem ostatni rok dzia³alnoci hotelu.
Od kwietnia 1933 do po³owy grudnia
1934 roku nast¹pi³a krótkotrwa³a
zmiana nazwy ulicy na HelmutBrückner-Strasse. Wspomniany
Brückner by³ zaledwie jedynie lokaln¹, nazistowsk¹ szych¹... To w³anie
w Brunatnym Domu (Braunes Haus)
dosz³o w dniu 8 kwietnia 1933 r.
do bestialskiego pobicia trójki Polaków przez szturmowców. Jedyn¹
ich win¹ by³o to, ¿e w pobliskiej
piwiarni Landsknecht przy Albrechtstrasse rozmawiali zbyt g³ono
w rodzimym jêzyku... W 1940 r.
nieruchomoæ przej¹³ browar z Namys³owa (Brauerei Haselbach Namslau), otwieraj¹c w tym miejscu
du¿¹ piwiarniê. Budynek niegdysiejszego Hotel de Pologne zosta³, podobnie jak i ca³a po³udniowa zabudowa
ulicy Biskupiej, zniszczony podczas walk
w 1945 r. W miejscu dawnego hotelu
istnieje obecnie ogródek jordanowski przedszkola przy ulicy Kaznodziejskiej.

17 kkamienic
amienic
W 1825 r. ulica Biskupia zabudowana by³a 17 budynkami. Oto ich
historia w niewielkim zarysie do 1945 r.:
1. Rothe Hirsch, Czerwony Jeleñ (kamienica róg z O³awsk¹ 69).
2. Kamieniczka bez nazwy. Od 1906
roku Albertinehof, Dom wiêtego
Alberta.
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3. Golden Bischof, Z³oty Biskup. Parcela
wspólna z Krawieck¹ 16.
4. Kamieniczka bez nazwy.
5. Grosse Durchfart. Póniej w tym
miejscu, po po³¹czeniu z parcel¹ 4
istnia³ od 1837 roku Hotel de Silezie/Hotel SchlesischerHof, zmodernizowany i rozbudowany w latach 1866
i 1919. Zniszczony w 1945 roku.
6. Kamieniczka bez nazwy.
7. Golden Sonne, Z³ote S³oñce. Na
parterze kamienicy istnia³a pod t¹
nazw¹ restauracja.

8. Trzypiêtrowa kamieniczka bez nazwy. Wiadomo tylko, ¿e zosta³a
przebudowana w 1903 roku. Zniszczona podczas oblê¿enia w 1945 roku.
9. Golden Schwertfisch, Z³oty Miecznik.
10. Schnekoppe, nie¿ka. Po roku 1875
wzniesiono w tym miejscu Hotel Stadt
Rome. Po jego rozbudowie w 1890
r. zmieniono nazwê na Hotel de Rome,
a w 1920 r. na Hotel Rom.
11. Wspólny adres z Wita Stwosza 15/16.
Dom wzniesiony w 1802-1804 r.
w duchu klasycystycznym, wed³ug
projektu K.F. Langhansa dla kupca
Freisnera (Friessnera). Manierystycz-

ny portal tej kamienicy przeniesiono na to miejsce w 1904 r. z
rozebranej kamienicy Rynek 12. W
tym budynku w latach 1809-1811
mia³o swoj¹ tymczasow¹ siedzibê
wroc³awskie prezydium policji, licz¹ce wówczas 47 funkcjonariuszy. Na parterze kamienicy dzia³a³a znana i modna winiarnia
Phillippich. Jeszcze w latach 90. XX
wieku by³a tam kultowa i niezbyt droga kawiarnia Aida.
12. Kamieniczka bez nazwy. W latach 40. XX wieku w³asnoæ
namys³owskiego browaru
(Brauerei Haselbach Namslau).
13. Hotel de Pologne/König von
Ungarn. Od 1905 do 1920 r.,
jak wynika z wroc³awskiej
ksiêgi adresowej w³acicielem
hotelu by³ Josef Bilkowsky.
14. Kamieniczka bez nazwy, róg
z Kaznodziejsk¹ 4/6. W³asnoæ
ewangelickiego wówczas kocio³a wiêtej El¿biety.
15. Kamieniczka bez nazwy, dwupiêtrowa, przebudowana w po³owie XVII wieku i ponownie w 1876 r. Adres wspólny
z Kaznodziejsk¹ 3.
16. Kamieniczka bez nazwy. Póniej
wraz z parcel¹, na której sta³ dom
pod numerem 15, zosta³ w tym
miejscu wybudowany dom towarowy przy O³awskiej 71/73.
Zniszczony w 1945 r.
17. i 18. Schwarze Adler (wspólnie
z O³awsk¹ 70). W tym miejscu
istnia³a w latach 1865-1945 Karczma Pod Czarnym Or³em.

