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Czasami warto zostawić swoje,
by szukać swego...

D

ane mi było podczas służbowej podróży uczestniczyć w pierwszym
Europejskim Festiwalu Orkiestr Policyjnych. Festiwal odbył się w dniach 8 – 10
lipca 2005 roku, w uroczej Bawarskiej
miejscowości, na południe od Monachium, 30 km od granicy Austriackiej,
Bad Toelz. W festiwalu udział brały
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orkiestry policyjne z Czech, Austrii,
Polski i Bawarii. W sumie cztery orkiestry dęte, w różnym składzie liczebnym.
Ogółem 250 osób. Na zakończenie festiwalu zagrali wszyscy. To było brzmienie!
Podczas pobytu, ksiądz Kapelan
Stanisław Stelmaszek oraz proboszcz
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parafii w Wackersbergu, Leon Sobik,
wspólnie z niemiecką wspólnotą parafialną i wrocławską orkiestrą policyjną,
modliliśmy się na cmentarzu, nad grobami tragicznie zmarłych dobrodziejów
i gorących zwolenników poszerzania
partnerstwa niemiecko-polskiego.
W niedzielę 10.07.2005 r. o godz.
10.00 w parafialnej świątyni św. Mikołaja modliliśmy się podczas wspólnie
sprawowanej Eucharystii o braterstwo,
życzliwość i miłość między naszymi
narodami. Cóż za zdziwienie ogarnęło mieszkańców parafii, kiedy wokół
ołtarza zobaczyli orkiestrę dętą wrocławskiej policji, która grała polskie
pieśni religijne. Razem przeżywaliśmy
Eucharystię. Kończąc Eucharystię powiedziałem, że takiego przeżywania
chrześcijaństwa nam potrzeba. Mamy
jednego Boga, jesteśmy ludźmi wiary,
potrzebujemy budować trwałe mosty
współpracy, pojednania, jedności, życzliwości i solidarności.
Efektem tego wspólnego spotkania w kościele był niesamowity fakt.
Kilkanaście minut po Mszy św. zjawił
się człowiek, mieszkaniec tamtejszej
parafii, niosąc pod pachą ogromną
księgę oprawioną w skórę i kilka luźno
poukładanych kartek różnego formatu i
oznajmił, że urodził się we Wrocławiu i
tam pracował. Losy historii zmusiły go,
jak i wielu innych, do wyjazdu z Wrocławia. Osiadł w Bawarii, ale zabrał ze
sobą wspaniałe historyczne dokumenty,
mapy, albumy ze zdjęciami wszystkich
pracowników fabryki w której pracował. Myślałem, że chce się tym tylko
pochwalić. Tymczasem ów człowiek
mówi, że on to przyniósł, żebym to
zabrał do Wrocławia. Widząc wartość
historyczną tych dokumentów poprosiłem, aby napisał specjalne pismo, że
chce te dokumenty podarować – pomy-

ślałem Ossollineum. Ponieważ na Święto Policji 24 lipca przyjedzie delegacja
policji niemieckiej poprosiłem, aby te
dokumenty wraz z pismem przekazał
przez tę delegację.
Mam pewność, że właśnie normalne
spotkania z ludźmi, którzy z różnych
przyczyn czują się pokrzywdzeni przez
historię powinny i mogą zbliżać ludzi.
Byłem wzruszony, kiedy ten człowiek
powiedział: „Drogi księże ja tam już
nigdy nie wrócę, a dokumenty, które
posiadam, chcę podarować do Wrocławia”.
Wracając z Bawarii myślałem sobie.
Nie ma mnie w parafii. Jest niedziela.
Parafianie, jak zawsze, przyjdą do kościoła na Msze św. Nie wiem gdzie byłem bardziej potrzebny?
I jeszcze jedno wspomnienie
wspólnych rozmów podczas festiwalu.
Zainteresowanie naszą orkiestrą było
ogromne, ale padały także pytania,
które nie tylko zaskakiwały, ale wręcz
onieśmielały. Pytano mnie ile osób liczy orkiestra, która jest przy Urzędzie
Miasta Wrocławia? Musiałem odpowiedzieć, że nie ma takiej orkiestry. Zdziwienie rozmówcy było tym większe, że
w miejscowości Bad Toelz, gdzie odbył
się festiwal, która liczy około 3 tys.
mieszkańców jest orkiestra, w której
gra zresztą burmistrz, i liczy 80 osób.
Więc jak to możliwe, że w mieście, które liczy 600 tys. mieszkańców nie ma w
ogóle miejskiej orkiestry? Powiedziałem też, że w parafii mamy wszystkie
instrumenty dęte i nie możemy spośród
7 tys. zachęcić 30 osób do grania. Nie
mogli tego zrozumieć. Bo to chyba
trudno zrozumieć.
Ks. Stanisław Stelmaszek
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Bezpieczna droga do szkoły dla
„Pierwszaków” i bezpieczeństwo dla
ich starszych Koleżanek i Kolegów
Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole uczą i przestrzegają.

