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Sam papież  
Benedykt XVI  
włączył się  
w dziękczynne  
„Te Deum”  
z okazji jubileuszu 
wrocławskiej świątyni. 

O jciec Święty przesłał uczestni-
kom uroczystości wyrazy ducho-

wej łączności i serdeczne pozdrowie-
nia, dziękując Bogu za dar kościoła na 
wrocławskim Brochowie. List, który 
otrzymał proboszcz ks. Jan Kleszcz, 
odczytano przed rozpoczęciem jubi-
leuszowej Eucharystii. 

– Dokładnie 100 lat temu, 5 li-
stopada 1911 r. o godz. 11, ówczesny 
pasterz diecezji wrocławskiej kard. 
Jerzy Kopp rozpoczął w murach tego 
kościoła pierwszą Mszę św. – mówił 
proboszcz, wskazując, że styl bro-
chowskiej fary nawiązuje do katedry 
w Hildesheim w rodzinnych stronach 
kardynała. Zwrócił także uwagę, że 
bezpośrednią przyczyną budowy 

świątyni był rozwój kolei i rozrasta-
jąca się na tym terenie społeczność 
kolejarzy. 

Abp Marian Gołębiewski, który 
przewodniczył uroczystościom, przy-
pominając biblijne rozumienie świą-
tyni, podkreślił, że patrząc na mate-
rialny budynek, trzeba myśleć o żywej 
wspólnocie Kościoła. – Przeżywając 

jubileusz, musimy uświadomić sobie, 
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy – za-
znaczył metropolita. Przywołując zaś 
słowa kard. Koppa, prosił, by brochow-
ska świątynia była drogowskazem 
do nieba, a modlący się w niej ludzie 
byli mocni wiarą, krzyżem i tradycją 
chrześcijańską.  

 Ks. Rafał Kowalski

Komisja wyjaśni?

A ż  33 osoby zostały ranne
w wypadku na ul. Legnickiej. 

Z  nieznanych przyczyn tramwaj 
33 plus wjechał w tył dziesiątki. Siła 
zderzenia była tak duża, że uszko-
dzony został również stojący przed 
nimi tramwaj linii 20. To  nie  był 
pierwszy wypadek tramwajowy 
w  ostatnim czasie, dlatego pre-
zydent Rafał Dutkiewicz powo-
łał specjalną komisję, która ma 
znaleźć konkretne rozwiązania, 
jak podobnym zdarzeniom zapo- 
biegać. Większości poszkodowa-
nych udzielono pomocy na  miej-
scu wypadku, natomiast najciężej 
ranni trafili do  kilku wrocław-
skich szpitali. W placówkach byli 
oni zaczepiani przez przedstawi- 
cieli firm, które proponowały, w za-
mian za prowizję, pomoc w uzyska-
niu odszkodowania pieniężnego 
od MPK. •
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Wrocław, 4.11.2011. Do tej pory komunikacja miejska była uznawana za najbezpieczniejszą formę 
przemieszczania się po mieście
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Na ołtarzu położono replikę krzyża, który podarował świątyni główny 
fundator kard. Jerzy Kopp

Po męsku
Wrocław. Pod hasłem 
„odważnie ku prawdzie” 
19 listopada ulicami 
stolicy dolnego Śląska 
przejdzie ii marsz 
mężczyzn. istotą marszu 
jest wspólna modlitwa 
w obronie prawdy 
jako źródła wolności 
każdego człowieka 
oraz publiczne 
opowiedzenie się 
za życiem. Jego celem 
jest aktywizacja 
mężczyzn 
w Kościele oraz 
podkreślenie ich roli 
i odpowiedzialności 
wobec ważnych 
zagadnień 
współczesności. 
spotkanie rozpocznie się 
o 13.00 mszą św. 
w kościele pw.  
św. wojciecha  
przy pl. dominikańskim. 
Eucharystii 
przewodniczył będzie  
bp Andrzej 
siemieniewski.

Brochowska fara ma 100 lat

Wiekowy drogowskaz
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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

Ufają i promieniują Rodzi się lepiej

ChIS zawierzyło

Wrocław. Kolejna wrocławska 
szkoła rodzenia została oficjal-
nie otwarta. W  Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym na ul. 
Kamieńskiego przyszłe mamy 
mogą za  darmo przygotowy-
wać się do porodu i połogu. Kur-
sy finansowane są  przez Urząd 
Miejski. Zajęcia prowadzone przez 
doświadczonych lekarzy i położne 
mają, oprócz wiedzy teoretycznej, 
przekazać praktyczne umiejętno-
ści związane z samodzielną opieką 
nad noworodkiem. – Do tej pory, 
przez pół roku, z miejskich szkół 
rodzenia skorzystało ok. 100 par. 
Zainteresowanie jest jednak bar-
dzo duże i  już  dziś zastanawia-

my się nad zwiększeniem liczby 
grup – mówi Anna Szarycz, dyrek-
tor Wydziału Zdrowia UM Wro-
cławia. Z 10-tygodniowego kursu 
mogą skorzystać kobiety od  26. 
tygodnia ciąży i osoby towarzy-
szące. Wrocławskie szkoły rodze-
nia są odpowiedzią na fatalne sta-
tystyki dotyczące śmiertelności 
noworodków z  2008  r. W  tym 
okresie Dolny Śląsk miał najgorsze 
wyniki w Polsce. Przez trzy lata 
trwania projektu „Zdrowa matka 
i  dziecko” udało  się je  znacznie 
poprawić. Informacje o zapisach 
do  bezpłatnych szkół rodzenia 
można uzyskać bezpośrednio 
we wrocławskich szpitalach. kb

