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Taka okazja już się nie powtórzy 
– mówił o dożynkach proboszcz 
w czasie ich przygotowań. Parafia 
stanęła na wysokości zadania.

Tegoroczne dożynki diece-
zjalne w Pielgrzymce zostały za-
inaugurowane w piątek powita-
niem i uroczystym wprowadze-
niem relikwii św. Jadwigi Śląskiej 
oraz Mszą św. wotywną z błogo-
sławieństwem i czuwaniem.

W sobotę uroczystości do-
żynkowe przeniosły się do ośrod-
ka Grapa. Tam od samego rana 
ks. Andrzej Buryła odprawił cykl 
Eucharystii w różnych intencjach 
różnych stanów.

– Moja obecność jest wyra-
zem przyjaźni kapłańskiej, któ-
ra ma swoje korzenie z semi-
narium – mówi ks. Andrzej. – 
Mimo, że jesteśmy w różnych 
diecezjach, to na miarę swoich 
możliwości postanowiłem tro-
chę pomóc przyjacielowi – prze-
konuje ks. Andrzej. Choć po-
chmurna pogoda spowodowała, 
że w sobotę było mało uczestni-
ków Mszy św., ksiądz gość i tak 

wyznał, że modlitwy 
nigdy za dużo i spot-
kań z ludźmi też, dla-
tego przyjazd do Piel-
grzymki stał się dla nie-
go przyjemnością. 

Mimo że pielgrzy-
mek nie było, na uro-
czystości przyjeżdżali 
wierni diecezji z miej-
scowości oddalonych nawet o 
kilkadziesiąt kilometrów. – O do-
żynkach dowiedziałem się od ko-
legi i postanowiliśmy przyjechać 
z Chróstnik, ponieważ zaintere-
sowani jesteśmy oprócz strony 

duchowej częścią arty-
styczną dożynek – mówi 
Jan Fediuf z żoną.

– Przez swój udział 
w tych uroczystościach 
chcę się utożsamić z tu-
tejszą okolicą i tradycja-
mi jej towarzyszącymi – 
dodaje. Wieczorem wy-
stąpił zespół cygański 

Don Vasyl. W niedzielę odby-
ły się główne obchody dożynek 
diecezjalnych, z Mszą św. o go-
dzinie 12.00, w obecności bp. 
Stefana Cichego.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI
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Dopiero na 
wieczornej Mszy 
św. zebrało 
się najwięcej 
wiernych 
szukających 
również 
przeżycia 
duchowego

W parafii Pielgrzymka odbyły się diecezjalne dożynki

Cudze chwalicie…

ZA TYDZIEŃ
  Przed Światowymi Dniami 

Młodzieży w Sydney
  IX rocznica święceń biskupich 

ks. Stefana Cichego
  Dzień Sybiraka w diecezji 

legnickiej

To już dziesiąty, jubileuszowy euro-
pejski festiwal muzyki organowej 

Silesia Sonans. Śląsk brzmiący, dźwięczą-
cy zawładnie kościołem garnizonowym 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej 
Górze. – W zalewie muzyki współczes-
nej zatracamy trochę muzykę sakralną, 
organową – mówi ks. płk dr Andrzej 
Bokiej, dyrektor generalny festiwalu – 
Naturalnym miejscem, gdzie ona może 
być odtwarzana i słuchana, są kościoły – 
dodaje ks. Andrzej, proboszcz kościoła, w 
którym odbywa się festiwal. Festiwal pro-
muje miasto nie tylko w kraju, ale także 
na świecie. W tym roku do Jeleniej Góry 

przyjechała i zaśpiewała 
na koncercie Gwendolyn 
Bradley, amerykańska 
solistka z Metropolitan 
Opera w Nowym Yorku.
 XGW

Przy kontuarze 
podczas recitalu 
organowego 
Fabrice Pitrios
z Francji
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WRZEŚNIOWY SILESIA SONANS

ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

Zbiskupem legnickim 
Stefanem Cichym 

spotkał się biskup diecezji 
Görlitz Konrad Zdarsa. Z 
wybranym kilka miesięcy 
temu ordynariuszem zza 
naszej zachodniej granicy, 
rozmawiają na str. VI ks. 
Grzegorz Wieszewski oraz 
ks. Waldemar Wesołowski. 
Biskup Zdarsa przybył 
do nas z regionu, który 
jest ojczyzną Łużyckich 
Serbów. W Zgorzelcu po-
wstało właśnie Muzeum 
Łużyckie, które ma krze-
wić w Polsce kulturę te-
go słowiańskiego naro-
du. O tym na str. IV–V.
 



