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Metropolita zwrócił uwagę, że dzień beatyfikacji 
Papieża Polaka można w pewien sposób porównać 

do dat jego wyboru i śmierci. Wszystkie te wydarzenia 
łączyła podobna intensywność przeżyć, które mobi-
lizowały nas duchowo. – dzisiaj za te niezapomniane 
chwile i wzniosłe przeżycia, za tę wspaniałą beatyfika- 
cję papieża „z dalekiego kraju” Wrocław składa Bogu 
dziękczynienie – mówił. Abp Gołębiewski nawiązał 
również do wolności, która była bardzo mocno obecna 
w nauce Jana Pawła II. – Wrocław wie dobrze, co to zna-
czy walka o wolność, o prawa człowieka; co to znaczy 
trud zagospodarowywania wolności, aby nie przerodzi-
ła się w anarchię. W sensie głębszym chodzi o wolność 
od uzależnień, od grzechu, od hedonizmu i relatywizmu 
moralnego. 

Arcybiskup wskazał też na cele stojące przed Wrocła-
wiem: obronę życia i rodziny zagrożonej przez współcze-
sną cywilizację oraz realizowanie takiej polityki, która 
jest roztropną troską o dobro wspólne. homilię zakończył 
modlitwą. – Błogosławiony Janie Pawle II, spraw, aby to się 

nam udało! Aby słowo naszych zamierzeń stało się ciałem 
w naszych czynach.

We Mszy św., oprócz ok. tysiąca wrocławian, uczestni-
czyli władze miasta, parlamentarzyści i duchowieństwo. 
Przy ołtarzu były również wystawione relikwie bł. Jana 
Pawła II, które na co dzień będą dostępne w kaplicy PWT.

Karol Białkowski

dar dla przyszłości

To  wielkie wyróżnienie dla Pa-
pieskiego Wydziału Teologicz-

nego. Uczelnia otrzymała w darze 
od kard. Stanisława dziwisza kroplę 
krwi bł. Jana Pawła II. z prośbą o re-
likwie do metropolity krakowskiego 
wystąpił rektor PWT ks. prof. Walde-
mar Irek. – ojciec święty był związany 
z naszym wydziałem i jako kard. Woj-
tyła przyjeżdżał na Wrocławskie dni 
duszpasterskie oraz różne sympozja – 
mówi ksiądz rektor. – Wierzę, że obec-
ność błogosławionego papieża doda 
nam sił do prowadzenia świętego życia 
i zapału do wytrwalszej pracy intelek-
tualnej. Relikwie bł. Jana Pawła II będą 
wystawione w kaplicy wrocławskiej 
uczelni teologicznej.  •

KS
. R

A
fA

ł 
Ko

W
A

lS
KI

KA
Ro

l 
BI

A
łK

o
W

SK
I

Trzeba żyć w prawdzie, aby ocalić wolność,  
która jest bezcennym darem opatrzności  
– mówił w homilii abp Gołębiewski

dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

Aby się udało
krótko

Noce  
Kościołów 2011
Dolny Śląsk.  
od 24 do 26 czerwca 
odbędą się Noce 
Kościołów. W tym 
roku posłuchamy 
wykładów, paneli 
dyskusyjnych 
i koncertów oraz 
odwiedzimy ciekawe 
zakątki w wielu 
miejscowościach 
diecezji wrocławskiej 
i świdnickiej. Impreza 
po raz pierwszy 
zagości również poza 
granicami naszego 
kraju. Tydzień 
przed polskimi 
wydarzeniami 
podobne odbędą 
się w Czechach 
i na Ukrainie. 
organizatorem  
Nocy Kościołów  
jest Katolickie  
Radio Rodzina. 
Szczegółowy program 
znajduje się na: www.
nocekosciolow.pl. 

– Wrocław chce być  
laboratorium wszechstronnie 
pojętego dialogu i twórczej wyobraźni 
miłosierdzia – mówił 12 czerwca  
abp Marian Gołębiewski  
podczas Mszy św. w Rynku.

wrocław, 12.06.2011. Po raz pierwszy 
publicznie pokazano relikwie  
bł. Jana Pawła II w czasie Mszy św. 
dziękczynnej za beatyfikację papieża
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aDres reDakcji: 50-245 Wrocław, 
ul. Trzebnicka 11/4
telefon/faks: (71) 322 30 72, (71) 322 37 09, 
(71) 327 11 47
reDagują: ks. Rafał Kowalski – dyrektor 
oddziału, Karol Białkowski, Agata Combik

wroclaw@gosc.pl

Mowa o piętnastu alumnach wrocławskie-
go seminarium, którzy tradycyjnie już 

w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la zostaną wyświęceni na diakonów. – Czekam 
na ten moment z wielką radością – wyzna-
je Adam Kościk, dodając, że dzień święceń 
będzie ważną uroczystością dla wszystkich 
mieszkańców wioski, z  której pochodzi.  
– To pierwsze powołanie z Czerwieńczyc – 
zaznacza. zapytany, czy czegoś się obawia, 
mówi: – Powoli dobijamy do portu, jakim jest 
kapłaństwo, by wyposażeni w to wszystko,  
co zdobyliśmy w seminarium i czego nam było 
dane doświadczyć w czasie formacji, wypły-
nąć na głębokie morza, a w czasie takiego rejsu 
trudno uniknąć sztormów. Nie wiem, co mnie 
czeka, ale czytam w Biblii, że jeśli płynie się 
z Jezusem, burze nie są groźne. Na pewno boję 
się, czy sprostam nowym obowiązkom i zada-
niom, które mnie czekają. 