Spok
ojna i cicha
Spokojna
jak na centrum Wroc³awia ulica Biskupia zabudowana jest w swojej po³udniowej czêci nowymi, piêciokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi. Z wojennej po¿ogi ocala³a jedynie jej pó³nocna czêæ (obecne kamienice numer 10, 10a i 11), przebudowana i zmodernizowana po wojnie.
S £A
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K aplice naszej wi¹tyni przedstawia Krystian G³onicki

K a p li c a wiêt eg o Sebas ti ana
stusa. Wtedy Dioklecjan kaza³ go zat³uc pa³kami, a jego
cia³o wrzuciæ do
Cloaca Maxima.
Wydoby³a je stamt¹d i pochowa³a ze
czci¹ w rzymskich
katakumbach niewiasta Lucyna. By³
to prawdopodobnie
rok 288.
w. Sebastian fot. Krystian G³onicki
cieszy³ siê tak
wielk¹ czci¹ w ca³ym Kociele, ¿e nale¿a³
do najbardziej znanych wiêtych. Rzym
uczyni³ go jednym ze swoich g³ównych patronów.
W ikonografii przedstawiany jest
w bia³ej tunice lub jako piêkny obna¿ony m³odzieniec, przywi¹zany do
s³upa albo drzewa, przeszyty strza³ami. Czasami u jego
nóg le¿y
zbroja. Na
starochrzecijañskiej
m o z a ic e
w kociele
w. Piotra
w Okow a c h
w Rzymie
ukazany
jest jako
cz³owiek
s t a r y
z bia³¹
brod¹, w uroczystym dworskim stroju.
Atrybuty wiêtego to krucyfiks, palma
mêczeñstwa, w³ócznia, miecz, tarcza,
dwie strza³y w d³oniach, przybity
wyrok mierci nad g³ow¹.
Kaplica w naszym kociele na nowo
zosta³a urz¹dzona w 1893 r. W centralnej czêci drewnianego o³tarza widzimy obraz przedstawiaj¹cy Mêczeñfot. Krystian G³onicki

Dwunasta i ostatnia kaplica naszej
wi¹tyni powiêcona jest w. Sebastianowi. Informacji o tym wiêtym dostarcza nam Opis mêczeñstwa nieznanego autora z roku 354 oraz komentarz w. Ambro¿ego do Psalmu 118.
Wed³ug tych dokumentów ojciec Sebastiana pochodzi³ ze znakomitej rodziny urzêdniczej w Narbonne (Galia).
Staranne wychowanie i stanowisko ojca
mia³o synowi utorowaæ drogê na dwór
cesarski. Mia³ byæ przywódc¹ gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa.
Wed³ug w. Ambro¿ego Sebastian mia³
byæ dowódc¹ przybocznej stra¿y samego Dioklecjana. Jednak¿e za to, ¿e mu
wypomnia³ okrucieñstwo wobec niewinnych chrzecijan, mia³ byæ przeszyty strza³ami. Dioklecjan kaza³ ¿o³nierzom przywi¹zaæ go na rodku pola i zabiæ strza³ami
z ³uków. Tyle strza³ utkwi³o w nim wówczas, i¿ podobny by³ do je¿a, a ¿o³nierze

przypuszczaj¹c, ¿e ju¿ nie ¿yje, odeszli pisa³ Jakub de Voraigne OP.
Na pó³ umar³ego odnalaz³a go pewna
niewiasta, Irena, i swoj¹ opiek¹ nad
nim przywróci³a mu zdrowie. Sebastian, gdy tylko powróci³ do si³, mia³
ponownie udaæ siê do cesarza i zwróciæ mu uwagê na krzywdê, jak¹ wyrz¹dza³ niewinnym wyznawcom Chry10