G O Ś Ć  L E G N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
16

 w
rz

eś
ni

a 
20

07

II

Berlin w Legnicy

LEGNICA. Na legnickim ryn-
ku od 6 września stoją foto-
gramy Grzegorza Spały z planu 
filmowego: „ANONYMA – eine 
Frau in Berlin” w reżyserii Maxa 
Farberbocka. To ekranizacja pa-
miętnika anonimowej kobiety, 
opisującego wydarzenia z okre-
su od kwietnia do 22 czerwca 
1945 roku. Wystawa prezentuje 

siedemnaście zdjęć z filmu krę-
conego w czerwcu na legnickiej 
ulicy Roosevelta. Jak informu-
je Urząd Miasta w Legnicy, eks-
pozycję, przygotowaną przez 
Biuro Prezydenta, będzie można 
oglądać od 12 września na ulicy 
Najświętszej Marii Panny. Tego 
samego dnia o godzinie 18.00 
odbędzie się wernisaż wystawy.
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Przyjaciel Dziecka
ZGORZELEC. Taką nazwę 
nosi świetlica działająca od 
dziesięciu lat pod patrona-
tem Apostolstwa Trzeźwości 
przy parafii św. Bonifacego. 
We wtorek 4 września odda-
no do użytku nowo wyremon-
towane pomieszczenia świet-
licy, które będą służyły czter-
dziestoosobowej grupie dzie-
ci. W uroczystym wznowieniu 

w nowo wyremontowanych 
pomieszczeniach wzięli udział 
podopieczni z opiekunami 
oraz przedstawiciele miejsco-
wych władz łącznie z burmi-
strzem Zgorzelca – Rafałem 
Groniczem. Gospodarzem 
uroczystości była Leonarda 
Kochanowska, a poświęcenia 
pomieszczeń dokonał ks. pra-
łat Jan Mycek.

Uciekający „palacz”
LUBAŃ. Ucieczką na widok pa-
trolu straży granicznej zareago-
wał kierowca samochodu oso-
bowego w miejscowości Opolno 
Zdrój. Patrol straży granicznej z 
placówki SG w Bogatyni, prowa-
dzący działania związane z kon-
trolą ruchu drogowego, podał 
sygnał do zatrzymania kierow-
cy poruszającego się WV Jetta. 
Ten jednak nie zastosował się do 
podanych znaków: mężczyzna 
gwałtownie przyspieszył i zaczął 
uciekać. Funkcjonariusze natych-
miast podjęli pościg za ucieka-
jącym pojazdem. Zdesperowany 
kierowca porzucił pojazd i uciekł 
w nieznanym kierunku. Strażnicy 
graniczni ustalili już dane kie-
rowcy, który znany jest w lo- 
kalnym światku przestępczym. 

Jak się później okazało, przyczy-
ną takiego zachowania kierowcy 
była tytoniowa kontrabanda. W 
bagażniku pojazdu funkcjonariu-
sze znaleźli ponad 3 tys. paczek 
papierosów z rosyjskimi i ukra-
ińskimi znakami akcyzy skarbo-
wej (na zdjęciu). Wartość ujaw-
nionych wyrobów tytoniowych 
oszacowano na ponad 18 tys. zł.

W grupie filmowych statystów był także Grzegorz Spała, autor zdjęć. 
Fotoreporter stoi przy jednym z fotogramów

Przebywając w świetlicy ,,Przyjaciel Dziecka”, dobroci i życzliwości oraz 
uczynności gospodarzy zaznają nie tylko dzieci, ale także dorośli, którzy 
tam przebywają
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Ceramika jeszcze starsza
BOLESŁAWIEC. Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu zorgani-
zowało 6 września konferencję 
prasową, na której zaprezentowa-
no rezultaty poszukiwań archeo-
logicznych, prowadzonych ostat-
nio w Bolesławcu. W trakcie ba-
dań, prowadzonych przez ekipę 
złożoną z pracowników Muzeum 
Ceramiki i naukowców oraz stu-
dentów z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, do-
szło do niezwykle cennego od-
krycia archeologicznego: do-

łu zasypowego jednej z najstar-
szych garncarni bolesławieckich. 
Odkryto ogromne ilości naczyń 
ceramicznych z wieków XV–
XVII. Sensacyjne znalezisko rzuca 
światło na nieznane zupełnie do-
tąd początki nowożytnej cerami-
ki bolesławieckiej, tworząc prze-
łom w badaniach naukowych nad 
przeszłością garncarstwa w tym 
mieście. Dotychczas za najstarsze 
naczynia, wykonane w ośrodku 
bolesławieckim, uchodziły naczy-
nia z I połowy XVII w.

Sprostowanie

Wnumerze 35. legnickiego GN w artykule „Z tamtej strony Wisły” 
ukazało się zniekształcone nazwisko bp. eparchii wrocław-

sko-gdańskiej, ks. bp. Włodzimierza Juszczaka. Hierarchę Kościoła 
greckokatolickiego i jego wiernych przepraszamy za pomyłkę.

W sensacyjnym odkryciu uczestniczyli studenci archeologii z Wrocławia
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Moim pragnieniem 
jest, by synod 
został zakończony 
w 20-lecie istnie-
nia naszej diece-
zji, czyli w 2012 r. Jest to 
ogromne wyzwanie dla ducho-
wieństwa i wiernych świeckich 
– mówi bp Stefan Cichy.