zdaniem jego kolegi Stanisława Wróblew-
skiego, to wiąże się także z obawą, czy czas, 
który klerycy przeżyli w seminarium, został 
dobrze wykorzystany. – Pytam siebie, czy 
już wszystko potrafię, czy wszystko umiem, 

i zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele jeszcze 
przede mną. diakonat to jeszcze mocniejsze 
wezwanie do ciągłej pracy nad sobą, rozwoju 
i stawania się podobnym do Jezusa – podkreśla 
S. Wróblewski.  

za nimi pięć lat studiów, zdane egzami-
ny i  obrony prac magisterskich, godziny 
spędzone w kaplicy i salach wykładowych, 
rekolekcje, pielgrzymki, rozmowy z ojcami 
duchownymi. Przed nimi praktyki duszpa-
sterskie w parafiach naszej diecezji, a jeśli 
Bóg pozwoli – za rok święcenia prezbiteratu. – 
Mówi się, że sześciolatka szybko mija, i nie ma 
w tym żadnej przesady. Powoli odczuwamy, 
że coraz bliżej jest dzień, w którym opuścimy 
dom ziarna, jednak przychodziliśmy tutaj 
właśnie z taką perspektywą, że kiedyś stąd 
zostaniemy posłani przez naszego biskupa – 
zwraca uwagę kleryk Stanisław. 

Polecamy nowych diakonów modlitwom 
naszych czytelników i zapraszamy wszystkich 
24 czerwca na godz. 10 do wrocławskiej kate-
dry, gdzie z rąk abp. Mariana Gołębiewskiego 
przyjmą święcenia diakonatu.   

Ks. Rafał Kowalski

Siedział spokojnie na miejscu maszynisty, 
trzymając w  dłoniach koło przypominające 
kierownicę, rozpędzał kilkudziesięciotonową 
lokomotywę, a dorośli tylko się przyglądali.

W ten sposób spełniło się największe ma-
rzenie chorego na białaczkę Tomasza 

Szynaruka. Najmłodszy maszynista w histo-
rii PKP początkowo był wyraźnie zaskoczony 
i onieśmielony widokiem kamer i fotoreporte-
rów, tym bardziej że cała akcja była do końca 
utrzymywana w tajemnicy i wychodząc z rodzi-
cami z domu, nie wiedział jeszcze, co go czeka. 
W końcu jednak dał się przekonać i po krótkim 
instruktażu zasiadł za sterami elektrowozu eP 
09. dzięki pomocy sponsorów po przejażdżce 
otrzymał klocki lego City z pociągiem sterowa-
nym pilotem. – Było trochę za krótko – powie-
dział Tomek, gdy wysiadł z lokomotywy. obiecał 
także, że kiedy dorośnie, zostanie maszynistą. 
– Ale nie będę woził ludzi, tylko różne towary 
– zaznaczył. 

fundacja „Mam marzenie” powstała w 2003 r.  
w Krakowie i od tego czasu udało jej się pomóc 
ponad 3 tys. chorych dzieci, w tym ponad 300 
na dolnym śląsku. Aktualnie ma 16 oddzia-
łów w całej Polsce. – Pragnienia dzieciaków są 
dzielone na cztery grupy – wyjaśnia Agnieszka 

Krajewska, studentka medycyny i od 1,5 roku 
wolontariuszka fundacji. – Nasz marzyciel 
może: spotkać się z kimś, np. z jakąś sławną 
osobą, pojechać gdzieś, otrzymać prezent lub na 
moment wcielić się w jakąś rolę, np. policjanta, 
księżniczki czy jak w przypadku Tomka – ma-
szynisty – tłumaczy. zwraca przy tym uwagę, 
że ważny jest nie tylko sam moment spełnie-
nia marzenia, ale cały proces prowadzący do 

osiągnięcia tego celu. – Te dzieci zapominają 
wówczas o swojej chorobie, żyją tym, na jakim 
etapie realizacji jest ich marzenie, pytają o to, 
a wszystko zależy od tego, jak szybko dotrzemy 
do sponsorów czy do instytucji, których pomoc 
w danym momencie jest niezbędna.

W naszym regionie aktualnie na zrealizo-
wanie swoich pragnień czeka ponad 30 dzieci. 
Czasem wystarczy naprawdę niewielka pomoc, 
żeby zobaczyć radość na ich twarzach.   kra

W diecezji przybędzie 15 diakonów

Nie boimy się sztormu

fundacja „Mam marzenie” pomogła chłopcu z Wrocławia

Pięciolatek prowadził pociąg

dla uśmiechniętych oczu

agnieszka krajewska, 
wolontariuszka funDacji 
„MaM Marzenie”
– dzieci, którym pomagamy, 
są naprawdę bardzo ciężko 
chore i kontakt z nimi czy ich 

najbliższymi nie jest łatwy. one zdają 
sobie sprawę ze swojej choroby. Mówią 
wprost o tym, że mogą umrzeć. Tym 
bardziej trudno opisać uczucie, które 
towarzyszy mi, gdy widzę radość na ich 
twarzach. zaliczenie roku na studiach jest 
niczym w porównaniu z tą krótką chwilą 
uśmiechniętych oczu małego dziecka. 

Wrocławscy klerycy z optymizmem 
i radością patrzą w przyszłość
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Tomek początkowo był onieśmielony, 
później odważnie zasiadł za sterami eP 09
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Powoli kończą rejs szkoleniowy 
i – jak sami mówią – dobijają 
do celu, by w niedalekiej 
przyszłości wypłynąć  
na szerokie morza. 