sk¹ mieræ w. Sebastiana, namalowany przez jezuitê F. Krausego (kopia obrazu M. Willmana z 1750 r.)
Po obu jego stronach znajduj¹ siê stylowo dopasowane kolumny korynckie,
skrêcone lustrzanie (co jest cech¹ charakterystyczn¹ dla baroku), które to
podtrzymuj¹ stiukow¹ rzebê Trójcy
Przenajwiêtszej nad chmurami Niebios, otoczonej g³owami anio³ków ze
skrzyd³ami. Ca³y ten portal zwieñczony jest z³otym krzy¿em.
Polichromie by³y konserwowane
w latach 1982-83. Nad wejciem na
emporê organow¹ znajdziemy ten sam
motyw: Mêczeñstwo w. Sebastiana.
Natomiast w polu glifu ukazane s¹:
broñ, jako symbol walecznoci i atrybuty
¿o³nierskie, oraz owoce, bêd¹ce symbolem urodzaju, obfitoci, pokoju i lata,
których w. Sebastian wyrzek³ siê, wybieraj¹c dobrodusznoæ i mi³oæ Boga
w blinich; i jednoczenie owoc w malarstwie ilustruje tak¿e krótkotrwa³oæ ¿ycia.
Na sklepieniu natomiast widzimy
scenê, w której w. Irena z Lucyn¹
ratuj¹ i pielêgnuj¹ w. Sebastiana.
Zwieñczenie glifu przykuwa za z³ocony napis: Zbawienie tym, którzy siê
boj¹ Twego Imienia.
K R YSTIAN G £ONICKI

Tym tekstem zakoñczylimy prezentacjê kaplic naszej wi¹tyni
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N asi milusiñscy
Pierwsze dni wrzenia
Kochani!
Przed nami nowy
rok szkolny. W chrzecijañstwie
nowy oznacza zawsze lepszy. Niech
on bêdzie rzeczywicie lepszy. Niech
bêdzie tak dobry, bycie swoich rodziców i krewnych mogli zachwyciæ, tak
jak Pan Jezus zachwyci³ swoich rodaków, którzy pytali: Sk¹d u Niego
taka m¹droæ?

Pierwsze dni wrzenia, dziesiêæ
miesiêcy, wakacje, wrzesieñ, dziesiêæ
miesiêcy, wakacje... i tak w kó³ko,
od zarania dziejów.
Mylê, ¿e nie ma takiego dziecka,
tudzie¿ nastolatka, który nie czeka³by na wakacje, kiedy terminy goni¹,
sprawdziany strasz¹, a nauczyciele
wymagaj¹ ponad nasze si³y.
Jednoczenie wydaje mi siê, ¿e kiedy
ju¿ nadejd¹ wakacje, to po nied³ugim

Wycieczk
a do Sulistro
wiczek
ycieczka
Sulistrowiczek
W dniu 1 lipca br. mia³a miejsce wycieczka scholi Maciejki do Sulistrowiczek. Pod opiek¹ rodziców i dziadków
w ten pogodny dzieñ dzieci weso³o
spêdzi³y czas. Na miejscu scholici
z wielkim zapa³em wyruszyli szlakami
turystycznymi w góry. Byli w rezerwacie £¹ka Sulistrowicka, a tak¿e podziwiali widok góry lê¿y od strony
Raduni. Nasi dzielni spacerowicze nie
zapomnieli tak¿e pok³oniæ siê lê¿añskiej Matce Bo¿ej i napiæ siê wody ze
róde³ka ¿ycia. Najmniejsze Maciejki
i Macieje ogl¹da³y zwierzêta w minizoo.

Spacer zakoñczy³ siê piknikiem zorganizowanym w starym parku, naprzeciw koció³ka Matki Bo¿ej Dobrej
Rady (w Sanktuarium lê¿añskim).
Humory i apetyty dopisywa³y.
Szybko zniknê³y kie³baski z ro¿na
i lody. Wypoczynek na ³onie natury min¹³ na wietnej zabawie w towarzystwie dobrych przyjació³. Taki
wypad za miasto bardzo podoba³ siê
dzieciom, jak i rodzicom. Chêtnie
powtórz¹ go, gdy tylko nadarzy siê
ku temu okazja.
E W A D O£ÊGA -K OZIERO WS K A