Niewątpliwie najważniejszym 
wydarzeniem dla diecezji legni-
ckiej w ciągu najbliższych pięciu 
lat będzie Pierwszy Synod Diece-
zji Legnickiej. Obecnie jest istot-
ne odpowiednie do niego przygo-
towanie. Dlatego powstała bro-
szura, która składa się z trzech 
części: katechezy i teksty modli-
twy powszechnej, nabożeństwa, 
katechezy szkolne. Każda z nich 
ma za zadanie przygotować wier-
nych do Synodu. I tak na przykład 
katechezy powinny być odczyty-
wane od niedzieli 2 września do 
14 października przed rozpoczę-
ciem każdej Mszy św. niedziel-
nej. Nabożeństwa rozpoczęły się 
od czerwca i powinny trwać do 
października tuż przed wieczor-
ną Eucharystią lub w innym do-
godnym czasie. Z kolei katechezy 
są przeznaczone na lekcje religii 
we wrześniu lub w październiku. 
„Ważne jest, by dzieci i młodzież 
również mieli pogłębioną świado-
mość na temat synodu” – podkre-
śla biskup.

„Ważne, by każdy mieszkaniec 
diecezji wiedział, czym jest sy-
nod, kto w nim może i powinien 
uczestniczyć, jakie są jego cele, 
jaką rolę odgrywa biskup czy też 
osoby świeckie.

By to przygotowanie przebie-
gło prawidłowo, zleciłem grupie 
prezbiterów i osób świeckich, by 
opracowali stosowne materiały 
na ten temat. Oddajemy do rąk 
duszpasterzy i wiernych tę bro-
szurę”.  

(wypowiedzi bp. Stefana Cichego 
pochodzą ze wstępu do broszury)

Pierwszy Synod Diecezji 
Legnickiej

Ostatnie 
przygoto- 
wania

Grapa to po góralsku wzgórze porośnięte zielonymi krzewami i drzewami

Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek
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Parafia Pielgrzymka z ośrodkiem 
Grapa po udanych dożynkach 
diecezjalnych jest teraz nie lada 
propozycją dla pozostałych 
proboszczów i ich wspólnot. 

Ośrodek Grapa w parafii Piel-
grzymka powstał na obszarze 15 
ha, które przynależą do każdej 
parafii w Polsce na mocy umowy 
podpisanej między państwem a 
Kościołem. Jednocześnie stanowi 
on rekompensatę dóbr zabranych 
Kościołowi w latach pięćdziesią-
tych. Ks. Franciszek Wróbel, pro-
boszcz Pielgrzymki, wraz z życzli-
wymi parafianami postanowił ten 
teren zagospodarować. 

Nie tylko Polacy
Inicjatywa utworzenia ośrod-

ka została podyktowana kilkoma 
zasadniczymi względami. Pierw-
szy to życzliwość parafian i ich 
pomoc w realizowaniu probosz-
czowskich pomysłów. Drugi to 
usytuowanie ośrodka, z którego 
rozpościerają się piękne widoki 
na okolice. Trzeci to sentyment 
proboszcza do gór, bowiem ks. 
Franciszek urodził się i wycho-
wał w Żywcu. Czwarty zamysł 
jest taki, aby ośrodek nieustan-
nie się rozwijał na miarę możli-
wości parafian i gościł jak najwię-
cej osób. Dlatego już od kilku lat 
organizowane są, szczególnie dla 
ludzi chorych i niepełnospraw-
nych, różnego rodzaju spotkania 
i olimpiady, które cieszą się z ro-
ku na rok coraz większą popular-
nością. Grapa cieszy się także du-
żym zainteresowaniem u gości z 
Niemiec. – Nie spodziewałem się, 
że skromny pomysł sprzed kil-
ku lat nabierze aż takich rozmia-
rów – mówi ks. Franciszek Wró-
bel. Jak się okazuje, od 2001 ro-
ku, odkąd rozpoczęły się prace 
na tym terenie, powstało pięć do-
mków letniskowych, kaplica, du-

ży namiot z miejscem na 
ognisko lub grilla. Spe-
cyfiką miejsca są nie tyl-
ko piękne widoki, ale 
również piękny staw, 
w którym nie brakuje 
ryb, boiska sportowe, a 
nawet głębinowa stud-
nia, z której pochodzi 
smaczna woda z ponad 
70 metrów pod ziemią. 

Ciekawe pomysły
Pomysłodawcy miejsca sto-

ją już przed realizacją kolejne-
go zamiaru. W parafii wśród wie-
lu dobrodziejów i ludzi życzli-
wych proboszczowi jest pan Ka-
zimierz Niklewicz, członek za-
rządu powiatu Złotoryja i jedno-
cześnie od kilku lat prezes koła 
łowieckiego Tumak. Wspólnie z 
kolegami z koła postanowili wy-
budować strzelnicę myśliwską. – 
Chcemy, aby ten ośrodek był ko-
jarzony nie tylko z osobami nie-
pełnosprawnymi, ale także z ca-
łą społecznością, która żyje wo-
kół ośrodka – mówi pan Kazi-
mierz. – Wzorujemy się na in-
nych ciekawych miejscach. Po-
dobna strzelnica funkcjonuje ko-
ło Kalisza. Mamy tam przyjacie-
la, który już się zadeklarował, że 
nam pomoże – dodaje pan Ka-
zimierz. Na strzelnicę w przy-

szłości myśliwi planują 
zapraszać różne grupy 
młodzieżowe, a także 
wszystkich, którzy szu-
kają mocnych wrażeń. 
Pragną też, aby właśnie 
tutaj powstał sportowy 
klub strzelecki. – My-
ślę, że potrzebna jest 
umiejętność posługiwa-
nia się bronią, ponie-
waż służy to wychowa-
niu młodzieży – prze-

konuje prezes koła. – Strzelanie i 
obchodzenie się z bronią to pew-
ne nawyki zachowawcze, pew-
na ostrożność, która w życiu na 
pewno pomoże – dodaje.