Uczcie się od nas

wrocław. – Kadafi nie jest już 
zdolny do racjonalnego myślenia. 
Prędzej czy później będzie musiał 
odejść. – Spojrzałem w oczy prezy-
denta Putina i zobaczyłem w nich 
trzy litery: K, G i B. – ostatnie 20 
lat to najlepszy czas w historii 
Polski – te i wiele innych opinii 
można było usłyszeć podczas 
odbywającego się w naszym mie-
ście Global forum. Takiego naja- 
zdu znanych osobistości Wrocław 
dawno nie przeżywał: prezydent 
Bronisław Komorowski, kandydat 
na prezydenta USA senator John 
McCain, b. prezydent Aleksander 

Kwaśniewski, lider białoruskiej 
opozycji Aleksander Milinkie-
wicz, zastępca sekretarza obro-
ny USA Alexander Vershbow, 
minister spraw zagranicznych 
Radek Sikorski, premier Mołda-
wii Vladimir filat i kilkuset czo-
łowych polityków, dyplomatów, 
intelektualistów i przedstawicieli 
biznesu z całego świata. Spotka-
nia i debaty oscylowały przede 
wszystkim wokół tematu wolno-
ści i dotyczyły sytuacji w krajach 
Afryki Północnej oraz na Biało-
rusi. Wielokrotnie podkreślano, 
że Polska może być wzorem dla 
krajów przechodzących zmiany 
demokratyczne. Mówili o  tym  
prezydent Komorowski, sena-
tor McCain czy  min. Sikorski. 
– demokraci z krajów arabskich 
nie muszą wymyślać na nowo koła. 
Mogą się uczyć na naszych sukce-
sach i błędach – zaznaczył polski 
minister spraw zagranicznych. 
Bronisław Komorowski zwrócił 
uwagę na konieczność budowa-
nia wspólnoty odpowiedzialnej 
za światowe bezpieczeństwo. – 
świat współczesny nie jest świa-
tem bezpiecznym – oceniał. – War-
to mieć odwagę nie wtedy, kiedy 
historia się już wydarzyła, ale wte-
dy, gdy trzeba sprzyjać odpowied-
nim zmianom na świecie. kra

Warto mieć odwagę 
nie wtedy, gdy historia 
już się wydarzyła – mówił 
na rozpoczęcie forum 
prezydent Bronisław 
Komorowski

ostrów tuMski. od  spotkania 
z abp. Marianem Gołębiewskim 
rozpoczął wizytę w stolicy dol-
nego śląska ambasador Słowacji 
Vasil Grivna. Ponadgodzinna 
rozmowa dotyczyła m.in. historii 
dolnego śląska oraz wzajemnych 
stosunków pomiędzy dwoma 
państwami. Metropolita zapytał 
także o konsekwencje wprowadze-
nia wspólnej waluty europejskiej 
oraz o sytuację religijną na Słowa-
cji. – W moim kraju nie mówimy: 
„księże arcybiskupie”, ale „ojcze 
arcybiskupie”, wyrażając w ten 
sposób, że jest on ojcem wszyst-
kich mieszkańców diecezji. Tym 
bardziej cieszę się, że mój pobyt 
we Wrocławiu zaczynam od roz-
mowy z duchowym liderem dol-
nego śląska – powiedział po spo-
tkaniu Vasil Grivna. – Metropolita 
ujął mnie doskonałą znajomością 
historii i  naszych problemów 
– dodał. Wizyta ambasadora 
w naszym mieście była związana 
z  obchodami drugiej rocznicy 
powstania konsulatu honorowego. 
odsłonił on także tablicę pamiąt-
kową poświęconą urodzonemu 
we Wrocławiu Janowi Jesseniu-
sowi, słowackiemu lekarzowi, 
filozofowi i dyplomacie. xrk

o euro i nie tylko

Arcybiskup otrzymał 
prezenty związane 
ze świętymi Cyrylem 
i Metodym

KS
. R

A
fA

ł 
Ko

W
A

lS
KI

one year to go
wrocław. – W stosunku do infor-
macji z innych miast u nas szczę-
śliwie się to wszystko toczy – tak 
o realizacji inwestycji strategicz-
nych na 365 dni przed euro 2012 
mówił prezydent miasta Rafał 
dutkiewicz. – Wszystkie przedsię-
wzięcia zakończą się w terminach, 
które w żaden sposób nie będą 
zagrażały organizacji turnieju. 
Urzędnicy już teraz mają gotowy 
plan przyjęcia gości. Strefa kibi-
ców w Rynku pomieści nawet 30 
tys. osób. Jeśli będzie zapotrze-
bowanie, to  istnieje możliwość 
jej powiększenia. 8 czerwca odby-
ła się też wielka impreza promują-
ca piłkarskie mistrzostwa europy. 
Na ogromnej scenie wystąpili m.in. 
Stachursky, Piotr Kupicha, Piotr 
Cugowski, Grzegorz i Patrycja Mar-
kowscy oraz zwycięzca programu 
X-factor, Gienek loska. Artyści 
odliczali na wrocławskiej Pergoli 

rok, który pozostał do pierwszego 
meczu. Impreza pod tytułem „one 
year to go” ściągnęła do Wrocła-
wia oficjeli UefA, polskich i ukra-
ińskich organizatorów turnieju 
oraz dziennikarzy sportowych 
z całej europy. dopisali również 
wrocławianie, których zebrało się 
ok. 20 tys. Koncert zakończył się 
„piłkarskim” pokazem multime-
dialnej fontanny. kfb