P

rzez cały okres letni w Komisariacie
Policji Wrocław Psie Pole odbywały się
zajęcia poświęcone bezpieczeństwu dzieci
i młodzieży w czasie wakacji. Policjanci
spotykali się z dziećmi z półkolonii zorganizowanymi przez Centrum Kultury AGORA
oraz Stowarzyszenie „Żyć Inaczej” i Szkołę
Podstawową nr 83. Policja uczestniczyła też
w niemal wszystkich festynach organizowa-
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nych na terenie dzielnicy.
Wakacje to doskonały czas na zdobywanie wiedzy o własnym bezpieczeństwie
– mówi st. post. Katarzyna Urbaniuk z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej – dzieci
nie są obciążone obowiązkami szkolnymi a
długo oczekiwane wakacje wykorzystują na
zdobywanie nowych doświadczeń i znajomości.
Łatwo zachłysnąć się tą wolnością i popełnić błędy,
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których skutki bywają negatywne. Dzieci często
nie zdają sobie sprawy z tego, że narażają własne
zdrowie a nawet życie.
W czasie spotkań z dzieci dowiedziały się o
podstawowych przepisach ruchu drogowego, o
niebezpiecznych zabawach i miejscach; poznały również wyposażenie policjanta i obejrzały
radiowóz. Policjanci opowiadali o kontaktach
z osobami obcymi i profilaktyce antynarkotykowej. Rozegrano szereg zawodów sportowych,
konkursy wiedzy o Policji i bezpieczeństwie,
konkursy plastyczne „Bezpieczne Wakacje” i
„Policjant Mój Przyjaciel”.
Wrzesień i początek roku szkolnego to
kolejne wyzwania i specyficzne zagrożenia.
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
mieszkańców dzielnicy rozpoczynają się
kolejne działania edukacyjno-prewencyjne
„Bezpieczna droga do szkoły”. Program kierowany jest głównie do uczniów klas pierwszych
szkół podstawowych. W pierwszych dniach
września o bezpieczeństwo dzieci dbać będą
Policjanci i Strażnicy Miejscy pełniąc służbę
przy przejściach dla pieszych w okolicach szkół.
Kolejny etap to zajęcia prowadzone przez policjantów we wszystkich pierwszych klasach
szkół Podstawowych na terenie podległym
Komisariatowi. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, poznają znaczenie
sygnalizatora świetlnego i poznają policjanta!!
W zajęciach wykorzystane zostaną zaprojektowane i wykonane specjalnie dla dzieci puzzle
znaków drogowych, kolorowani i inne pomoce
dydaktyczne. Dzieci – tak jak ich starsi Koledzy
obejrzą radiowóz. Podobne działania prowadzone były w latach ubiegłych i dały doskonały
efekt. Maluchy wiedzą po takich zajęciach nie
tylko jak bezpiecznie poruszać się po chodniku
i ulicy ale również jak unikać niebezpiecznych
miejsc i zabaw, jak zachowywać się w kontakcie z osobami obcymi, jak odmówić przyjęcia
„prezentu” od takiej osoby, jak zachować się w

razie ataku psa.
Przez takie działania dzieci przekonują się o
jeszcze jednej ważnej rzeczy - policjant nie jest
wrogiem lecz przyjacielem.
To bardzo ważne aby dzieci w razie ewentualnego zagrożenia nie bały się policjanta. Spotkania z najmłodszymi zmieniają nieznanego
człowieka w mundurze w przyjaciela, którego
nie należy się bać ale w razie potrzeby poprosić
o pomoc.
Nie zapominamy również o starszych dzieciach i młodzieży.
Czas wakacji to czas zdobywania nowych
doświadczeń i znajomości, to również samodzielne wyjazdy młodzieży. Po powrocie
do szkolnego trybu życia z dziećmi należy
rozmawiać i obserwować ich zachowanie. Nie
wszystkie bowiem wakacyjne doświadczenia są
bezpieczne. Nie należy jednak przesadnie doszukiwać się negatywnych zjawisk. Rozmowa z
dzieckiem to najlepszy sposób aby dowiedzieć
się prawdy i wyjaśnić wątpliwości.
W czerwcu rozpoczęła się kampania antynarkotykowa pod hasłem „Bliżej siebie – dalej
od narkotyków”. We wszystkich wakacyjnych
spotkaniach z mieszkańcami poruszana była
problematyka antynarkotykowa. We wrześniu
i październiku działania te będą jednak jeszcze
intensywniejsze. Policjanci będą uczestniczyć
w spotkaniach z rodzicami oraz przeprowadza pogadanki tematyczne z uczniami szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
podległego Komisariatowi Policji Wrocław
Psie Pole. Przekazane zostaną podstawowe
informacje dot. odpowiedzialności prawnej i
karnej dzieci i ich rodziców, Młodzi ludzie
dowiedzą się czego w ich wieku robić nie
wolno a do czego maja prawo. Młodzież
uzyska również odpowiedzi na nurtujące je
pytania z zakresu działalności Policji.
Maat
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Lp. Dz. koresp. Nr 8/07/2005

Sprawozdanie opisowe z działalności Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Odkupiciela Świata za
okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