Z tego wszystkiego najbar-
dziej jest zadowolony ks. Franci-
szek Wróbel. Niewątpliwie powo-
dem do dumy jest współpraca pa-
rafian, którzy mimo różnych, czę-
sto trudnych sytuacji osobistych 
chętnie angażują się w pomoc 
przy realizowaniu takich pomy-
słów, jak Grapa. – Cieszę się, że 
mam takich parafian – mówi pro-
boszcz. – Cieszę się, że korzystają 
z ośrodka nie tylko oni, ale także 
goście spoza parafii, aby spędzić 
wolny czas na łonie natury. Miej-
sce wymaga jeszcze wkładu i wy-
kończenia, ale wiem, że z takimi 
parafianami po kilku latach ośro-
dek będzie znacznie piękniejszy.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Największą 
atrakcją ośrodka 
Grapa jest 
18-metrowa 
wieża widokowa, 
z której można 
podziwiać piękne 
okolice. (Widok 
na domki 
letniskowe, 
kaplicę  
i głębinową 
studnię)
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Na terenie diece-
zji legnickiej dzia-
ła Łużycki Oddział 
Straży Granicznej, 

a do niedawna w Lubaniu sta-
cjonowała 8. Łużycka Brygada 
Wojsk Ochrony Pogranicza. 
Przez Zgorzelec/Görlitz prze-
pływa Nysa Łużycka, a rzeka 
Kwisa jest tradycyjnie wskazy-
wana jako wschodnia granica hi-
storycznych Łużyc, których naj-
większa część leży po niemie-
ckiej stronie granicy. Mimo to o 
słowiańskim narodzie Łużyczan, 
ich tysiącletniej kulturze, języ-
ku i obyczajach wie niewielu 
z nas. Tę sytuację ma zmienić 
powstające właśnie Muzeum 
Łużyckie. Na jego siedzibę wy-
brano Zgorzelec.

Plany są ambitne

Projekt powstania muzeum 
zainicjowało sześć lat temu Pol-
skie Stowarzyszenie Euroopera. 
Pomysł od razu zyskał  poparcie 
władz samorządowych i miesz-
kańców  powiatu zgorzeleckiego. 
Szybko znaleziono odpowiednie 
lokum. Remont i adaptacja zruj-
nowanego budynku przy ul. Da-
szyńskiego 15 kosztowała prawie 
1,1 mln zł. Znaczną część środ-
ków pozyskano z funduszy euro-
pejskich. Oficjalnie muzeum już 
funkcjonuje – otwarto je 20 lip-
ca. Jednak dopiero przed tygo-
dniem wyłoniono w drodze kon-
kursu jego dyrektora. Jeśli do cza-
su ukazania się tego numeru GN 
nikt nie wniesie sprzeciwu wobec 
kandydatury Piotra Ziemblickie-
go, będzie on mógł zacząć swoje 
urzędowanie. 

– Muzeum Łużyckie będzie 
stanowić swoistą przeciwwagę 
dla istniejącego od dawna po 
drugiej stronie Nysy Łużyckiej 
Muzeum Śląskiego. O tym ostat-
nim mówi się w Zgorzelcu, że 
traktuje Śląsk i jego spuściznę 
kulturową jako własność wyłącz-
nie niemiecką – twierdzi Ceza-
ry Sitek, do czasu objęcia swo-
jej funkcji przez dyrektora Ziem-
blickiego administrator Muze-
um Łużyckiego. Jest to opinia 
człowieka, który całe swoje ży-
cie spędził w Zgorzelcu i nie-
raz miał okazję zwiedzać Mu-
zeum Śląskie w Görlitz. Pikan-
terii sprawie dodaje fakt, że jed-
nym z członków zarządu Muze-
um Śląskiego jest Rudi Pavelka, 
znany z antypolskich wystąpień 
działacz ziomkowski w Niem-
czech.

Statutowym zadaniem zgo-
rzeleckiego muzeum będzie gro-
madzenie i udostępnianie zbio-
rów zgodnie z przyjętym wcześ-
niej profilem działania. Poza tym 
podejmowanie inicjatyw kultu-
ralnych w oparciu o miejscowe 
środowisko intelektualne.