Wrocław. Dokument wystawiono 
14 października 1891 r. W rubry-
kach, wypełnionych nieco niewy-
raźnym pismem przez Zygfryda 
Steina, znaleźć można informację, 
że 2 dni wcześniej przyszła na świat 
jego – oraz Augusty Stein – córka, 
Edyta. Bez wątpienia ani ojciec, ani 
podpisany poniżej urzędnik stanu 
cywilnego nie przepuszczali, że akt 
urodzenia żydowskiej dziewczyn-
ki (na  zdjęciu) po  latach będzie 
budził szczególne zainteresowanie. 
Do końca listopada można go obej-
rzeć – pośród wielu innych ekspo-
natów – na wystawie w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu, przy 
ul. Pomorskiej 2, od poniedziałku 
do piątku w godz. 9–15, w soboty 
w godz. 9–13. Ekspozycja towarzy-
szy obchodom 200-lecia istnienia 
archiwum. Prezentuje m.in. wysta-
wiane na pergaminie dokumenty 
z odległych stuleci. Umożliwia tak-
że poznanie współczesnych metod 
ich konserwacji. ac

Aktualnie w Trzebnicy posługuje 60 sióstr
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Patronka Europy w archiwum

Trzebnica. Dokładnie 150 lat 
temu do  znajdującego  się wów-
czas w  opłakanym stanie pocy-
sterskiego klasztoru w Trzebnicy 
przybyły trzy pierwsze siostry 
boromeuszki, by objąć opiekę nad 
chorymi i samotnymi. Z czasem 
założyły szpital, sierociniec, dom 
kalek i  opieki nad ludźmi star-
szymi. Zaangażowały  się także 
w  nauczanie dziewcząt, prowa-
dząc szkołę gospodarczą i  pielę-
gniarską. Nieprzerwanie też dba-
ły o pielgrzymów przybywających 
do  grobu św. Jadwigi. – Oprócz 
widocznych znaków waszej obec-
ności w  tym miejscu niezwykle 

ważna jest praca wewnętrzna nad 
uświęceniem was samych i całego 
zgromadzenia – mówił abp Marian 
Gołębiewski, który przewodni-
czył jubileuszowej Mszy św. – 
Nikt za  nas nie  może uwierzyć, 
ale możemy promieniować wiarą, 
nawracając w ten sposób innych – 
zaznaczył metropolita, dziękując 
siostrom za ich świadectwo wiary 
i zaufania Bogu. W uznaniu zasług 
zgromadzenia siostry na zakończe-
nie Eucharystii otrzymały odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” przyznawaną przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.  xrk

Wrocław–Jasna Góra. Chrze-
ścijańska Inicjatywa Społeczna, 
nowa partia, która ma swoją sie-
dzibę we Wrocławiu, oddała się 
w opiekę MB Częstochowskiej. Uro-
czystej Mszy św. w kaplicy Cudow-
nego Obrazu przewodniczył bp 
Andrzej Siemieniewski. W homilii 
hierarcha zwrócił uwagę, że oprócz 
sił ludzkich potrzeba Bożego błogo-
sławieństwa, by służyć ojczyźnie, 
braciom i  siostrom oraz udzie-

lać się w sprawach społecznych. – 
Widzimy, ile jest bogactwa myśli 
w krótkiej nazwie – Chrześcijańska 
Inicjatywa Społeczna. Jest w niej 
zachęta i do modlitwy, i do czynu, 
i do kierowania wzroku na Pana 
Boga, i do rozglądania się wokół 
nas po sprawach bardzo ludzkich 
– kontynuował bp Siemieniewski. 
Na zakończenie Eucharystii doko-
nano uroczystego Aktu Zawie-
rzenia partii Matce Bożej. ChIS 
jest ugrupowaniem chrześcijańsko-
demokratycznym, które w swym 
działaniu odwołuje się do warto-
ści katolickich i chrześcijańskich 
korzeni całej Europy. kfb

Ćwiczenia 
gimnastyczno-

-relaksacyjne 
to jeden 

z elementów 
przygotowań 

do porodu

W sanktuarium MB 
Częstochowskiej modliło się 
ok. 60 przedstawicieli ChIS 
z całego kraju
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„W tej ławce 
siedzę od 30 lat” – 
powtarzają często 
ludzie regularnie 
uczestniczący w życiu 
sakramentalnym 
swojej parafi i. 
Wszystkim 
pozostałym miejsca 
wskażą wrocławscy 
klerycy.

S tudenci PWT, przygotowu-
jący się do kapłaństwa, zor-

ganizowali kolejne sympozjum 
pt. „Znajdź swoje miejsce (w) Ko-
ściele”. – Absolutnie nie chcemy 
naszym wiernym przydzielać 
ławek – mówi Marek Leśniak, 
członek zarządu Koła Teologicz-

nego Alumnów. – Naszym zamia-
rem jest zwrócenie uwagi przede 
wszystkim młodym ludziom, że 
Kościół na nich czeka, i że mogą 
się doskonale odnaleźć w tej wspól-
nocie. Poza tym pragniemy posta-
wić pytanie o miejsce Kościoła we 
współczesnym świecie – wyjaśnia. 
Klerycy zwracają uwagę, że w tym 

roku wśród gości forum przewa-
żają ludzie świeccy. – Chcemy 
podkreślić ich dużą rolę w budo-
waniu wspólnoty, jaką jest Kościół 
– zaznaczają, wskazując m.in. na 
Franciszka Kucharczaka, Tomasza 
Terlikowskiego i Alinę Petrową. – 
To oni poprowadzą uczestników 
przez tegoroczne forum, próbując 

– w wykładach, konwersatoriach 
i dyskusjach panelowych – odpo-
wiedzieć na pytanie, czy Kościół 
w  najbliższym czasie znajdzie 
miejsce dla siebie w  społeczeń-
stwie, czy społeczeństwo znajdzie 
mu miejsce na marginesie.   kra 

Listopadową zadumę nad przemi-
jalnością ludzkiego życia można 
połączyć z dziękczynieniem i na-
dzieją. 