Kolorowa fontanna zapiera 
dech w piersiach wszystkich 
oglądających pokazy

Dolny Śląsk. – To będzie pierw-
szy start, by nauczyć się pewnych 
systemów i procedur, które obo-
wiązują w rajdach terenowych – 
mówił o swoim pierwszym rajdo-
wym starcie Adam Małysz. orzeł 
z Wisły po zakończeniu kariery 
skoczka narciarskiego próbuje sił 
w kolejnej dyscyplinie. 25 czerw-
ca z  Wrocławia wyruszy XVII 
Rajd Wrocław–drezno. – Mam 
nadzieję, że wystartujemy pierw-
si i dojedziemy pierwsi – żartował 
A. Małysz, zapowiadając jedno-
cześnie, że rajd traktuje treningo-
wo. – My pojedziemy z Rafałem 
Martonem z numerem 00 i nie 
będziemy klasyfikowani. dla Ada-
ma Małysza udział w wyścigu ma 
być dobrym przetarciem przed 
startem w największym na świe-
cie Rajdzie dakar. Trasa między 
Wrocławiem a dreznem to ponad 
1500 km odcinków specjalnych 
po bezdrożach na dolnym śląsku, 
poligonach w drawsku Pomorskim 

i Żaganiu oraz na drogach leśnych 
Polski i Niemiec. W tegorocznej 
edycji rajdu weźmie udział ok. 300 
załóg z 21 krajów, podzielonych 
na kategorie: motocykle, quady, 
samochody terenowe i ciężarówki. 
Start rajdu 25 czerwca od godz. 11 
przy Wzgórzu Andersa. kab

zamienił narty na auto

A. Małysz na Rynku 
opowiadał o swojej 
rajdowej pasji
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K olorowy ptak przysiadł 
obok książek, albumów, 
listów – śladów niezliczo-
nych kapłańskich spo-

tkań z ludźmi. Jakiś pan dziękuje 
w liście ks. franciszkowi za otrzy-
maną w konfesjonale naukę na te-
mat modlitwy. dawna uczennica 
przesyła wiersz, w którym wspomi-
na, jak dojeżdżał wiele kilometrów 
rowerem na katechezę, a obok wi-
dać zdjęcie ślubne ukazujące trze-
cie pokolenie osób z jednej rodziny, 
którym sędziwy już kapłan łączył 
stułą ręce. – Błogosławiłem małżeń-
stwo mojego brata, potem bratańca, 
a następnie widocznego tu syna 
bratańca – wspomina. A  choć 
ksiądz nazywa się „Rozwód”, mał-
żeństwa są trwałe i szczęśliwe.

Boże znaki i przyjaciele
Jak usłyszał wezwanie do ka-

płaństwa? – Pan Bóg daje człowie-
kowi znaki – tłumaczy. – Pamiętam 
z  młodości różne „Boże zasko-
czenia”. Bardzo lubiłem chodzić 

do kościoła, na majówki, na różne 
uroczystości. Kiedyś, gdy mnie 
wołali do zabawy, mama mi po-
wiedziała: „Ty do większych rze-
czy jesteś przeznaczony”. Te słowa 
jakoś mi potem  chodziły po głowie. 
Po maturze, pamiętam, poszedłem 
do księdza i spytałem go, na jakie 
studia mógłbym  się nadawać. 
on mi na to: zapisz się na teologię.

Tak też się stało. ostateczne 
jednak potwierdzenie powołania 
przyszło na drugim roku semina-
rium. – Kiedy się bałem, czy dam 
sobie radę, czy zdam egzaminy, 
będąc w kaplicy, dosłownie po-
czułem wstrząs ciała i usłyszałem 
głos: „Nie bój się, będzie ci dobrze” – 
i te słowa towarzyszą mi przez całe 
życie. Mogę powiedzieć, że było ono 
dla mnie dobre, bardzo dobre.

W pierwszej parafii, w Nawa-
rii koło lwowa, ks.  franciszek 
od razu został rzucony na głęboką 
wodę. Proboszcz, człowiek pode-
szły już w latach i schorowany, 
właściwie wszystkie obowiązki 
pozostawił świeżo upieczonemu  

kapłanowi, wspierając go jedynie 
radą. – do tej pory utrzymuję 
łączność ze swoimi pierwszymi 
uczniami stamtąd, których przy-
gotowywałem do I Komunii św. 
– mówi ks. f. Rozwód. – Wśród 
nich są August Barabasz, Jani-
na oparowska, Józefa Malicka. 
Co  miesiąc mnie odwiedzają. 
Co  roku w  większym gronie 
Kresowiaków gromadzimy się 
na spotkaniu opłatkowym i na 
święconym jajku.

– Pamiętam, jak ks. franciszek 
rozkładał swoją pelerynę i uda-
wał, że leci jak na skrzydłach. Był 
i jest bardzo pogodnym księdzem 
– wspomina A. Barabasz. – Cho-
dził z młodzieżą na wycieczki, 
organizował przedstawienia, ja-
sełka. Po latach to ks. Rozwód był 
sprężyną akcji odnowienia kościo-
ła w Nawarii. dziś, gdy idziemy 
razem, to ja, jego uczeń, czasem 
nie mogę za nim nadążyć.