czasie, têsknimy za czasem wype³nionym
zajêciami. Tak jak Mariolka. Oto co
ma nam do powiedzenia.
- Idê w tym roku do pierwszej
klasy gimnazjum, kiedy by³am w szóstej
klasie, to strasznie marudzi³am, ¿e tyle
sprawdzianów, lekcji i jeszcze egzamin.
Ale szko³a to przecie¿ nie tylko negatywne obowi¹zki. Uczêszcza³am na
chór i szermierkê, a po szkole na lekcje
angielskiego.
Wakacje ju¿ siê koñcz¹. Szkoda, bo
by³o wietnie!!! Dwa tygodnie spêdzi³am nad morzem w Dziwnowie,
potem jeszcze by³am u cioci w górach i u babci na wsi. Pogoda prawie zawsze cudowna, dope³nia³a mi³y
odpoczynek. Ale teraz ju¿ nie mogê
siê doczekaæ, jak pójdê do nowej szko³y!
Poznam nowych znajomych i nauczycieli,
bêdê mia³a nowe przedmioty i nowe
zajêcia pozalekcyjne.
A ma³y Mateuszek do³¹czy w tym
roku do grona pierwszoklasistów
w szkole podstawowej. I wyczekuje pocz¹tku szko³y z niecierpliwoci¹!
W koñcu co to za frajda bawiæ siê
ca³ymi dniami samochodzikami, uczyæ
siê alfabetu, czy cyferek, czas zacz¹æ
czytaæ ksi¹¿ki, liczyæ i pisaæ!
Natomiast Agniecha idzie w tym
roku do liceum. Jest ca³a w nerwach,
bo sielanka siê skoñczy³a, ale z drugiej strony uwielbia podejmowaæ nowe
wyzwania. Przez miesi¹c wakacji
pomaga³a opiekowaæ siê dzieæmi niepe³nosprawnymi w W. i nauczy³a siê
od nich cieszyæ siê drobiazgami
i ka¿dym momentem ¿ycia, wiêc obieca³a sobie, ¿e mimo niepowodzeñ (ma
nadziejê, ¿e jednak nie bêdzie ich zbyt
du¿o), postara siê, jak najmniej psioczyæ i narzekaæ! A potem to ju¿
rybeñka matura i studia...
Byle do przerwy...
D OROT
A D UDA
OROTA
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Muzykalna podró¿
po Europie
Barokowe wnêtrza wroc³awskiego
kompleksu uniwersyteckiego s¹ bardzo chêtnie wybierane jako miejsca koncertów. Podobnie by³o 29 lipca
br., kiedy to aula Oratorium
Marianum goci³a artystów
z Niemiec: Unichor Chór Akademicki Uniwersytetu im. Heinrich Heine. Zespó³ z Düsseldorfu, kierowany przez p. Silke
Löhr, przedstawi³ program zatytu³owany: Muzykalna Podró¿ po Europie.
Chór z Niemiec zosta³
bardzo ciep³o przyjêty przez wroc³awskich melomanów. Muzyczna podró¿,
która bieg³a przez Polskê, Niemcy, Skandynawiê, Wyspy Brytyjskie, Wêgry,
Rosjê i Polskê, dostarczy³a publiczno-

ci wielu pozytywnych emocji. Sta³o
siê tak m.in. za spraw¹ oryginalnego
zestawienia. W urozmaiconym progra-

SAKRAMENT MA£¯EÑSTW
A
MA£¯EÑSTWA
ZA
W ARLI
ZAW

12.08.2006 Mariusz BRUZIK
i Patrycja W£ODARSKA
19.08.2006 Jacek DOBRZAÑSKI
i Iwona BURKA
26.08.2006 Mateusz MOLASY i Anna TRACZ
26.08.2006 Dariusz SZEWCZAK
i Joanna WAWROWICZ
26.08.2006 Marcin KOSOWSKI
i Sylwia PODBOR¥CZYÑSKA
02.09.2006 Massimo BUCCERI
i Anna CIESIELSKA
02.09.2006 Tomasz CZESZEJKO-SOCHACKI
i Julia PAWLIK
09.09.2006 Maciej KASPRZAK
i Ma³gorzata PROKOPCZUK
16.09.2006 Josef SPERL
i El¿bieta POTACKA
16.09.2006 Adam MUSIA£
i Beata D¥BROWSKA
16.09.2006 Krzysztof BUDNIEWSKI
i Agnieszka OSTOJSKA
16.09.2006 Marcin URBAN
i Aneta OKRASKA