D okładnie rok temu Polskę obie-
gła informacja o tragicznym 

wypadku, któremu uległa rodzina 
Świdrów z podwrocławskich Woj-
nowic. Wieczorem 31 października 
w samochód, którym podróżowali, 
uderzyło inne auto. Rodzice i pię-
cioro dzieci trafi li do dolnośląskich 
szpitali. Następnego dnia siedmio-
letnia córeczka Jowity i Wiesława 
– Dominika zmarła w wyniku od-
niesionych obrażeń. Oni sami nie 
mają wątpliwości, że jest w gronie 
zbawionych. – Dominisia zawsze 
była pełna radości życia i dobroci. 
Poza tym wiele razy prosiliśmy ją 
o wstawiennictwo w trudnych sy-
tuacjach i otrzymywaliśmy bardzo 
konkretną pomoc – mówią. 

W wigilię rocznicy odejścia do 
domu Ojca swojej córki państwo 
Świdrowie zaprosili rodzinę, 
przyjaciół oraz wszystkich miesz-
kańców Wojnowic na czuwanie 
modlitewne, które w porozumie-
niu ze swoim proboszczem przy-
gotowali w miejscowym koście-
le. – Wspominaliśmy Dominikę 
i  modliliśmy się za nią, jednak 

głównym celem spotkania było 
wielkie dziękczynienie Bogu za 
polskich świętych, szczególnie wy-
niesionych na ołtarze w ostatnim 
czasie, oraz modlitwa o świętość 
rodzin i małżeństw – tłumaczy 
W. Świder, podkreślając, że bardzo 
chciałby, aby ta inicjatywa stała się 
tradycją nie tylko w jego rodzinnej 
parafi i. – Tak niewiele potrzeba: 
modlitwa różańcowa, adoracja 

Najświętszego Sakramentu, spo-
wiedź święta, uwielbienie, o godz. 
23 Msza św. Rozważaliśmy także 
List do Efezjan, w którym św. Pa-
weł tłumaczy, na czym polega 
świętość. 

Może już w przyszłym roku 
kolejne dolnośląskie parafi e po-
dejmą inicjatywę listopadowego 
czuwani a i  coraz bardziej po-
wszechne stanie się przekonanie, 
że człowiek święty wygrywa ży-

cie, jakby powiedzieli Angli-
cy: „Holy wins”.  xrk

Za kilka dni rusza XXVII Forum Młodych

Kościół na marginesie?

Zapraszamy
występ teatru A 1 listopada 
o 19.00 w kościele pw. 
św. Barłomieja (dolny 
kościół Świętego Krzyża) 
na ostrowie tumskim 
rozpocznie tegoroczne 
forum. następnego dnia 
od 10.00 w auli Pwt będzie 
można wysłuchać pierwszych 
wykładów oraz dyskusji 
panelowej. wstęp wolny. 
więcej informacji www.
seminarium.wroclaw.pl  

modlitwa różańcowa, adoracja wszechne stanie się przekonanie, 
że człowiek święty wygrywa ży-

cie, jakby powiedzieli Angli-
cy: „Holy wins”.  xrk
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Od 2 lat forum podejmuje tematy, którymi żyje Kościół i świat. 
Na zdjęciu alumni Marek Leśniak i Krzysztof Wojtaś

Modląc się za zmarłych, dziękowali za polskich świętych 

Droga do zwycięstwa

Rodzeństwo Dominiki prezentuje kalendarz z jej rysunkami, 
przygotowany przez państwa Świdrów

– Miesiąc po śmierci córki 
odkryliśmy, że wszystko, co
przeżywała, utrwalała jak na
fotografi i w swoich pracach. 
Wiele z nich poświęciła nam 
– mówi Wiesław Świder  
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W 1908 roku Julius 
Schottlaender był 
najzamożniejszym 
obywatelem Wro-

cławia. Należały do niego liczne 
dobra ziemskie w dzielnicy Krzyki 
i wiele okolicznych wiosek. Ale był 
też filantropem, dla którego dzia-
łalność dobroczynna była równie 
ważna, jak robienie interesów. Hoj-
nie wspomagał fundacje działające 
na rzecz ludzi ubogich i chorych, 
współfinansował także powstanie 
szpitala żydowskiego (dziś szpital 
kolejowy). To on stworzył od pod-
staw i  przekazał mieszkańcom 
miasta park Południowy. Nagrobek 
Juliusa jest największy na zabytko-
wym kirkucie, a swoim wyglądem 

nawiązuje do egipskiej mastaby – 
grobowca, który był znany, zanim 
zaczęto wznosić piramidy. W sumie 
na nekropolii przy ul. Ślężnej spo-
czywa ok. 12 tys. wrocławskich Ży-
dów. Tyle też jest ludzkich historii.

Świetność wspólnoty – 
świetność cmentarza

W  połowie XIX w. gmina 
żydowska we  Wrocławiu była 
jedną z  większych w  Prusach. 
Aż do I wojny światowej przeży-
wała ogromny rozkwit, a jej zna-
czenie w  rozwoju miasta było 
ogromne. Żydzi posiadali wiele 
budynków i majątków ziemskich, 
zasiadali w Radzie Miejskiej i zaj-
mowali stanowiska naukowe 
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W dwudziestoleciu międzywojen-
nym ich znaczenie zaczęło spadać, 

aż do całkowitego rozpadu prze-
śladowanej gminy w czasach na-
zistowskich. Jednym ze świadectw 
wielkości wspólnoty żydowskiej 
we Wrocławiu są jej cmentarze. 
Próbę czasu przetrwały dwa 
z nich, z których jeden, przy ul. 
Ślężnej, jest  dziś filią Muzeum 
Miejskiego Wrocławia i nosi mia-
no Muzeum Sztuki Cmentarnej. 