Po  Nawarii przyszedł czas 
na pracę w Bóbrce i w Porchowej. 
Tutaj pewnego razu ktoś zrobił 
zdjęcie, na którym ks. franciszek 
trzyma na wyciągniętej ręce małą 
Basię w  czepku z  falbankami. 
Po kilkudziesięciu latach otrzy-
mał list i fotografie – tamtą sprzed 
lat i współczesną, z 70-letnią pa-
nią Barbarą. dawni parafianie 
ze Wschodu za pomocą internetu 
odszukali „swojego” księdza, na-
pisali, a potem odwiedzili. okazu-

je się, że mała dziewczynka sprzed 
lat została mamą kapłana.

lory, kościoły, ule
Na dolny śląsk ks. f. Rozwód 

przyjechał jesienią 1945 r. Pamię-
ta dobrze dramatyczne chwile 
przed wyjazdem, związane z na-
paściami banderowców. Kiedyś, 
będąc na plebanii u swojego kolegi 
– też księdza – usłyszał odgłosy 
wybuchów. – lecimy do okna, 

a tu pali się cała wioska… Wymor-
dowano wtedy ok. 135 osób – wspo-
mina. – za dwa tygodnie spłonęła 
druga wioska. zrozumieliśmy, 
że nie ma tam dla nas miejsca. 
z żalem, ale wyjechaliśmy.

Ruszyli w nieznane, pociągiem 
towarowym złożonym z wielu lor 
(rodzaj wagonów). – Wysiedliśmy 
w laskowicach koło oławy. Biskup 
przeznaczył mnie do Bierutowa; 
miałem też zająć parafię Solniki 

Małe. zamieszkałem w Wabieni-
cach – opowiada ks. franciszek. 
– Był listopad, mieszkańców nie-
mieckich już  nie  było. Miałem 
pod opieką jeden kościół katolic-
ki i sześć poprotestanckich. Były 
bardzo zniszczone; początkowo 
Mszę św. odprawiałem w szkole 
w  Wabienicach. To  był trudny 
czas, ale i ludzie bardzo angażowa-
li się we wszelkie prace. W sumie, 
po przyjeździe do archidiecezji 
wrocławskiej, zająłem, poświęci-
łem i doprowadziłem do porządku 
15 kościołów.

Pracowity jak pszczoła ka-
płan sam bardzo cenił… pszczoły. 
Przewiózł je nawet w dwóch ulach 
w pociągu ze Wschodu na dolny 
śląsk. – Miałem dużą pasiekę, z 30 
ulami. To była moja wielka pasja 
– przyznaje.

Tymczasem z Wabienic jego 
dalsza droga biegła przez parafie 
w Bielawie, Stroniu śl., Żabinie, 
Siedlęcinie i Prochowicach. W ko-
lejnych miejscach tworzyły się 
więzi trwające do dziś. dwa lata 
temu ks.  franciszek został za-
proszony na niecodzienną uro-
czystość w Żabinie – zorganizo-
wano tam obchody 50. rocznicy 
przyjęcia I Komunii św., której 
ks. Rozwód udzielił w 1959 roku 54 
dzieciom. z tego grona do Żabina 
przyjechały 32 osoby; z rodzinami 
była ich ponad setka. Wzruszające 
było wspólne zdjęcie, do którego 

ustawili się podobnie jak kiedyś 
do pierwszokomunijnego.

W tym roku miłym przeży-
ciem była 30. rocznica święceń 
kapłańskich księdza, który jako 
ministrant był wychowankiem 
ks. franciszka. z grona jego pod-
opiecznych wywodzi się kilku ka-
płanów – w tym m.in. ks. prof. An-
toni Młotek – i kilkanaście sióstr 
zakonnych. 

Pod anielskim skrzydłem
„Żuję kolację – w niej polędwica 
Me podniebienie smakiem

zachwyca.
Pogodnie dumam o tej starości…
Czy ona musi stale nas złościć?
Przecież jest piękna. Masz sporo

czasu…
Chcesz iść nad wodę albo do lasu,
To sobie idziesz – nikt ci nie

broni,
z łóżka zbyt wcześnie też nikt nie

goni (…)”
Ksiądz franciszek z uśmiechem 

recytuje wiersz nieznanego auto-
ra. Ma sporą kolekcję takich poezji, 
fraszek, dowcipów i powiedzonek. 
Sędziwy wiek w jego wydaniu by-
najmniej nie wygląda posępnie. 
I daleki jest od nudy czy pustki 
– bo przecież kapłan cały czas 
zaangażowany jest w pracę dusz-
pasterską w parafii pw. św. fran-
ciszka z Asyżu. – To jedynie wola 
Boża i Boże rozporządzenie – mówi, 
nawiązując do swoich lat. – Ja nic 
specjalnego nie robię. Chwalę 
wszystko, co na stole, i cieszę 
się, że mogę jeść z innymi.

Nie  jest  jedyną dłu-
gowieczną osobą w swo-
jej rodzinie – siostra 
ks. franciszka, Rozalia, 
żyła 106 lat. W minio-
nych latach nie bra-
kowało jednak chwil, 

gdy życie ks.  Rozwoda wisiało 
na włosku.