W okresie od stycznia do czerwca b.r.
odbyło się 7 planowanych spotkań. Oprócz
wspomnianych spotkań konieczne były
dodatkowe, robocze zebrania w celu przygotowania: spotkania dla 50 osób chorych,
starszych i samotnych naszej Parafii z okazji
Światowego Dnia Chorych; palm Wielkanocnych w ilości 1070 szt., pisanek, stroików
wielkanocnych, ozdób świątecznych, dostarczenia paczek na Święta Wielkanocne dla 44
rodzin, wykonania na zakończenie oktawy
„Bożego Ciała” do poświęcenia wianków z
ziół i kwiatów w ilości 97 szt.
Przed Świętem Matki Boskiej Gromnicznej członkowie Zespołu rozprowadzili gromnice i świece, a przed świętami majowymi
biało-czerwone flagi.
Na bieżąco członkowie Zespołu segregują używaną odzież, obuwie przynoszone
przez parafian oraz odbierają od ofiarodawców meble i sprzęt AGD. Rzeczy te trafiają
następnie do rodzin potrzebujących – zał.
nr 4. Nieodłączną częścią pracy Zespołu było
także pełnienie dyżurów w trakcie zbiórki
darów do paczek na Święta Wielkanocne,
przy rozprowadzaniu palm Wielkanocnych,
pisanek, stroików i ozdób świątecznych oraz
400 „Chlebków Miłości”.
Zespół stara się służyć pomocą wielu potrzebującym, pomagając w zależności od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości
finansowych Zespołu.
Zespół liczy obecnie 22 osoby (21 pań i
1 pan). Członkowie Zespołu pełnia dyżury
dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w
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godzinach od 17 do 18. W czasie dyżurów
zgłaszają się do nas osoby potrzebujące i bezrobotne. Aby pomóc im doraźnie stworzono
podręczny magazyn żywności – „bank żywności”, z którego wydawane są, za pokwitowaniem podstawowe produkty żywnościowe
takie jak: cukier, mąka, ryż kasza, makaron,
margaryna, olej, konserwy, pasztety, zupy w
proszku –zał. nr 2. W tym samym czasie wydawana jest także używana odzież. Nadwyżki
odzieży i obuwia przekazywane są do Domu
Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul.
Kaletniczej.
Od stycznia do czerwca b.r. udzielono
pomocy 47 rodzinom (za pokwitowaniem
odbioru wydanych produktów).
Stałą opieką w zakupie żywności i środków czystości objętych było od stycznia do
maja 7 rodzin w czerwcu 10 rodzin – zakupy
dokonywane są 2 razy w miesiącu przez wolontariuszy Zespołu.
Członkowie Zespołu przeprowadzają
wywiady z rodzinami potrzebującymi, a
także starają się prowadzić rozpoznanie środowiskowe. W I półroczu przeprowadzono
20 wywiadów.
Odwiedzamy także osoby starsze, chore i
samotne, pomagając im w załatwieniu spraw
życiowych (zakupy żywności, leków, sprawy
w urzędach). Z okazji Światowego Dnia
Chorych w dniu 11 lutego b.r. po Mszy Św. z
zaproszenia Zespołu do świetlicy parafialnej
skorzystało około 50 osób. Zespół przygotował zaproszonym gościom poczęstunek
(ciasto, herbata, kawa, napoje), wnosząc
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wkład własny w postaci ciast upieczonych
przez członków Zespołu. W programie artystycznym dla zaproszonych gości wystąpiły
dzieci z Przedszkola przy ul. Obornickiej 21,
wręczając uczestnikom spotkania, wykonane
przez siebie upominki. Na zakończenie spotkania odbył się „koncert melodii na akordeonie”, wykonany przez Pana uczestniczącego
w spotkaniu.
Szczególną opieką Zespół otacza najmłodszych naszej Parafii. Sfinansowano pobyt na półkoloniach w czasie ferii zimowych
10 dzieci. Zakupiono podręczniki szkolne do
III kl. gimnazjum dla 1 uczennicy. Zakupiono
obuwie i skarpetki dla 2 chłopców z ubogiej
rodziny wskazanych przez Dzienny Ośrodek
Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i
Młodzieży we Wrocławiu. Opłacono wyjazd
na kolonie letnie zuchów dla 1 dziewczynki
do miejscowości Goszczanów od 01.07. do
15.07.2005 r. Zespół otrzymał także z Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej 21 kart kolonijnych do Pasterki.
Dzięki naszej parafiance – Pani Stanisławie Kazule stworzono małą wypożyczalnię