– Jednym z głównych 
aspektów działalności 
muzeum będzie także 
prezentacja sylwetek Łu-
życzan związanych z Pol-
ską – powiedział „Goś-
ciowi” Cezary Sitek. Mu-
zeum ma współpraco-
wać m.in. z Instytutem 
Archeologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Insty-
tutem Archeologii i Et-
nologii PAN we Wroc-
ławiu, Archiwum Pań-
stwowym we Wrocła-
wiu, Związkiem Serbów 
Łużyckich, Stowarzysze-
niem Gmin Polskich Euroregio-
nu Nysa oraz z profesor Hanną 
Kóčka-Krenz z Instytutu Prahisto-
rii Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 

Zdrowa konkurencja?
Niestety, do grupy instytucji i 

stowarzyszeń, które będą współ-

pracować z Muzeum Łu-
życkim, nie dołączyło To-
warzystwo Polsko-Ser-
bołużyckie. Siedziba jed-
nego z jego oddziałów 
jest... we Wrocławiu. Pre-
zes Dolnośląskiego Od-
działu TPS, Ludmiła Gaj-
czewska, mówi, że nie 
wyobraża sobie innego 
miejsca na siedzibę od-
działu, mimo że Wroc-
ław jest stolicą Dolnego 
Śląska, a nie części Łużyc 
leżących po polskiej stro-
nie. Wrocław był pierw-
szym miastem w Polsce, 

w którym utworzono lektorat ję-
zyka górnołużyckiego. 

Mimo że jej oddział zrze-
sza mniej niż trzydziestu człon-
ków, wszyscy aktywnie działa-
ją na rzecz propagowania kul-
tury łużyckiej w Polsce. Wydat-
nego poparcia udziela od ro-
ku 2005 Robotnicze Stowarzy-
szenie Twórców Kultury, z za-

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu rozpoczyna swoją działalność

Wóśce naš...

To pierwsze słowa 
modlitwy „Ojcze nasz”  

w języku dolnołużyckim.
Języku, który jest 

zagrożony.   
W Zgorzelcu powstała 

kolejna inicjatywa, mająca 
temu zapobiec.

tekst 
ROMAN TOMCZAK 

Panie prezes 
Anna Różowiec 
(z lewej) oraz 
Ludmiła 
Gajczewska 
omawiające 
artykuły o 
Łużyczanach, 
zamieszczone 
we wrocławskim 
kwartalniku  
„Bez Kurtyny” 
oraz łużycko-
języcznym 
„Nowym 
Casniku”
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fascynowaną łużycką kulturą i 
tradycją prezes Anną Różowiec. 
Dzięki temu na łamach wyda-
wanego przez jej stowarzysze-
nie kwartalnika ukazują się cy-
klicznie artykuły na temat Łu-
życ i Łużyczan. To, że ukazują 
się w mieście, które leży poza 
granicami Łużyc, nie przeszka-
dza pani Annie. – Szczerze mó-
wiąc, nie ma na razie lepsze-
go miejsca na tego typu inicja-
tywy niż Wrocław – utrzymuje 
Anna Różowiec. – Tutaj wokół 
regionalizmu łużyckiego skupi-
ło się grono wybitnych postaci 
reprezentujących różne zawo-
dy i środowiska, w tym nauko-
we – dodaje z dumą. Wszystko 
więc wskazuje na to, że otwar-
cie Muzeum Łużyckiego w Zgo-
rzelcu rozpocznie okres dwu-
władzy w propagowaniu kultu-
ry narodu łużyckiego. Pod wa-
runkiem oczywiście, że zgorze-
leckie muzeum spełni pokłada-
ne w nim nadzieje.

Nauczyciele 
– do szkoły!

Odpowiedź na pytanie, jak 
to się dzieje, że świadomość ist-
nienia na obszarze od Łaby na 
zachodzie po Kwisę na wscho-
dzie wielotysięcznej, prężnej, 
wiekowej i bogatej kultury łuży-
ckiej jest powszechna w Niem-
czech, a szczątkowa w Polsce, 
wydaje się nie mieć prostego 
wyjaśnienia. Jednak Ludmiła Gaj-
czewska jest zdania, że dużą ro-
lę w „zapominaniu” o Łużycza-
nach na terenie powojennej Pol-
ski odegrał prawie zupełny brak 
na tym terenie łużyckich auto-
chtonów. Z publikacji nt. pol-
skich Wschodnich Łużyc wiado-
mo, że w Działoszynie miesz-
kał ksiądz, który był Łużyczani-
nem z dziada pradziada i któ-
ry nie wyjechał po wojnie na za-
chód. – W Zatoniu z kolei miesz-
kał Łużyczanin o imieniu Willi 
(Wilhelm). Ostatni łużycki pro-
boszcz w Działoszynie zmarł, 
niestety, w latach sześćdziesią-
tych, a podobno, nie żyje rów-
nież p. Willi,  może zostały tam 
jeszcze jego dzieci... Później sły-
szałam o Łużyczance, mówią-
cej po górno- lub dolnołużycku, 
która mieszkała w Świebodzi-
nie. Ale to wszystko mało w po-
równaniu ze świadomością kul-
tury i języka łużyckiego na te-
renach dwujęzycznych Saksonii 
oraz, przykładowo, w Chociebu-
żu, gdzie prężnie działa Muze-
um Dolnołużyckie, lub w innych 
ośrodkach, gdzie silnie zaznacza 
się kultura łużycka – mówi pre-
zes Gajczewska. 