Historia nekropolii zaczyna się 
ok. 1856 r. W związku z przepełnie-
niem dotychczasowego cmentarza 
w  okolicach Dworca Głównego 
PKP gmina żydowska rozpoczęła 
poszukiwania miejsca pod nowy 
kirkut. Wkrótce na  zakupionej 
działce przy dzisiejszej ul. Ślęż-
nej odbyły się pierwsze pochów-
ki. Miejsce stało się tak popularne 
wśród społeczności żydowskiej, 
że teren cmentarza dwukrotnie 

był powiększany. Ostatni pogrzeb 
odbył się tu w 1942 r. Podczas walk 
o Twierdzę Wrocław nieopodal 
zamkniętego kirkutu przebiegała 
linia frontu. Po wojnie cmentarz 
popadł w zapomnienie, aż do roku 
1975 r., kiedy został wpisany na li-
stę zabytków. Dzięki temu może-
my dziś podziwiać to niezwykłe 
miejsce i poznając historie spoczy-
wających tu ludzi, dowiedzieć się, 
jak wyglądało miasto ponad 100 
lat temu.

Klimat ówczesnego 
Wrocławia

– Niepowtarzalny klimat kir-
kutu wynika z symbiozy architek-
tury z przyrodą – mówi dyrektor 

tekst i zdjęcia
Karol Białkowski

karol.bialkowski@gosc.pl

Kirkut. Kilka 
lat temu stary 
cmentarz żydowski 
bezapelacyjnie 
wygrał plebiscyt 
portalu 
MMWrocław.pl  
na 7 cudów 
Wrocławia. 
Niewielu 
mieszkańców 
miasta zdaje sobie 
sprawę, jak wielkim 
jest skarbem.

Podróż 
w czasie

Macewy rodziców Edyty 
Stein (z lewej) są jednymi 
z najchętniej odwiedzanych
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Muzeum Miejskiego Wrocławia 
dr Maciej Łagiewski. Zwraca przy 
tym uwagę, że w drugiej połowie 
XIX w. w  architekturze trwała 
moda na style nawiązujące do ubie-
głych stuleci, od  starożytności 
aż do neoklasycyzmu, i ta właśnie 
moda ma odbicie w nagrobkach 
cmentarnych. – Mogłyby one 
stanowić swoisty podręcznik dla 
studentów architektury czy histo-
rii sztuki – dodaje dr Łagiewski. 
Dzięki staraniom dyrektora mu-
zeum cmentarz jest w ostatnich 
latach wyprowadzany ze  stanu 
zapomnienia i  cieszy  się coraz 
większym zainteresowaniem 
wrocławian. – Religijni Żydzi bez 
względu na zamożność spoczywa-
ją pod podobnymi stellami. Nato-
miast liberalni podkreślali swoje 
możliwości finansowe nie tylko 

za  życia: pałacem czy  kamieni-
cą, ale  też monumentalnym na-
grobkiem. O  niezwykłości tego 
miejsca decyduje również wspa-
niała roślinność. Przez 150 lat 
od powstania kirkutu stała się nie-
odłącznym elementem nekropolii, 
tworząc z niej baśniowy ogród. – 
To ze względu na ów niesamowity 
klimat cmentarz jest wybierany 
jako tło do filmów, których akcja 
toczy się w XIX w. Dzieje się tak, 
bo spacer po alejkach cmentarza 
to  spacer ówczesnymi ulicami 
Wrocławia – mówi dr Łagiewski. 

Niektóre ulokowane na cmen-
tarzu macewy i wielkie budowle 
nagrobne mogą sprawiać wraże-
nie zaniedbanych. To jednak tyl-
ko pozory, bo wszystkie pozostają 
nietykalne, zgodnie z wymogami 
żydowskich przepisów religijnych, 
a tylko niektóre, najbardziej za-
grożone zniszczeniem, zabez-
pieczono. – Mogiły po  wieczne 
czasy, aż do Sądu Ostatecznego, 
muszą pozostać w takim stanie, 
do jakiego je doprowadziła natu-
ra – tłumaczy dyrektor Muzeum 
Miejskiego. – Mimo to cmentarz 
żydowski jest jednym z najlepiej 
utrzymanych w Europie.

Tu bywała Edyta
– Popularność g robów 

na  cmentarzu można zmierzyć 
ilością leżących na nich kamieni 
– tłumaczy Ewa Pluta. – Zwyczaj 
ten wziął się z historii narodu wy-
branego. Gdy wśród idących przez 
pustynię, uciekających z  Egiptu 
Żydów ktoś zmarł, zakopywano 
go w piasku, a grób okładano ka-
mieniami. Robiono to, by uchronić 
go przed burzą piaskową oraz aby 
dzikie zwierzęta nie dokopały się 
do ciała. Kierując się tą tradycją, ła-
two odnaleźć mogiły osób najważ-
niejszych. To właśnie na starym 
cmentarzu żydowskim zostali po-
chowani rodzice św. Teresy Bene-
dykty od Krzyża, czyli Edyty Stein. 
Rodzina świętej sprowadziła się 
do Wrocławia z Lublińca, bo tutaj 
były nowe, lepsze perspektywy 
dostatniego życia. Ojciec Edyty, 
Siegfried, zajął się rozkręcaniem 
własnego interesu, ale niespodzie-
wanie, w roku 1893, zmarł na zawał 
serca. Przyszła święta miała wtedy 
zaledwie dwa lata. – W swoich pi-
smach wielokrotnie podkreślała, 
że nie pamięta ojca, ale wspomina, 
jak z  matką, Augustą, chodziły 
na cmentarz odwiedzać jego grób – 
opowiada E. Pluta. Mama Edyty zo-