sprzętu rehabilitacyjnego, sprzęt tam zgromadzony jest wypożyczany potrzebującym
chorym w naszej parafii.
Rodzinom w trudnej sytuacji finansowej
udzielana jest też pomoc w postaci zakupu
leków, spłaty zadłużenia w opłacie czynszu.
W okresie od grudnia 2004 r. do czerwca
2005 r. w czasie dyżurów wydawana była
żywność w ramach pomocy „Unii Europejskiej” na zasadach określanych przez Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej – zał. nr 3.
Członkowie Zespołu współpracują z
Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń
Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
pedagogami szkół, Spółdzielnią Mieszkaniową „Polanka”, Radą Parafialną, Radą Osiedla
Karłowice – Różanka i duszpasterzami naszej
Parafii. Staramy się reagować także na zgłoszenia parafian zaniepokojonych sytuacją
sąsiadów. Zgłaszają się do nas także sami
potrzebujący oraz bezdomni, którzy znajdują
się w sytuacji krytycznej i samodzielnie nie są
w stanie rozwiązać swoich problemów.
Powtarzająca się pomoc świadczona przez
Zespół to pomoc żywnościowa, zakup leków,
paczki świąteczne, dopłaty do półkolonii i
kolonii dla dzieci, spłata zadłużeń czynszu,
oraz zakup śr. higieny, wydawanie używanej
odzieży i obuwia.
Nasza parafia 17 kwietnia b.r. była wizytowane przez arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego – Metropolitę Wrocławskiego.
W ramach wizytacji odbyło się spotkanie
arcybiskupa z członkami Parafialnego Zespołu Caritas, którzy przedstawili działalność
Zespołu. Bardzo się cieszymy, że nasza praca
została przyjęta z uznaniem przez księdza
Arcybiskupa.

Radia Rodzina można słuchać na częstotliwości 92 UKF i przez Internet. Tysiące
internatów z całego świata zagląda nie tylko na stronę www.radiorodzina.wroc.pl,
gdzie można znaleźć nie tylko aktualne
wiadomości z życia Kościoła czy informacje lokalne, ale słuchać nadawanego
programu.

Prezes Zarządu
Parafialnego Zespołu Caritas
Anna Kieres
Wrocław, dn. 15.07.2005 r.

8

NOWE TYSIĄCLECIE - 7, 8, 9 (40) / 2005

REDAKCJA(R.): Jakie działania są prowadzone przez Wydział, który Pan reprezentuje
w celu zminimalizowania zagrożenia powodziowego?
Wiesław Kilian (W.K.): Zagrożenie powodziowe jest rzeczywiście największym niebezpieczeństwem naturalnym, które może dotknąć
Wrocław. Przecież wszyscy jeszcze mamy świeżo w pamięci powódź roku 1997 i heroiczną
obronę Wrocławia. Dlatego też od tamtego
czasu szczególny nacisk położono na ochronę
mieszkańców Wrocławia przed powodzią. Prowadzimy wiele inwestycji i wdrażamy programy,
które mają na celu poprawę bezpieczeństwa wrocławian. Jedną z tych inwestycji było wybudowanie stacji pomiaru poziomu wody w rzece Odrze
w miejscowościach Brzeg i Oława. W drugim
etapie powstaną stacje, które będą mierzyły poziom wody już w samym Wrocławiu. Zakupiono
również przenośne zapory przeciwpowodziowe,
które będą rozkładane na wypadek powodzi. Doposażono magazyny przeciwpowodziowe o ilości
worków i innego drobnego sprzętu używanego na
wypadek zagrożenia w ilości, która była wykorzystana podczas powodzi w roku 1997.
R.: Czym są stacje pomiaru poziomu wody i
jakie zadanie spełniają?
W.K.: Stacje pomiaru poziomu wody dokonują aktualnego pomiaru w rzece Odrze
oraz przeliczają wielkość przepływającej wody
w danym przekroju w jednostce czasu. Stacje
przekazują dane drogą radiową w systemie
łączności cyfrowej TETRA do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia. W razie przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych
program komputerowy informuje natychmiast
dyżurnego Centrum.
Odległość od Wrocławia:
• Stacja w Oławie ok. 30 km
• Stacja w Brzegu ok. 50 km
System monitorowania po przekazaniu informacji o niesprzyjających warunkach hydrologicznych pozwoli na odpowiednio wczesne
przygotowanie sił i środków do akcji ratowniczej oraz ostrzeżenie ludności na zagrożonych
terenach.
NOWE TYSIĄCLECIE - 7, 8, 9 (40) / 2005

WIESŁAW KILIAN
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Kandydat na posła
na Sejm RP, reprezentujący PiS.