24.06.2006 Mateusz SIDOROWICZ
i Ma³gorzata MARCZEWSKA
24.06.2006 Claus FRANK
i Monika MARTYNKIEWICZ
24.06.2006 Tomasz CEGIE£KA
i Magdalena PAWLAK
01.07.2006 Grzegorz SYNOWIEC
i Maria M£ODZIANOWSKA
08.07.2006 Tomasz MOSKWIAK
i Monika KÊPSKA
08.07.2006 Mateusz G£ÓD
i Magdalena PISZCZA£OWSKA
08.07.2006 Stanis³aw £AKOTA
i Mariola JUHNKE
15.07.2006 Marcin PRZY£ÊCKI
i Magdalena ZIÊTAK
12.08.2006 Ralph DIESELHORST
i Marta CHMAL
12.08.2006 Marek PACEK
i Magdalena GIGOÑ

mie koncertu znalaz³y siê utwory
Brahmsa, Rheinbergera, Morleya, Pärta,
Kodálego, Rachmaninowa, Sibeliusa,
Holtena oraz Moniuszki. Ca³oæ dostarczy³a olbrzymiej wiedzy, na temat
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ludowoci krajów, które znalaz³y siê
na trasie muzycznej podró¿y.
Jak powiedzia³ nam jeden z cz³onków Chóru Marianum: Mam wielu
znajomych chórzystów w Niemczech.
I zawsze, kiedy co razem robimy, dochodzimy wspólnie do przekonania, ¿e
co siê zmienia. (...) Trudne dowiadczenia historyczne, z pewnoci¹, oddalaj¹. Muzyka przybli¿a.
Artyci z Niemiec nie ukrywali wdziêcznoci za wielk¹
¿yczliwoæ, z jak¹ siê spotkali
we Wroc³awiu. Akademicy
z Düsseldorfu, serdecznie podziêkowali cz³onkom Chóru
Marianum za pomoc przy organizacji koncertu i zaprosili naszych piewaków do siebie.
Warto podkreliæ, ¿e Unichor,
obok Chorgemeinschaft St. Josef und
Maria-Waldrast z Krefeld, jest ju¿ drugim
niemieckim zespo³em, z którym mia³ okazjê wspó³pracowaæ Chór Marianum.
B AR
T£OMIEJ K AZUBSKI
ART£OMIEJ

CHRZEST WIÊTY PRZYJÊLI
17.06.2006
18.06.2006
18.06.2006
25.06.2006
25.06.2006
25.06.2006
15.07.2006
16.07.2006
16.07.2006
22.08.2006
28.08.2006
02.09.2006

Dominik CIELAK
Micha³ Andrzej MACHLAÑSKI
Jakub Karol DZIÊDZIELAK
Oliwia Ewa PIECUCH
Agata SERAFIN
Kornelia Maria KIEDRZYÑ
Aleksandra Paulina WIETESKA
Zuzanna Zofia PO£EÆ
Aleksandra £OTOCKA
Amelia PASTOR
Amelia Lovisa FILIPOWSKA
Wojciech NOWAKOWSKI

ODESZLI DO PANA
11.06.2006
16.06.2006
21.06.2006
27.06.2006
29.06.2006
29.06.2006
02.07.2006
05.07.2006
08.07.2006
22.07.2006
11.08.2006
15.08.2006
20.08.2006
24.08.2006
26.08.2006
27.08.2006
29.08.2006

Bogumi³a LEWANDOWSKA, lat 70
Janina KRYWKO, lat 76
Wanda GRZEKOWIAK, lat 85
Hildegarda KROWIARZ, lat 82
Helena NIJAKA, lat 80
Stanis³aw PO£EJKO, lat 77
Stanis³awa SMYRGA£A, lat 71
W³adys³awa SKRZYPEK, lat 85
Stefan SZAJ, lat 85
Jadwiga PODLECKA, lat 84
Józefa GENDERA, lat 94
Bronis³awa MICHA£OWSKA, lat 85
Dariusz LIS, lat 33
Antoni SIWIC, lat 87
Aleksander GIBKI, lat 72
Barbara STADTMÜLLER, lat 59
Irena KAPUCIÑSKA, lat 80
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