stała z siedmiorgiem małych dzie-
ci i ledwie otworzonym składem 
drewna. Jak czas pokazał, świetnie 
sobie poradziła. – Nie sprzedała in-
teresu, jak sugerowała jej rodzina, 
i tak mocno go rozkręciła, że wkrót-
ce wraz z dziećmi przeniosła się 
z mało prestiżowego przedmieścia 
odrzańskiego do wielkiego domu 
przy ul. Nowowiejskiej, gdzie dziś 
mieści się Towarzystwo im. Edyty 
Stein. Zmarła ponad 40 lat po swoim 
mężu, w ciężkich dla wrocławskiej 
gminy żydowskiej czasach, dlate-
go nie  została pochowana obok 
Siegfrieda.

Śmierć z miłości
Ludzi, których losy były 

niezwykłe, spoczywa na  tym 
cmentarzu zdecydowanie więcej. 
Jedną z  takich postaci jest  Fer-
dinand Lassal , myśliciel, filozof 
i działacz polityczny, który uwa-
żany jest  za  jednego z  twórców 
europejskiej socjaldemokracji. 
To  z  jego inicjatywy założona 
została pierwsza robotnicza par-
tia w  Niemczech. – Interesujące 
jest to, że został pochowany kilka 
dni po śmierci, co jest sprzeczne 
z  obyczajem żydowskim. Lassal 
zginął w pojedynku o kobietę, a do-
kładnie o słynącą z urody Helenę 
von Dönniges. Został postrzelony 
przez mołdawskiego księcia i kilka 
dni później zmarł w hotelu w Ge-
newie. Wtedy w tę historię wmie-
szały się kolejne dwie kobiety. Jego 
wieloletnia przyjaciółka hrabina 
von Hatzfeld pokłóciła się z mat-
ką o miejsce pochówku. Hrabina 

postawiła na swoim i rozpoczęła 
transport ciała do Berlina. Matka 
nie dała jednak za wygraną i prze-
jęła trumnę, po czym przywiozła 
ją w eskorcie policji do Wrocławia, 
aby tu złożyć ciało syna.

Stary cmentarz żydowski 
jest  pełen tajemnic spoczywają-
cych na nim ludzi. Można je od-
kryć, przechadzając się pomiędzy 
nagrobkami z  przewodnikiem 
w ręku. Kirkut cieszy się podobną 
popularnością wśród turystów, 
jak i wśród mieszkańców miasta. 
Widać, że również wrocławianie 
lubią przenosić się w czasie. Wcho-
dząc do tego baśniowego ogrodu, 
jest to możliwe w jednej chwili. •

Żydowskie zwyczaje cmentarne
prof. Jerzy Kichler, były przewodniczący gminy 
wyznaniowej Żydowskiej we wrocławiu
– Żydowskie prawo religijne i obrzędy związane 
ze śmiercią oraz żałobą są oparte na dwóch 
podstawowych zasadach. Pierwszą jest odpowiednie 
oddanie czci i szacunku należnego nawet wówczas, 

gdy istota ludzka jest pozbawiona życia; druga zasada to troska 
o mentalne, emocjonalne i duchowe dobro żyjących żałobników 
oraz wyrażanie im głębokiego i szczerego współczucia. w gminie 
żydowskiej dla przygotowania i przeprowadzania pochówków 
działa chewra Kadisza – Święte Bractwo. Każdy zmarły winien 
być ubrany w białe szaty po uprzednim ostrożnym umyciu 
i oczyszczeniu. w ortodoksyjnym judaizmie zabroniona 
jest kremacja, a pochówek winien mieć miejsce w ziemi, zgodnie 
z biblijnym nauczaniem „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. 
Pogrzeb powinien nastąpić niezwłocznie, najpóźniej dzień 
po śmierci. właściwym sposobem wyrażenia żalu po zmarłym 
jest rozdarcie szat. grób bliskiej osoby należy odwiedzić w każdą 
rocznicę śmierci osoby zmarłej i przed świętem Jom Kippur  
(dniem Pojednania).

Warto zobaczyć
Ewa Pluta, 
rzecznik prasowy 
muzeum 
miejskiego 
we wrocławiu
– na cmentarz 

żydowski przyjeżdża sporo 
osób. różni się on znacznie 
od innych zabytkowych 
nekropolii z podobnego 
okresu w Polsce. 
Zdecydowanie jest też 
jednym z najpiękniejszych. 
Będąc we wrocławiu,  
trzeba go zobaczyć.  
muzeum sztuki cmentarnej 
jest otwarte codziennie 
od 10 do 18, a w zimie 
do zmroku.

Ferdinand Lassal zginął 
w romantycznym pojedynku 
o kobietę zdjęcia po lewej: 
Pochylone macewy i piękne 
grobowce przenoszą 
zwiedzających do XIX-
wiecznego Wrocławia
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Gość wrocławski

W szystko dzię-
ki pracow-
nikom bi-

blioteki PWT, którzy 
rozpoczęli digitalizację 
„Posłańca Niedzielnego 
dla dyecezyi wrocław-
skiej” – tygodnika, który ukazywał się od 1895 r.,
a który możemy nazwać starszym bratem „Go-
ścia Niedzielnego”. – Gdy po I wojnie światowej 
część Górnego Śląska trafi ła do Polski, księża, 
którzy pracowali na tamtych terenach, byli prze-
cież w większości wychowani we Wrocławiu, 
a zatem mieli kontakt z „Posłańcem” – wyjaśnia 
ks. dr Jerzy Witczak, dyrektor biblioteki, zwra-
cając uwagę, że możemy przypuszczać, iż chcieli 
dać wiernym podobne czasopismo do tego, które 
było wydawane w naszym mieście. Tak przy-
puszczalnie narodził się „Gość”. – Na tę zbieżność 
mogą wskazywać także podobne tytuły. 