Sytuację na lepsze mogło-
by zmienić rozpoczęcie sub-
wencjonowania polskich sto-
warzyszeń łużyckich przez pol-
ską administrację, zarówno sa-
morządową, jak i centralną. – 
Proszę zwrócić uwagę, że gru-
py etniczne czy narodowościo-
we mają o wiele większe moż-
liwości rozwoju. Mówię tu np. 

o wspaniale działających w Pol-
sce organizacjach romskich, ży-
dowskich czy mniejszości nie-
mieckiej. Tutaj, niestety, wiele 
zależy od pieniędzy. Jeżeli ta-
kie znalazły się w Zgorzelcu, to 
bardzo się cieszę – dodaje Lud-
miła Gajczewska.

Na razie Oddział Dolnoślą-
ski Towarzystwa Polsko-Serbo-
łużyckiego radzi sobie jak mo-
że, nawet przy swoich skrom-
nych środkach. Publikuje w wy-
dawnictwach, organizuje wysta-
wy, prezentacje, pielgrzymki i im-
prezy dla dzieci. Współpracuje 
z duchownymi. Wszystko w ta-
kiej skali, na jaką może sobie 
obecnie pozwolić. Mimo że ofert 
przekazywanych przez Oddział 
Dolnośląski TPS młodzieży i oso-
bom dorosłym jest coraz wię-
cej, nie wszystkie są dostrzega-
ne. – Na przykład Szkoła Języ-
ka Dolnołużyckiego i Kultury w 
Chociebużu (Cottbus) zaprasza 
wszystkich chętnych, szczegól-
nie nauczycieli – zachęca Lud-
miła Gajczewska. Kursy 
mogą być dla nauczycie-
li WOS-u czy historii do-
skonałym narzędziem, 
atutem wręcz, w na-
uczaniu tych przedmio-
tów, zwłaszcza w miej-
scowościach sąsiadują-
cych z obszarem dwu-
języcznym Łużyc. Chęt-
ni do wzięcia udziału 
w takim szkoleniu po-
winni najpierw skontak-
tować się z jego organi-

zatorami. Najlepiej zrobić to ma-
ilem, pod adresem: niedersorbis-
che_sprachschule@t-online.pl. 
Nauczycieli nie obowiązuje opła-
ta za kursy. Oczywiście można pi-
sać w języku polskim.

W jedności siła
Mimo że polska część Łużyc 

w całości znajdująca się 
na terenie diecezji legni-
ckiej nie ma swojej stoli-
cy, to – jak widać – pre-
tendentów do tego mia-
na będzie od tej pory 
co najmniej dwóch. Czas 
pokaże, czy zgorzele-
cka inicjatywa, wspiera-
na duchowo i material-
nie przez tamtejszy sa-
morząd, zdoła sięgnąć 
po to miano w przyszło-
ści.  

TEKST MODLITWY 
„OJCZE NASZ”  

W JĘZYKU ŁUŻYCKIM

Wóśce naš na njebju:
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań
ako na njebju, tak teke na zemi.
Naš wšedny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy 
 našym winikam,
a njewjeź nas do spytowanja,
Ale humož nas wót wšogo złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo
a ta móc a ta cesć
do nimjernosći.
Hamjeń.



Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu rozpoczyna swoją działalność

Wóśce naš...

Katolicka 
rodzina łużycka 
w miejscowości 
Chróścica 
(Crostwitz)  
we wschodnich 
Niemczech. 
Pierwszy z lewej 
ks. Měrćin 
Salowski, wielki 
orędownik 
kultury łużyckiej 
i polonofil
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KS. WALDEMAR WESOŁOWSKI, 
KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI: Jak 
Ksiądz Biskup przyjął wiado-
mość o nominacji na bisku-
pa diecezjalnego do diecezji 
Görlitz?

BP KONRAD ZDARSA: – Na to 
pytanie innej odpowiedzi spo-
dziewają się media świeckie, a 
innej kościelne. Media świeckie 
myślą, że powiem, iż to szcze-
gólne wyróżnienie, szczyt ka-
riery, który mogłem osiągnąć. 
Natomiast media kościelne wie-
dzą, że przyjmuję niełatwe za-
danie. Im mogę powiedzieć o 
przestrachu przed zadaniami, 
jakie przede mną stoją. Pierw-
szą sprawą jest to, że człowiek 
najpierw się trochę obawia po-
tem słyszy wezwanie Pana „Nie 
bójcie się”, a później po pro-
stu przyjmuje zadanie głosze-
nia Radosnej Nowiny.

Ksiądz Biskup poznaje swoją 
diecezję… Jakie były te pierw-
sze tygodnie?