– W Nawarii, podczas remon-
tu kościoła, musiałem dokładnie 
kontrolować pracę murarzy, któ-
rzy nie zawsze wywiązywali się 
ze swoich obowiązków – opowia-
da. – Kiedyś szedłem zbadać, jak 
wykonali pracę na dachu. Gdy by-
łem na górze, oparty tylko o rynnę, 
nogi zaczęły się pode mną trząść. 
Byłem bliski upadku z wysokości 
20 m. Nagle usłyszałem: „franek, 
trzymaj się”. opamiętałem się, 
uspokoiłem, dostrzegłem, że mogę 
opierać się o haki. Wszystko do-
brze się skończyło. Widzę w tym 
pomoc Anioła Stróża. Podobnie jak 
w kolejnym wydarzeniu, o którym 
powiedział mi po latach pewien pan 
z Nawarii. Murarze, źli, że ich tak 
pilnowałem, zrobili na mnie pu-
łapkę – specjalnie nie oparli desek 
o drugą drabinę na rusztowaniu, 
żebym idąc po nich, spadł. Czło-
wiek, który mi o tym opowiadał, 
a który widział te zabiegi, twierdzi, 
że usłyszał: „Nie zabijaj księdza”. 
zrozumiał, że jeśli nie zapobiegnie 
wypadkowi, będzie za niego współ-
odpowiedzialny. Poprawił deski. 
Murarze dziwili się, że  księdzu 
nic się nie stało.

Ksiądz franciszek wspomina 
również wypadek samochodowy, 
w którym niemal cudem uniknął 

śmierci. Widać jest Panu 
Bogu i  ludziom wciąż 
bardzo na  ziemi po-
trzebny. A kolejne listy, 
zaproszenia, goście 
i penitenci wyraźnie 
to potwierdzają.   •

jubilat.  
U ks. franciszka 
Rozwoda gości wita 
w progu śpiew 
małego ptaszka 
– pogodnego 
jak właściciel 
i podobnego 
do ptaków 
na jego dawnym 
jubileuszowym 
obrazku 
ze świętym 
z Asyżu. Najstarszy 
kapłan naszej 
diecezji  
20 czerwca 
obchodzi  
74. rocznicę 
święceń, jesienią  
– 100. urodziny.

tekst
agata coMbik

agata.combiki@gosc.pl

Można na niego liczyć

ks. kaziMierz sroka

proboszcz parafii pw. Św. franciszka z asyżu  
we wrocławiu

– Ksiądz kanonik franciszek Rozwód wspiera nas swoją 
posługą duszpasterską już prawie 20 lat. W każdą 
niedzielę odprawia Mszę św., czasem głosi homilię; 

jest również cenionym spowiednikiem. Cieszy się świetną 
kondycją, zwykle chce sam podróżować po mieście, nie korzystając 
z możliwości podwiezienia samochodem.  
Jeszcze dwa lata temu chodził po kolędzie. Jako proboszcz bardzo 
cenię jego doświadczenie, rady. Na ks. franciszka zawsze można 
liczyć. Już teraz przygotowujemy się do obchodów  
100. urodzin naszego jubilata – główne uroczystości odbędą się  
3 października, w przeddzień jego imienin.

Ks. franciszek (trzeci od lewej) z rodziną. poniżej: Jubilat dzisiaj dom Rozwodów w Żyrawie

Ks. kan. franciszek Rozwód 
urodził się 10 października 
1911 r. w Żyrawie; święcenia 
kapłańskie otrzymał  
20 czerwca 1937 r.
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Jak pracowita pszczoła
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Mały śpiewak, choć 
sztuczny, „śpiewa”  
na powitanie
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Rok Biblijny w archidiecezji

opowiada
ks. Mariusz rosik

wroclaw@goscniedzielny.pl

Wieczernik

epifaniusz z Salaminy na Cyprze 
pochodził z rodziny żydowskiej. 

Porzucił jednak judaizm, gdy zachwycił się 
ewangelią. Już jako mnich, znający zresztą 
kilka języków semickich, grekę i łacinę, 
założył w IV w. ośrodek monastyczny. Tam 
też oddawał się studiom poświęconym 
historii chrześcijaństwa. To on właśnie 
zanotował, że kiedy cesarz hadrian przybył 
do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto 
całkowicie zniszczone. ocaleć miał tylko 
jeden kościół – kościół Wieczernika. 
Chrześcijanie podobno mieli ten przywilej, 
że nieprzerwanie do XVI w. sprawowali 
tu eucharystię. dziś salę na górze, która 
pozostaje w prywatnych rękach pewnej 
arabskiej rodziny, zdobią gotyckie kolumny 
wstawione tu w XIV w. Niektóre z nich 
dekorowane są ornamentyką roślinną 
w kapitelach, jednak do wyobraźni 
głębiej przemawiają te, które zawierają 
motyw pelikana. Tomasz Akwinata pisał 
przecież o Chrystusie w odniesieniu 
do eucharystii, sakramentu tu właśnie 
ustanowionego: „Ty, co jak pelikan Krwią 
swą karmisz lud, przywróć mi niewinność”. 
Wieczernik znany był od wczesnych 
wieków chrześcijaństwa jako „górny kościół 
apostołów”. Była to przecież katedra św. 
Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy. 
Nic więc dziwnego, że w V wieku mówiono 
o Wieczerniku jako o „Syjonie, matce 
wszystkich kościołów”. Poniżej sali na 
górze tradycja żydowska zlokalizowała 
grób króla dawida. Tego samego, którego 
ciało uległo skażeniu, a o którym Piotr 
w dniu Pięćdziesiątnicy mówił z górnego 
piętra: „Bracia, wolno powiedzieć do was 
otwarcie, że patriarcha dawid umarł i został 
pochowany w grobie, który znajduje się 
u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako 
prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu 
uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego 
tronie, widział przyszłość i przepowiedział 
zmartwychwstanie Mesjasza” (dz 2,29-31).
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Cykliści opanowują ulice