R.: A jakie zadanie spełniają zapory przeciwpowodziowe?
W.K.: Przenośne zapory przeciwpowodziowe przeznaczone będą do ochrony zagrożonych
terenów zabudowanych miasta Wrocławia, dróg
(przejść podziemnych, tuneli), ważnych obiektów gospodarczych, hydrotechnicznych i komunalnych (ujęcia i stacje uzdatniania wody).
Dwa rodzaje zapór przeciwpowodziowych
będą zastosowane w miejscu gdzie będzie wymagana potrzeba podwyższenia obwałowań lub
bulwarów rzecznych w obrębie miasta.
Pierwszym rodzajem zapór, są zapory gumowe napełniane wodą, długość ich wynosi
200 m. Drugim rodzajem zapór są tzw. zapory
„kozłowo paletowe” tych zapór posiadamy 400
m. Podstawową zaletą przenośnych zapór przeciwpowodziowych jest możliwość szybkiego ich
rozłożenia w miejscu gdzie będzie wymagała
tego potrzeba.Tak więc zapory przeciwpowodziowe w połączeniu z automatycznym systemem ostrzegania o powodzi oraz z użyciem sił
ratowniczych pozwolą na skuteczną ochronę
przed powodzią i zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom Wrocławia
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R.: Jakie są główne kierunki rozwoju i
aktywności samorządu miasta wrocławia na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i stanu porządku
publicznego.
W.K.: Efektywna działalność gminy Wrocław w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców
i porządku publicznego jest wynikiem wieloletniej współpracy w tym zakresie władz
miasta Wrocławia, organów administracji zespolonej realizujących swe ustawowe zadania,
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego
Wrocławia, jednostek i zakładów budżetowych
gminy, Rad i Zarządów Osiedli, organizacji pozarządowych, firm i przedsiębiorstw prywatnych
oraz bezpośrednio mieszkańców miasta. Działalność ta prowadzona jest na wielu płaszczyznach
i w wielu obszarach życia społeczności lokalnej.
Poprzez realizację licznych programów prewencyjnych, wychodzących naprzeciw potrzebom
wynikającym ze specyfiki poszczególnych części
miasta, skierowanych do konkretnych środowisk
je zamieszkujących, udało się skutecznie wyeliminować oraz w niektórych przypadkach ograniczyć
występowanie określonych zagrożeń oraz zjawisk
społecznie nie pożądanych, patologicznych. Duża
część przyjmowanych do realizacji przez gminę
programów i rozwiązań jest wzorowana na rozwiązaniach już sprawdzonych i przynoszących
wymierne rezultaty z krajów Europy Zachodniej
oraz Stanów Zjednoczonych.
Ogólne kierunki aktywności gminy Wrocław dot. bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego prowadzone są w zakresie:
- bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – skoordynowane działania Policji, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej, Wydziału Zdrowia UM, Wydziału Edukacji, Wydziału Komunikacji, Zarządu Dróg i Komunikacji;
- przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (zagrożenia narkomanią
i alkoholizmem) – poprzez realizację licznych
programów profilaktycznych ukierunkowanych
na promocję zdrowia i zapobieganie pojawieniu
się uzależnień w szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, klubach, drukowanie i kolportaż
materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
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utworzenie Gminnego Punktu Informacji o
Uzależnieniach, audycji telewizyjnych i materiałów edukacyjnych zamieszczanych w lokalnych
mediach;
- ochrony środowiska – (zintegrowane
działania Straży Miejskiej, Wydziału Ochrony
Środowiska, Zarządu Gospodarki Odpadami,
Straży Pożarnej, Wydziału Zdrowia, dzielnicowych, poszczególnych Rad i Zarządów Osiedli,
zarządców budynków i posesji, firm odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na określonym terenie, mieszkańców, przedstawicieli
mediów) mające na celu:
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w
postaci odpadów komunalnych
- ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych do wód lądowych
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
- likwidacja uciążliwości hałasu zwłaszcza w
granicach posesji prywatnych
- lokalizowanie i likwidacja nielegalnych
wysypisk śmieci
- ograniczanie degradacji gleb
- zmniejszenie negatywnej ingerencji człowieka w środowisko naturalne
- przeciwdziałania sektom poprzez ścisłą współpracę z Dominikańskim Centrum
Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i
Zagrożeniach Duchowych – jedyną skutecznie
działającą na terenie Wrocławia instytucją, zajmującą się profilaktyką i likwidowaniem szkód
powstałych w wyniku zgubnej działalności sekt.
Mieszkańcy Wrocławia dotknięci tym problemem oraz członkowie ich rodzin korzystają z
fachowej pomocy psychologa oraz specjalistów
zajmujących się organizacjami mającymi na
celu zniewolenie psychiczne człowieka;
- ochrony mieszkańców przed zwierzętami
bezdomnymi – ścisła współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wydziałem
Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejskim
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt oraz
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami;
- bezpieczeństwa na imprezach masowych
– Policja, Straż Miejska, firmy ochroniarskie,
NOWE TYSIĄCLECIE - 7, 8, 9 (40) / 2005