– Pierwsze wrażenia jako bi-
skupa diecezjalnego są piękne, 
bo dotyczą święceń biskupich i 
bardzo serdecznego przyjęcia 
w Görlitz. Tuż po święceniach 
okazało się, jak różne czekają 
mnie zadania. Ruszyłem pozna-
wać diecezję, która obejmuje 
jedną trzecią Saksonii i dwie 
trzecie Brandenburgii. Odwie-
dziłem Cottbus, a już naza-
jutrz pojechałem do innej czę-
ści diecezji. Potem uczestni-
czyłem w pielgrzymkach dzieci 
z diecezji Görlitz na terenie die-
cezji Dresden–Meisen oraz die-
cezjalnej do Neucelle. W Neu-
celle swój ostatni rok przygo-
towania przeżywali kandydaci 
do kapłaństwa z niemal całych 
Niemiec, z wyjątkiem diecezji 
Magdeburg. W tych pierwszych 
dniach biskupich wziąłem rów-
nież udział w pogrzebie zasłu-
żonego proboszcza.

Jakie zadania duszpasterskie 
uważa Ksiądz Biskup za naj-

ważniejsze do realizowania w 
diecezji Görlitz?

– Na pierwszym miejscu sta-
wiam od samego początku spra-
wę Eucharystii i udziału w nie-
dzielnej Mszy św. oraz liturgię. 
Uważam to za podstawową spra-
wę, punkt wyjścia do innych waż-
nych idei. Druga sprawa – chce-
my dalej być budowniczymi mo-
stów. Graniczymy z Polską. W 
Görlitz jest most, który nas łą-
czy. Dlatego ważna jest dla nas 

Eucharystia. Chcemy też promie-
niować na zewnątrz, nie zamy-
kać się. Kiedy padł mur berliń-
ski, nawet niewierzący uważa-
li to za wielki cud. Teraz, choć 
okoliczności są inne, mamy inne 
problemy, takie jak np. bezrobo-
cie. Wierzymy w pomoc Bożą i li-
czymy na nią. Jednak żeby cze-
goś dokonać, sami musimy zaka-
sać rękawy. Wziąć się do pracy i 
robić wszystko, co nam Pan Bóg 
nakazuje, żeby problemy rozwią-
zać. 
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Wizyta biskupa Konrada Zdarsy w Legnicy

Eucharystia buduje mosty

 R E K L A M A 

Z nowym biskupem 
Konradem Zdarsą 
rozmawiają ks. Waldemar 
Wesołowski oraz  
ks. Grzegorz Wieszewski. 
Tłumaczył na język polski  
bp Stefan Cichy.

BP KONRAD ZDARSA 
Ma 63 lata. Od kwietnia 2007 roku jest biskupem najmniejszej niemieckiej die-
cezji katolickiej w Görlitz. Ukończył studium filozoficzno-teologiczne w Erfurcie. 
W 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie. W czasie pracy duszpasterskiej wy-
kazał się zdolnościami naukowymi, które go zaprowadziły do Rzymu, gdzie w 
1982 r. uzyskał doktorat prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim. 
Był wikariuszem generalnym diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej. Pracę w kurii w 
Dreźnie łączył z działalnością duszpasterską.
W diecezji Görlitz mieszka osiemset tysięcy osób, w tym trzydzieści tysięcy kato-
lików. To również jedna z najmłodszych diecezji w Niemczech, do 1994 roku by-
ła częścią archidiecezji wrocławskiej. Graniczy z polskimi diecezjami – legnicką 
oraz zielonogórsko-gorzowską.
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To hasło tegorocznego roku 
duszpasterskiego, wokół którego 
rozwijana będzie tematyka 
większości zadań podejmowanych 
w najbliższych miesiącach przez 
wydział katechetyczny legnickiej 
kurii biskupiej.

– Tej systematycznej pracy 
formacyjnej jak co roku będą to-
warzyszyły różne wydarzenia – 
mówi ks. Marek Mendyk. – Chce-
my zaproponować formy konkur-
sów, które będą poszerzały pro-
gram pracy dydaktycznej i kate-
chetycznej w szkole. 

Na olimpiadę
Pierwsza propozycja konkur-

sów jest odpowiedzią na zapro-
szenie wystosowane przez Ko-
misję Episkopatu Polski do spraw 
Misji. Chodzi o konkurs „Mój 
szkolny kolega z misji”. Adreso-
wany jest on do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
Natomiast do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych skierowana 
jest propozycja ogólnopolskiej 
olimpiady teologicznej, która w 
tym roku przebiegać będzie pod 
hasłem „Człowiek drogą Koś-
cioła”. To wyraźne nawiązanie 
do pierwszej encykliki Jana Pa- 
wła II „Redemptor hominis”. – 
Zwracam się do wszystkich na-
uczycieli religii w naszej diece-
zji oraz nauczycieli innych przed-
miotów o umożliwienie dzie-
ciom udziału w tych konkursach 
i pomoc w przygotowaniu się do 
nich – apeluje ks. Marek.

O zaangażowanie się na-
uczycieli różnych przedmio-
tów chodzi przede wszystkim 
w konkursie „Mój szkolny kole-
ga z misji”, który obejmuje bar-
dzo różne formy, m.in. religij-
ną, plastyczną, informatyczną i 
literacką. Informacje o konkur-
sach wkrótce zostaną rozesłane 
do szkół. Do końca roku będą 
one miały czas na przygotowa-
nie i rozeznanie, w jakiej formie 
chcą uczestniczyć. W przypadku 
akceptacji wydział katechetycz-
ny prześle wszystkie niezbęd-

ne materiały potrzeb-
ne do przeprowadze-
nia konkursów. W przy-
padku olimpiady elimi-
nacje etapu szkolne-
go przewidziano na 7 
stycznia, diecezjalnego 
7 marca, a finał ogólno-
polski 18–20 kwietnia 
w Gnieźnie. Dla laure-
atów przewidziano na-
grody m.in. w postaci indeksów 
kilku uczelni wyższych.