Rowerowy Wrocław

W rocław jest pierwszy miastem w kraju, 
w którym zostały wprowadzone śluzy 

rowerowe. Są to oznakowane fragmenty pasa 
ruchu przy skrzyżowaniach, niektóre z nich 
posiadają dodatkową dedykowaną sygnali-
zację świetlną. dzięki śluzom rowerzyści  
na zielonym świetle mają pierwszeństwo 
przy wjeździe na skrzyżowanie, są widoczni 
i mogą bezkolizyjnie skręcać. Inną nowością 
w mieście są kontrapasy, dzięki którym cy-
kliści mogą poruszać się po jednokierunko-
wych uliczkach Starego Miasta pod prąd.  
Niestety to rozwiązanie jest na tyle nowe, że 
kierowcy często wykorzystują wydzieloną 
część drogi jako parkingi, których brakuje 
w centrum.

od tygodnia działa już system „Wrocław-
ski Rower Miejski”, czyli bezobsługowa wypo-
życzalnia jednośladów. dzięki niemu zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści mogą za symboliczną 
opłatę przemieszczać się po mieście na dwóch 
kółkach. Jakie są koszty takiego sposobu ko-
munikacji? Pierwsze 20 minut (wystarczy na 
przejechanie odległości pomiędzy każdymi 
dwoma spośród 17 stacji) jest za darmo, jazda 
do godziny to koszt 2 zł, a każda następna go-
dzina to wydatek 4 zł. Jednak to nie wszystko. 
Aby móc wypożyczyć rower, trzeba wnieść 
kaucję. W Krakowie wynosi ona 120 zł, a we 
Wrocławiu została ustalona na symboliczną 
złotówkę. – Chcemy uczynić system maksy-
malnie przyjaznym użytkownikowi – ko-
mentuje decyzję o wysokości kaucji oficer 
rowerowy daniel Chojnacki.

Anna M. Grzelak

od kwietnia mogliśmy je oglądać, a dziś można już korzystać z wypożyczalni rowerów 
miejskich

Coraz łatwiej

Daniel chojnacki, 
wrocławski oficer 
rowerowy

– W ostatnim roku  
udało się dużo zrobić  
dla rowerzystów  
we Wrocławiu.  

do największych sukcesów 
zaliczam odzyskanie na ich rzecz 
sporej przestrzeni zostawionej 
przez samochody, dzięki czemu 
powstały liczne kontrapasy 
i nowe stojaki rowerowe. 
Ważnym wydarzeniem było też 
wyznaczenie pasa rowerowego 
na ulicy Kazimierza Wielkiego. 
oddanie trzeciego pasa ruchu 
samochodowego dla rowerzystów 
ma wymiar symboliczny 
i zapowiada nadchodzące 
zmiany. Planujemy połączenie 
jednokierunkowymi pasami całej 
tej ulicy. W tym miesiącu ruszyła 
też nasza najnowsza inicjatywa 
– wypożyczalnia rowerów 
miejskich. W najbliższym czasie 
przygotowujemy oddanie  
kolejnych kontrapasów, nowe 
postoje oraz powtórzony zostanie 
przetarg na wykonanie trasy 
rowerowej na ulicach  
świdnickiej i Ruskiej.
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150 km ścieżek rowerowych, 700 stojaków, a jednocześnie brak 
ciągłości tras i wysokie  krawężniki. A jak będzie w przyszłości?

dokładnie 40 lat temu mło-
dzi wrocławianie nawiązali 
pierwsze kontakty ze swo-

imi rówieśnikami z dortmundu. 
Po 10 latach rozpoczęła się stała 
współpraca, a 20 lat temu oficjal-
nie nadano jej szyld fundacji, której 
patronuje św. Jadwiga. – Wpraw-
dzie w okresie stanu wojennego 
duży nacisk kładziono na pomoc 

materialną, jaka płynęła z zachodu, 
jednak już wtedy wiedzieliśmy, że 
autentyczną wspólnotę możemy 
zbudować na zupełnie innym grun-
cie – mówi Tadeusz lewandowski, 
przewodniczący fundacji. – Stawia-
liśmy na spotkania, wzajemne po-
znanie i dialog. dzięki temu wielu 
wrocławian brało udział w kursach 
językowych, wymianie młodzie-
ży oraz miało możliwość odbycia 
praktyk w dortmundzie – zazna-
cza. dziś główny nurt działalności 
fundacji to praca z młodzieżą. – Sta-
wiamy zatem na dialog i wzajemne 
poznanie się – wyjaśnia T. lewan-
dowski. zwraca także uwagę, że 
w 2001 r. fundacja otworzyła się na 
Wschód, organizując praktyki dla 
młodych ludzi z Ukrainy w stolicy 
dolnego śląska.  xrk

Potrójny jubileusz dortmundzko-Wrocławskiej fundacji św. Jadwigi

duch ponad materią
Kiedy rozpoczynali 
działalność,  
głośno było  
o liście biskupów 
polskich do 
niemieckich,  
a władze 
komunistyczne  
robiły wszystko,  
by utrudnić  
im życie.  
Czasy się zmieniły,  
ale nie priorytety.  

dzięki fundacji Irena (pierwsza z prawej) i jej znajomi ze lwowa 
odbyli praktyki zawodowe we Wrocławiu
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oosiągnięciach Gimnazjum nr  1 
w Jelczu-laskowicach można 

wiele pisać. Podczas wakacji jego 
uczniowie jeżdżą na Wołyń ratować 
cmentarze legionowe. W placów-
ce działa jedyny w Polsce szkol-
ny umundurowany pododdział 
Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”, 
który ma niemałe zasługi w walce 
z ubiegłoroczną powodzią. 