Pogotowie Ratunkowe, Miejski Zakład Oczyszczania Miasta, organizatorzy;
- bezpieczeństwa na wrocławskich rzekach
– Wodny Komisariat Policji KWP, Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
- ochrony ludności na wypadek sytuacji
nadzwyczajnych – poprzez budowę Centrum
Zarządzania Kryzysowego;
- zagrożenia przestępczością we Wrocławiu
KMP, SM, Dział Bezpieczeństwa UM;
- Zagrożenia w ruchu drogowym – działania informacyjne i edukacyjne prowadzone
w szkołach wrocławskich wspólnie ze Strażą
Miejską oraz KMP.
R.: Zbliża się początek roku szkolnego. Czy
w kontekście zagrożenia terroryzmem podejmowane są w mieście działania mające charakter prewencyjny?
W.K.: Rozpoczynając jakąkolwiek dyskusję o terroryźmie należy podkreślić, że nie
ma żadnych skutecznych metod walki z tym
zjawiskiem. Wskazuje na to wiele przykładów
z całego świata. Doświadczenia najbogatszych
państw, posiadających najbardziej zaawansowane technologie ukazują, że nie są w stanie
skutecznie obronić swoich obywateli przed
aktami terroru. Powstaje w tym miejscu pytanie jakie można i jakie należy podjąć działania
mające na celu zminimalizowanie zagrożenia
terroryzmem. Najskuteczniejszymi metodami
walki pozostają wszelkie działania prewencyjne.
Jedną z takich metod, która potwierdziła swoją
skuteczność przy okazji ostatnich zamachów w
Londynie jest instalowanie systemu monitoringu wizyjnego. Polega on na instalowaniu kamer
w miejscach szczególnie zagrożonych. Obraz z
kamer jest na bieżąco obserwowany oraz zapisywany. Władze miejskie Wrocławia od pięciu
lat realizują program rozszerzenia monitoringu
wizyjnego.
Aktualnie we Wrocławiu zainstalowanych
jest 20 kamer. Funkcjonujący system zdecydowanie podniósł efektywność działań służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście
i przyczynił się do spadku ilości wykroczeń oraz
zdarzeń o charakterze przestępczym na obszaNOWE TYSIĄCLECIE - 7, 8, 9 (40) / 2005
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rach monitorowanych. Rozmieszczenia kamer
dokonano w 6 obszarach Wrocławia:
- 1. obszar Rynku i okolic;
- 2. Obszar domu towarowego ”Renoma”
przy ul. Świdnickiej;
- 3. Obszar Ostrowa Tumskiego;
- 4. obszar Uniwersytetu
- 5. obszar Osiedla Gaj
- 6. obszar osiedla Huby
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie szkół we Wrocławiu to na podstawie danych zebranych przez
Wydział Edukacji UM Wrocławia wprowadzono ochronę zewnętrzną (zatrudniono ochroniarzy, oraz wprowadzono monitoring rejonów
wokół szkół) dla 34 szkół ponadgimnazjalnych,
22 gimnazjalnych, 44 szkół podstawowych, 66
przedszkoli i 3 placówek szkolnictwa specjalnego. Ponadto pilotażowo w b.r. zamontowano
kamery w wybranych najbardziej zagrożonych
szkołach we Wrocławiu. Na efekt tych działań
nie trzeba było długo czekać. W szkołach, które
mają zainstalowane kamery zarówno dyrektorzy, nauczyciele, rodzice jak i uczniowie zgodnie
twierdzą, że poziom bezpieczeństwa oraz samo
poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrosło.
Pozytywne doświadczenia w tym względzie
zachęciły pozostałe szkoły do składania wniosków o zamontowanie podobnych systemów.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom władze
miasta Wrocławia systematycznie instalować
będą w kolejnych szkołach podobne systemy.
Docelowo planuje się zamontowanie kamer we
wszystkich placówkach oświatowych na terenie
miasta. Proces ten z uwagi na kolosalne koszty
rozłożony będzie na kolejne lata.
R.: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w wyborach parlamentarnych.
W.K.: I ja również dziękuję i życzę Czytelnikom „Nowego Tysiąclecia” samych pięknych
chwil!

Święta Urszula
Ledóchowska – mój
przyjaciel w niebie
„Niedobrze człowiekowi być samemu” (por. Rdz 2,18)

D

ecyzja i wola Boża przekazana nam na kartach Starego Testamentu, na trwale wpisana
została w serce i pragnienia każdego człowieka.
Od dzieciństwa, od młodości człowiek poszukuje życzliwych osób, osób którym ufa, którym
się zwierza, którym pomaga, na których pomoc
może liczyć; których może nazwać po prostu
przyjacielem.
Gdy to pragnienie jest spełnione, o ile szczęśliwsze są te osoby, które to dotyczy. Jeżeli takie
znamy nie zazdrośćmy im, ale uczmy się od nich
jak można być przyjacielem i przyjaciół mieć.
Przyjaźń nie jest ograniczona niczym, ani
wiekiem, ani przestrzenią, ani nawet śmiercią.
O tej szczególnej przyjaźni nieograniczonej
niczym, chciałbym zaświadczyć i nią się podzielić.
Być może ktoś, kto przeczyta te słowa, w
przyjaźni mojej ( przepraszam naszej) znajdzie
inspirację dla siebie. Spróbuje, zawiąże i będzie
pielęgnował swoją przyjaźń.
Moja znajomość, a następnie przyjaźń z
matką Urszulą – św. Urszulą Ledóchowską,- założycielką Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, którą dalej będę, jak wszyscy przyjaciele,
nazywał po prostu Matuchną, rozpoczęła się
pośrednio już w dzieciństwie. Wtedy bowiem w
czas corocznej pielgrzymki na Jasną Górę, jako
zziębnięty pielgrzym, nalewaną miałem gorącą
herbatę przez zawsze uśmiechnięte siostry, w
szarych prostych habitach.
Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że jest to ich
apostolstwo, ich charyzmat przekazany przez
Matuchnę.
Dopiero w czasie studiów teologii, gdy
modlitwa brewiarzowa stała mi się bliska, w
Godzinie Czytań przeznaczonych na dzień 29
maja – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
– przeczytałem: „Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej
pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które
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szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest
pożądany, potrzebny i skuteczny, mianowicie
apostolstwo uśmiechu. Uśmiech rozprasza
chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na
twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi o pokoju
czystego sumienia”.
Nie znając źródła już uczyłem się i ja tego
apostolstwa, i to trwa ciągle, uśmiech do osób
których twarze zapamiętałem jest też tym Jej
apostolstwem, a odpowiedź uśmiechem w
chwili przyjmowania komunii św. jest owocem
Jej apostolstwa.
Następnym etapem kształtującym tę trwającą teraz przyjaźń, jest czas moich studiów,
poznawanie tego wielkiego Rodu, rodziny
Świętych i Bohaterów, Generałów i Kardynałów,
Rycerzy i Polityków, których imiona zapisane
są w świetlanej historii Kościoła i Ojczyzny.
Poznawanie historii ożywiło wspomnienie z
dzieciństwa, i w tym momencie dopatruję się
ze swojej strony naszej przyjaźni z Matuchną.
Choć im bardziej ta przyjaźń się umacnia i
pogłębia, tym bardziej jestem przekonany, że
przyjaźń i opieka ze strony Matuchny była
wcześniejsza. Przyjaźń nasza ciągle rozwija się,
umacnia, pogłębia i przez te drobne znaki, jak
obrazek Matuchny, noszony zawsze w portfelu i
przez te większe, którymi jest ciągłe pragnienie
spotkania się z miejscami bliskimi Matuchnie,
jak: Lipnica Murowana, Pniewy czy Rzym, a w
po te największe jakim jest sprawowanie najświętszej Eucharystii na Jej sarkofagu i przy nim
rozmowa z Matuchną, rozmowa o wszystkim,
dzielenie się radościami i troskami, bycie obecnym przy tej, która mnie kocha i ja JĄ kocham,
w święto spotkania w Pniewach i na co dzień
gdy w drobnych i wielkich sprawach odczuwam
Jej przyjacielską opiekę.
Ks. Adrian Horak
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„Jest taka cierpienia granica,
za którą się uśmiech pogodny
zaczyna”
(Cz. Miłosz, Walc)