Ksiądz dyrektor zauważa, że mimo upły-
wu ponad stu lat sytuacja Kościoła nie uległa 
zmianie. – Z „Posłańca” możemy dowiedzieć 
się wiele o trudnościach administracyjnych 
stwarzanych przez ówczesne władze oraz 
przeczytać o atakach na papieża i poszczegól-
nych biskupów. Dziennikarze katoliccy pisali 
wprost, kto je prowokował, wskazując różnego 
rodzaju organizacje czy prasę nieprzychylną 
Kościołowi. Bardzo często podkreślano także 
używanie języka polskiego w ogromnej wów-
czas diecezji wrocławskiej. 

Dzięki digitalizacji czasopisma nie tylko 
staną się dostępne dla szerokiego kręgu od-
biorców, ale także zostaną uchronione przed 
całkowitym zniszczeniem. – Tygodnik wyda-
wano na kwaśnym papierze, który był bardzo 
tani. Najprawdopodobniej chodziło o to, by jego 

cena nie była wysoka. Kwartalna prenumerata 
kosztowała zaledwie 45 fenigów. Był on jednak 
słabej jakości i dziś już kartki zaczynają się 
kruszyć. Konserwacja jest bardzo kosztowna, 
a dzięki kopiom cyfrowym każdy ma dostęp 
do czasopisma sprzed wieku – wyjaśnia ks.  
Witczak.  kra

Trwają prace nad digitalizacją „Posłańca Niedzielnego”

Brat 
sprzed wieku

Rok Biblijny w archidiecezji

opowiada
ks. Mariusz Rosik

wroclaw@gosc.pl

Góra Nebo

W ypiętrza się pomiędzy Madabą 
a brzegami Jordanu na wysokość 

835 m. Tradycja żydowska łączy ją 
z postacią Mojżesza. Tu bowiem miał on 
dać ostatnie nakazy Izraelitom i umrzeć, 
nie wszedłszy do Ziemi Obiecanej. Z całą 
pewnością sanktuarium poświęcone 
wyzwolicielowi narodu wybranego 
z Egiptu istniało na górze Nebo już 
w IV w. Składało się na nie atrium, 
trzy absydy, baptysterium i diakonion 
(pomieszczenie pełniące funkcję 
dzisiejszej zakrystii). Na mozaice 
w baptysterium pojawiły się imiona jej 
twórców (Soelos, Kaiomos, Elias) oraz 
imię biskupa Madaby, niejakiego Eliasza. 
W VII w. sanktuarium przebudowano 
na trzynawową bazylikę. Dodano także 
kaplicę poświęconą Najświętszej Maryi 
Pannie, zwaną Theotokos. Z terenami 
położonymi w okolicy góry tradycja 
związała pojawienie się plagi węży, 
które kąsały Izraelitów zmierzających 
do Kanaanu. Na rozkaz Boga Mojżesz 
umieścił tajemniczego węża miedzianego 
na wysokim palu; każdy ukąszony, 
który spojrzał na miedzianego węża, 
ratował swe życie. Replikę węża, który 
symbolizuje Chrystusa na krzyżu, 
odnaleźć można w pobliżu sanktuarium. 
Stąd też rozciąga się wspaniały widok 
na Jordan, Morze Martwe i Jerycho. 
Całym kompleksem opiekują się 
dziś franciszkanie, którzy założyli 
tu oddział jerozolimskiego Studium 
Biblicum Franciscanum. Można w tym 
miejscu również obejrzeć zadbany park 
archeologiczny. Górę Nebo odwiedzili 
podczas swoich pielgrzymek Jan Paweł II
i Benedykt XVI. Pielgrzymi mają 
okazję uczestniczyć tam we Mszy św. 
w niewielkiej kaplicy św. Michała, niemal 
przylegającej do głównego kościoła. •
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Widok z Góry Nebo

Czym żył 
Kościół 
i nasza 
diecezja 
100 lat 
temu? 
Dziś każdy 
może o tym 
przeczytać. 
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Poza wrocławską katedrą 
na stronie tytułowej „Posłańca” 
znajdziemy także bazylikę trzebnicką

Dla wszystkich 
Ks. dr Jerzy Witczak, dyrektor 
biblioteki Pwt we wrocławiu
Posiadamy 12 woluminów 
oprawnych „Posłańca 
niedzielnego” pochodzących 
z księgozbioru sufragana 

wrocławskiego bp. Heinricha marxa, 
dlatego mimo że pismo ukazywało się 
do 1939 r., na naszej uczelni znajdują 
się egzemplarze wydane do 1911 r., 
czyli do roku śmierci hierarchy. trzy 
pierwsze roczniki są dostępne na stronie 
internetowej Śląskiej Biblioteki cyfrowej. 
natomiast będziemy starali się dotrzeć 
do wszystkich egzemplarzy tygodnika, 
by udostępnić je czytelnikom. wystarczy 
wejść na stronę www.dbc.wroc.pl.
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Wystarczą dobre chęci, wolny 
wieczór i samochód z radiem, by 
przeżyć niezapomniane chwile. 