Szkołę można by postawić 
za wzór wychowania patriotycz-
nego, jednak przechodzi ona kry-
zys. Burmistrz planuje przenieść 

ją do zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych (zSP). zmiana adresu 
to komplikacje. Krążą nawet do-
mysły, że to sposób na zamknięcie 
jej w białych rękawiczkach, gdyż 
rodzice nie wyślą swoich dzieci 
do zSP, który cieszy się nie najlepszą 
sławą. Teraz czekają na opinię praw-
ną w sprawie włączenia gimnazjum 
do zespołu Szkół. – Jest podejrze-
nie, że działanie takie jest niezgod-
ne z prawem, ponieważ zadania 
samorządu terytorialnego można 
przekazywać w dół, czyli starostwo 

mogłoby przekazać szkołę ponad-
gimnazjalną gminie, ale  gmina 
gimnazjum starostwu już nie – ko-
mentuje Bożena Ganczarek, zastęp-
ca dyrektora gimnazjum.

Krążą też podejrzenia, że aktu-
alna sytuacja szkoły to wynik po-
rachunków politycznych. dyrektor 
Agata Skierska w ostatnich wybo-
rach samorządowych startowała 
z listy kontrkandydata aktualnego 
burmistrza, który po wygranych 

wyborach miałby chcieć pozbyć się 
osób z przeciwnego obozu poli-
tycznego. Ten jednak stanowczo 
zaprzecza, a jego zastępca Robert 
Walkowiak dodaje: – Gdyby bur-
mistrz Kazimierz Putyra miał ja-
kiekolwiek zastrzeżenia do pracy 
czy osoby pani dyrektor, to nie mia-
nowałby jej bez konkursu na kolej-
ną kadencję, doceniając tym samym 
jej wkład w wychowanie młodzieży.
 Anna M. Grzelak

Gimnazjum nr 1 w Jelczu-laskowicach im. Marszałka J. Piłsudskiego

Walka o Kuźnię
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Szkoła otrzymała złoty Medal ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa, a jej uczniowie srebrny

zmiana adresu

robert walkowiak, zastępca burMistrza jelcza- 
-laskowic Ds. oŚwiaty

– Budynek, w którym aktualnie mieści się Gimnazjum 
nr 1, jest w złym stanie technicznym. okazało się, że 
są zastrzeżenia ze strony nadzoru budowlanego co 
do jego funkcjonowania. Budynek będzie wymagał 

remontu, a ściślej mówiąc, przebudowy kotłowni. dlatego 
zaproponowaliśmy przeniesienie gimnazjum – tj. całej szkoły 
z całym gronem pedagogicznym, ze sztandarem, patronem, 
uczniami i całym bogactwem działalności pozaedukacyjnej 
– pod inny adres na terenie tego samego miasta, tzn. na ul. 
Techników do budynku zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 
oczywiście zapewniamy transport dzieci do szkoły pod nowym 
adresem. Placówka pozostaje ta sama, zmienia się tylko jej adres. 
zaproponowany przez panią minister kierunek rozwoju oświaty 
zmierza w stronę łączenia szkół gimnazjalnych ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi. Idąc tym tropem, chcemy połączyć obie 
nasze placówki. Jednak taki zespół mógłby powstać dopiero w 
roku szkolnym 2012/13. do tego czasu Gimnazjum nr 1 będzie 
funkcjonować jako odrębna jednostka oświatowa w wynajętych 
pomieszczeniach zSP. Muszę jednak podkreślić, że głównym 
powodem zmiany adresu szkoły jest zły stan techniczny budynku.

likwidacja czy przeprowadzka? Burmistrz 
niszczy szkołę, a może to nauczyciele i rodzice 
wyolbrzymiają sprawę? Rok szkolny się kończy, 
gdzie rozpocznie się nowy?

habity i  welony wszelkich barw 
i  krojów, świeckie ubrania i  su-
tanny, rozmaite charyzmaty i dro-
gi życia – na spotkaniu w  klare-
tyńskim ośrodku doświadczyć 
można niewyczerpanej pomy-
słowości ducha świętego.

Jak żyć we wspólnocie? Jak łączyć 
pracę z modlitwą, jak korzystać 

z kierownictwa duchowego? Czy 
istnieje wypalenie powołanio-
we? Jak być prorokiem? około 80 
uczestników czerwcowego sympo-
zjum o „duchowości komunii w po-
wołaniu osoby konsekrowanej”, 
organizowanego przez PWT oraz 
misjonarzy klaretynów w Krzy-
dlinie Małej, zgłębiało różne wy-
miary życia poświęconego Bogu. 

Kościół to nie tyle ogródek pełen 
rozmaitych kwiatów, ile jeden or-
ganizm złożony z wielu członków, 
powiązanych ze sobą i uzupełniają-
cych się – tłumaczył zebranym bp 
Andrzej Siemieniewski. – osoba 
konsekrowana ma być znakiem 
– czytelnym i stojącym we wła-
ściwym miejscu, czyli na drodze 
współczesnego człowieka – pod-
kreślał o. Jacek Kiciński CMf. – Nie 
może być jednak jak znak drogowy, 

który pokazuje 
drogę, ale nią 
nie idzie. ac
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Krzydlina uskrzydla
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