Cierpienie! Jaki ma sens? Po co? Dlaczego? Jak?
Myśli ciągle się kotłują – jak wiele emocji
wyzwala. Każde cierpienie jest inne, jak inny
jest każdy człowiek, którego dotyczy. Spróbujmy
usystematyzować te kłębiące się myśli, poukładać je, aby przeżyć cierpienie moje i zrozumieć
cierpienia drugiego człowieka.
Gdy myślę o cierpieniu, pierwszą moją myśl
i wzrok, kieruję ku zdjęciu, które po 2 kwietnia
2005 roku na stałe pozostaje na moim biurku.
Na tle własnoręcznego życiorysu, zamyślony
Jan Paweł II. Zaduma - tak, lecz błyszczące łzami
oczy, mówią o cierpieniu.
Jaką chwilę uchwycił fotograf: czy walkę
z bólem fizycznym związanym z chorobą; czy
ból starego człowieka świadomego kończącej
się misji; czy ból kochającego Ojca, który widzi,
jak wiele dzieci nie chce iść ku dobru, które
wskazuje; czy ból Następcy Chrystusa, świado-

mego grzeszności wierzących; czy ból niemocy
względem ludzkości, która nie chce skorzystać z
jego mądrości?
Cierpienie jest bardzo często początkiem
wielkich dzieł. Moje myśli zmierzają do cierpienia ojca Abrahama w drodze do złożenia ofiary
z syna Izaaka – cierpienia umacniającego jego
wiarę do tego stopnia, że został nazwany ojcem
ludzi wierzących.
Największe dzieło w dziejach ludzkości –
Odkupienie człowieka – też odbyło się poprzez
cierpienie w Ogrodzie Oliwnym. Zaczęło się od
biczowania, cierniem ukoronowania, dźwigania
krzyża i ukrzyżowania. Już to słyszeliśmy, ale czy
pamiętamy o tym, na co dzień!? Czy pamiętamy,
że Maryję nazywamy Współodkupicielką, dlatego, że współcierpiała z Jezusem?
Znów mój wzrok musnął zadumane oblicze
Ojca Świętego Jana Pawła II. Może więc Jego
oblicze jest obliczem odbijającym cierpienie
świata, a nauką dla nas, abyśmy innych nauczyli
współcierpieć, współuczestniczyć w troskach
innych ludzi?
Niech pomogą w zastanowieniu się nad
osobistą postawą Błogosławieństwa starego
człowieka. Czy skierowane są także do mnie?
Błogosławieństwa starego człowieka.
Błogosławieni,
którzy okazują zrozumienie
dla mych utykających nóg
i porażonych rąk.
Błogosławieni,
którzy pojmują,
że moje ucho musi się wysilić,
by przyjąć to, co do mnie mówią.
Błogosławieni,
którzy uświadamiają sobie,
że moje oczy są już mętne,
a moje myśli leniwe.
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Błogosławieni,
którzy z przyjaznym uśmiechem
zatrzymują się przy mnie,
aby chwileczkę ze mną porozmawiać.

Błogosławieni,
którzy w swej dobroci
lekkimi czynią dni,
które mi jeszcze pozostały do przeżycia.

Błogosławieni,
którzy nigdy nie mówią:
„Opowiadałeś mi to dziś już dwa razy”

Z Afryki
„Stadt Gottes” 2/92 s.34
tłum. A. Labudda svd

Błogosławieni,
którzy umieją obudzić we mnie
wspomnienia z dawnych dni.