T ak organizatorzy reklamują 
samochodową randkę mał-

żeńską, która 20 listopada po raz 
pierwszy zawita do naszej diece-
zji. – Zapraszamy wszystkich bez 
względu na staż małżeński – mówi 
Dariusz Stępień ze  wspólnoty 
Domowego Kościoła. – Najpierw 
zaproponujemy uczestnikom spe-
cjalny fi lm, a następnie udadzą się 
oni do  swoich pojazdów, by tam 
już tylko we dwoje wysłuchać bar-
dzo ciekawej audycji. Po  zakoń-
czeniu randki para będzie mogła 
wziąć udział w dialogu małżeńskim 

oraz zapisać się na 40-dniowy kurs 
internetowy, w czasie którego ma 
pracować m.in. nad relacjami i ko-
munikacją w związku. – Chcemy 
nie  tylko zachęcić małżonków 
do wspólnego spędzenia jednego 
wieczoru, ale zaprosić ich do pra-
cy nad własnym małżeństwem. 
Nie ukrywam, że pragniemy tak-
że zaproponować włączenie  się 
w działalność Domowego Kościoła, 
gdyż w takiej wspólnocie znacznie 
łatwiej jest pokonywać codzienne 
problemy – przekonuje D. Stępień. 

xrk

więcej informacji oraz zapisy 
na stronie: www.rezerwacja.
randkamalzenska.pl

Ciekawa propozycja dla małżonków

Zabierz żonę na randkę

Samochodowa randka odbędzie się jednocześnie we Wrocławiu, 
Oleśnicy i Wołowie 
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Odpowiedź na wezwanie papieża do nowej ewangelizacji

Z rozumem o wierze

Kiedy powstawał 
tekst o wspólnocie 
postakademickiej 
„Droga”, byliśmy 
pewni, że jeszcze 
o nich usłyszymy – 
i nie myliliśmy się.

D o tej pory działali w myśl bi-
blij nej zasady: „Niech nie wie 

twoja lewa ręka, co czyni prawa”. 
Pomagali bezdomnym i chorym. 
Specjalnie dla nich utworzyli dys-
kusyjny klub fi lmowy, jednak robi-
li to bez rozgłosu. – Chcieliśmy się 

dzielić wiedzą i umiejętnościami, 
które posiadamy – tłumaczą. Teraz, 
gdy za nimi pierwsze wspólnoto-
we rekolekcje i coraz więcej osób 
pragnie włączyć się w działalność 
„Drogi”, trudno będzie zachować 
w  tajemnicy kolejne inicjatywy. 
Zresztą przemilczeć ich nie wolno.

Aktualnie trwają przygotowa-
nia do projektu pod hasłem „Fides 
et ratio”, którego głównym celem 
są  spotkania i  dialog z  ludźmi 
należącym do środowisk nauko-
wych naszego miasta. – Główny 
problem polega na tym, że wokół 
nauczania Kościoła krążą mity 
– mówi ks.  dr  Rajmund Pietkie-
wicz, opiekun duchowy „Drogi”, 
zwracając uwagę, że ludzie często 
powtarzają zasłyszane opinie i wy-
rażają wątpliwości nie tyle wobec 
autentycznych treści głoszonych 
przez Kościół, co  wobec obiego-
wych stwierdzeń powtarzanych 
w różnych środowiskach. – Dlatego 
pragniemy sięgnąć do źródeł i je-
śli zajmiemy się np. tematem teorii 
ewolucji, zamierzamy pokazać, 
czy i jak Kościół od samego począt-
ku w tej materii się wypowiadał. 
Wówczas można podjąć dyskusję, 
czy to nauczanie i wiara chrześci-
jańska sprzeciwiają się rozumowi 
– wyjaśnia.  kra

Możesz dołączyć 
wszystkich, którzy chcą włączyć się w działalność „drogi”, 
zapraszamy w każdy wtorek na 18.30 do centrum 
duszpasterskiego przy ul. Katedralnej . informacje na stronie 
www.wspolnota-droga.pl.  

komentarz
Ks. Rafał Kowalski

dziennikarz gn

GraMY na wYjeŹdzie

W rocław ostatnio żyje piłką nożną. Ponad 42 tys. osób 
na meczu Śląska z Lechią Gdańsk oraz pojedynek 

jedenastek Polski i Włoch sprawiają, że piłkarskie skojarzenia 
rodzą się także w kontekście nowej inicjatywy „Drogi”. Burzy 
ona stereotyp, że jako chrześcij anie chcielibyśmy jedynie 
grać na własnym boisku i na naszych zasadach. Chciałoby się 
powiedzieć: „nareszcie”, bo drużyna, która jedynie na swoim 
terenie oczekuje innych, staje się mniej rozpoznawalna i mniej 
atrakcyjna. Z każdym dniem mniej osób wie o jej istnieniu. 
W konsekwencji przychodzi moment, że może kopać piłkę 
jedynie między sobą. I cóż, że nastrzela goli? Jeśli zespół 
jest świadomy swoich umiejętności i wyszkolenia, nie może bać się 
gry na wyjeździe, choćby kibice gwizdali. Nie może być tak, 
że wierzący pewnie czują się jedynie w kościele i salce parafi alnej, 
otoczeni podobnie myślącymi. Trzeba zgodzić się na to, 
że zagramy na cudzych boiskach. Taki jest świat. Na wyjeździe też 
można wygrywać – i podobno po tym poznaje się klasę drużyny. 

Tego, co otrzymujemy 
od Boga, nie można 
zatrzymywać tylko dla siebie 
– przekonują członkowie 
„Drogi”
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Gość wrocławski

– Przepraszam, 
dlaczego ten krzyż 
jest dwukolorowy? 
– Na niebiesko 
zaznaczono poziom 
wody w czasie 
powodzi 1997 r.  
– Nie można tego 
było przedstawić  
na zwykłej belce?  
– Pan chyba nie jest 
Polakiem!