Jakże inne sprawy są ważniejsze u schyłku
wieków!!! Czy będąc młodymi, zastanawiamy
się nad utykającymi nogami, porażonymi rękami? Czy jesteśmy tak delikatni, aby nie tylko to
zauważać, lecz by przyjść z pomocą!? A z drugiej strony, będąc schorowanymi, czy jesteśmy
na tyle pokorni, by tę pomoc przyjąć?

Błogosławieni,
którzy pozwalają mi doświadczać,
że jestem kochany, szanowany,
i nie pozostawiony samemu sobie.

Ks. Adrian Horak

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH W DNI POWSZEDNIE
O GODZ. 18.00.
3.XI. czwartek - ul. Na Polance
4.XI. piątek - ul. Parnickiego, Młynarska, Ćwiczebna, Kwiatowa
5.XI. sobota - ul. Broniewskiego
7.XI. poniedziałek - ul. Zaułek Rogoziński
8.XI. wtorek - ul. Żmigrodzka nr 22 – 32
9.XI. środa - ul. Żmigrodzka nr 34 – 44
10.XI.czwartek - ul. Żmigrodzka nr 46 – 54
11.XI. piątek - Święto Niepodległości
12.XI. sobota - ul. Macedońska nr 1 – 15
14.XI. poniedziałek - ul. Macedońska nr 17 – 31
15.XI. wtorek - ul. Macedońska nr 33 - 41
16.XI. środa - ul. Obornicka 2 - 18
17.XI. czwartek - ul. Obornicka 20 – 36
18.XI. piątek - ul. Obornicka 78 – 106 parzyste
19.XI. sobota - ul. Obornicka 23 – 37
21.XI. poniedziałek - ul. Obornicka 39 – 51
22.XI. wtorek – ul. Obornicka 59 – do końca nieparzyste
23.XI. środa - kartki wypominkowe bez adresu i z innych para
Za zmarłych polecanych w wypominkach odprawiamy Mszę św. o 18.00
Zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii z przyjęciem
Komunii św. za swoich bliskich zmarłych.
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Parafia Odkupiciela Świata
ul. Macedońska 2, 51-113 Wrocław
tel./fax 327 50 45

KONTO PARAFII:
BANK MILLENNIUM S.A.
28 11602202 0000 0000 6012 4586
KONTO PARAFIALNEGO
ZESPOŁU CARITAS:
BANK MILLENNIUM S.A.
70 11602202 0000 0000 6012 4606
KANCELARIA PARAFIALNA
czynna w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 1700-1800
DYŻUR CHARYTATYWNY
wtorki, piątki w godz. 1700-1800
w kaplicy (w starej kancelarii)
KSIĘŻA
Ks. Stanisław Stelmaszek - proboszcz,
ks. Adrian Horak
Ks. Jacek Froniewski

MSZE ŚWIĘTE

w dni powszednie:
630, 1800
w niedziele:
730, 930, 1100, 1230, 1800
w święta zniesione:
630, 1000, 1800

ODWIEDZINY CHORYCH
Z PANEM JEZUSEM
- w każdy pierwszy piątek miesiąca
od godziny 800
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
- 30 minut przed każdą Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
- udzielany w każdą drugą niedzielę
miesiąca na Mszy św. o godzinie 1100

PLAN PRACY DUSZPASTERSKIEJ
W ROKU SZKOLNO-KATECHETYCZNYM
2004/2005
DZIECI I KOMUNIJNE MAJĄ SWOJE SPOTKANIA W
KAŻDY CZWARTEK O GODZ. 17.00 w Kaplicy.
RODZICE DZIECI KOMUNIJNYCH SPOTYKAJĄ SIĘ
W KAŻDĄ III NIEDZIELĘ MIESIĄCA NA MSZY ŚW.
O GODZ. 12.30.
Rodziców dzieci rocznicowych wraz z dziećmi zapraszamy na Msze św. o 12.30
w każdą IV Niedzielę Miesiąca.
SCHOLA DZIECIĘCA W SOBOTĘ O GODZ. 10.00.
Zespół młodzieżowy spotyka się w sobotę
po Mszy św. wieczornej.
Eucharystyczny Ruch Młodych – w Czwartek o 17.00
MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ DO PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ZE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
SPOTYKA SIĘ:
KLASY III Gimnazjalne
w każdy wtorek o godz. 19.00 w Kaplicy
KLASY I średnie w każdy czwartek
o godz. 19.00 w Kaplicy
KANDYDACI NA MINISTRANTÓW i MINISTRANCI SPOTYKAJĄ SIĘ WE
WTOREK O GODZ. 18.45.
w sali obok Zakrystii.
LEKTORZY - czwartek o godz. 18.45.
Liturgiczna Służba Ołtarza Dorosłych czwartek o godz. 19.30.
Katecheza dla młodzieży pracującej, studiującej,
bezrobotnej i tej, która pragnie pogłębiać
swoje życie religijne - w każdy piątek o 19.00.
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK PO MSZY ŚW.
WIECZORNEJ.
Za duszpasterstwo dzieci i ich rodziców
odpowiedzialny ks. Adrian Horak.
Za duszpasterstwo młodzieży i ich rodziców
odpowiedzialny ks. Jacek.
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