O burzenie kobiety, którą 
spotkaliśmy na wrocław-
skim moście Trzebnickim, 

było zrozumiałe. Wprawdzie do-
skonale zdawaliśmy sobie sprawę 
z tego, co oznacza niebieski kolor 
i dlaczego właśnie w tym miejscu 
stanął krzyż, chcieliśmy jednak 
sprowokować Dolnoślązaków do 
odpowiedzi na pytanie: „Czy pu-
sta ściana to rzeczywiście mani-
festacja wolności?”. Nie pytaliśmy 
ani o  wyznanie, ani kiedy nasi 
rozmówcy ostatni raz przystą-
pili do spowiedzi. Przypuszcza-
my jednak, że nie mieliśmy tyle 
szczęścia, by przez ponad godzinę 
spotykać się jedynie z wierzący-
mi i praktykującymi katolikami. 
Tymczasem okazało się, że nikt 
nie miał wątpliwości – ten krzyż 
powinien tam stać. 

Bez wahania
Wątpliwości co do obecności 

krzyża w przestrzeni publicznej 
nie mają też urzędnicy. Krzyże 
możemy spotkać m.in. na ścianach 
gabinetów: Rafała Dutkiewicza, 
Ilony Antoniszyn-Klik i Kazimie-
rza Kimso. Wiszą w sali sesyjnej 
wrocławskiego ratusza i w jednym 
z pomieszczeń Dolnośląskiego Ku-
ratorium Oświaty. – Krzyż zawisł 
na wyraźne życzenie prezydenta, 
co było zgodne z jego wewnętrzny-
mi przekonaniami i wyrażanym 
publicznie światopoglądem – tłu-
maczy Paweł Czuma, rzecznik 
wrocławskiego Magistratu. Wi-

cewojewoda dolnośląski wyznaje 
natomiast, że kiedy obejmowała 
swój urząd, krzyż wisiał już w jej 
nowym miejscu pracy. – Towa-
rzyszy mi każdego dnia i wierzę, 
że pomaga w podejmowaniu do-
brych decyzji – zaznacza, zwra-
cając uwagę, że nigdy nie odebrała 
sygnału, by komuś obecność sym-
bolu śmierci Jezusa w jej gabinecie 
przeszkadzała. – Jeśli ktoś przy-
chodzi w konkretnej sprawie, nie 
pytam o wyznanie, tylko staram 
się mu pomóc, jednak na pewno 
nie odwiedzają mnie wyłącznie 
osoby wierzące – podkreśla I. 
Antoniszyn-Klik.

Szacunek dla krzyża
Zdaniem Kazimierza Kimso, 

szefa dolnośląskiej „Solidarności”, 
krzyż w Polsce jest czymś więcej 
niż znakiem religijnym. – Jeśli 
ktoś jest Polakiem, utożsamia się 
z tą ziemią i z tym narodem, do-
skonale wie, że ten znak streszcza 
wszystko, co stanowi treść życia 
człowieka: radość i ból, cierpienie, 
wyzwolenie i poświęcenie swoje-
go życia dla innych – wyjaśnia.  
– Gdy ktoś krzyczy, że przeszka-
dza mu krzyż, to albo jest to czło-
wiek pusty i  trudno z  nim dys-

kutować, albo osoba absolutnie 
lekceważąca wartości, które nas 
tworzą jako naród. 

W siedzibie związku krzyże 
znajdują się w każdym pomiesz-
czeniu. – Wśród naszych kolegów 
są także osoby, które deklarują 
się jako niewierzące, jednak im 
krzyże nie przeszkadzają i  nie 
postulowały ich usunięcia – mówi 
przewodniczący.

W ubiegłym roku cała Polska 
usłyszała o Wrocławiu w kontek-
ście walki licealistów z obecnością 
krzyża w szkole. Walki to brzmi 
szumnie – dokładnie cztery oso-
by, na ponad ośmiuset uczniów, 
w  imię neutralności światopo-
glądowej domagało się usunięcia 
symboli religijnych z sal lekcyj-
nych. Media szybko zrobiły z nich 
bohaterów i z niewielkiej mżawki 
uczyniły burzę. 

Ruch Palikota zdobył w  na-
szym regionie zaufanie 9,5 proc. 
wyborców. To sporo. Blisko 16 tys. 
głosów otrzymał popierany przez 
partię Wincenty Elsner. Miejmy 
jednak nadzieję, że żaden z poważ-
nych polityków nie będzie naślado-
wał nastolatków i nie trzeba będzie 
mówić, że historia się powtarza.

Ks. Rafał Kowalski

Czy wrocławianom przeszkadzają symbole religijne?

Obecność, która pomaga

Walka 
o zniewolenie

Kazimierz Kimso, 
przewodniczący Zr 
dolny Śląsk nsZZ 
„solidarność”
– mniej więcej  
20 lat temu krzyże 

wróciły do naszych szkół, 
urzędów i miejsc publicznych. 
dla ludzi, którzy je wówczas 
wieszali, stały się nie tylko 
symbolem religijnym, 
ale znakiem wolności. 
uświadamiały, że zakończył 
się czas zniewolenia.  
dlatego nie zgodzę się,  
że walka z krzyżem to 
walka o wolność. wręcz 
przeciwnie – to walka 
o zniewolenie i totalitaryzm 
i my to znamy z historii. 
Poza tym w naszym kraju 
Kościół zawsze był po stronie 
narodu, a opowiadając się za 
wolnością i niepodległością, 
duchowni oddawali życie. 
o tym nie wolno zapomnieć.

Mieszkańcy Wrocławia 
są zgodni – ten krzyż stoi 
na właściwym miejscu

Ks
. r

Af
Ał

 K
o

w
Al

sK
i