Synod
Mniejsza liczba konkursów 

w tym roku szkolnym wynika 
z rozpoczęcia się już za mie-
siąc I Synodu Diecezji Legni-
ckiej. Duszpasterstwo kateche-
tyczne w szkołach będzie się 
koncentrowało wokół tematy-
ki synodalnej i podejmie szereg 
działań z nią związanych. Prze-
de wszystkim będzie to przybli-
żanie tematyki synodu możliwie 
szerokiemu kręgowi odbiorców. 
Wyjaśnianie, czym jest, jakie ma 
zadanie do spełnienia i w jaki 
sposób każdy z nas może włą-
czyć się w jego pracę i przebieg. 
Przygotowano już szereg mate-
riałów niezbędnych w kateche-
zie dorosłych. 

Wydział katechetyczny nad-
zoruje również działające już 
od 5 lat Diecezjalne Centrum 
Edukacyjne, zajmujące się for-
macją liderów ruchów i stowa-
rzyszeń katolickich oraz osób 
chcących pogłębić swoją wie-
dzę. W jego ramach najliczniej-
szą grupę stanowią słuchacze 
studium biblijnego, których w 

Legnicy i Jeleniej Gó-
rze jest w sumie po-
nad 120.

Ponadto wydział 
przygotowuje wiele 
działań cyklicznych, jak 
Dzień Papieski, Dzień 
Wspólnot i Ruchów Re-
ligijnych, pielgrzymka 
maturzystów czy reko-
lekcje wielkopostne w 

szkołach.
 MIROSŁAW JAROSZ 

  16 września
KONCERT TYROLCZYKÓW 
Kotliny Zillertal z Austrii (130 
osób, dwie orkiestry) w 170. rocz-
nicę przybycia grupy Tyrolczyków 
do Kotliny Jeleniogórskiej. Godz. 
9.30 na Placu Ratuszowym w 
Jeleniej Górze. 
  17 września
DZIEŃ SYBIRAKA. Bp Stefan 
Cichy o godz. 12.00 będzie prze-
wodniczył Mszy św. w katedrze 
legnickiej z udziałem sybiraków. 
W parafiach zaleca się Msze św. 
w intencji zmarłych i żyjących sy-
biraków oraz ich rodzin.
  18 września 
OTWARCIE WYSTAWY 
„Warmbrunn i okolice jego – 
uroki cieplickiego zdroju” – 
godz. 16.00 (czynna do 30 li-
stopada ). Miejsce – Muzeum 
Karkonoskie, Jelenia Góra.
  20 września
ROCZNICA POŚWIĘCENIA 
katedry legnickiej. Uroczysta 
Msza św. koncelebrowana z 
udziałem duchowieństwa Legni- 
cy godz. 18.30.
  22 września
V WRZEŚNIOWE KRESO-
WIANA. Diecezjalne spotkanie 
kresowian w Białej k. Chojnowa 
początek godz. 12.00.
15-LECIE SALEZJAŃSKIEGO 
LICEUM Ogólnokształcącego. 
Msza św. z tej okazji w koście-
le pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
w Lubinie (godz. 16.00).
DIECEZJALNY DZIEŃ 
JEDNOŚCI ODNOWY W 
DUCHU ŚWIĘTYM. Spotkanie 
w parafii pw. św. Tadeusza w 
Legnicy. Rozpoczęcie o godz. 
10.00.
DZIEŃ WSPÓLNO-
TY RUCHU ŚWIATŁO–
ŻYCIE w Legnickim Polu. I 
Integracyjny Przegląd Zespołów 
Wokalnych i Ludowych, godz. 
15.00, przed budynkiem 
Osiedlowego Domu Kultury 
w Jeleniej Górze. W progra-
mie występy zespołów „AGAT”, 
„Sybiraczki”, „Jeleniogórzanie”, 
„Karkonosze”, „Kowarskie 
Wrzosy”, „Rozmaryn” i 
„Podolanie” oraz wspólne gra-
nie kapel. 
  29 września
DIECEZJALNA PIELGRZYM- 
KA Nauczycieli i Katechetów do 
Krzeszowa. Początek godz. 11.00.



Plany wydziału katechetycznego na nowy rok szkolny

Bądźmy uczniami Chrystusa
Zapraszamy

EDUKACJA  
I FORMACJA

KS. MAREK MENDYK, DYREKTOR 
WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
– Każdy kon-
kurs i olimpia-
da niosą ze so-
bą cel edukacyj-
ny i formacyjny. 
Edukacyjny to 
przede wszystkim zapozna-
nie uczniów z dokumenta-
mi Kościoła. Będą to doku-
menty papieskie, Katechizm 
Kościoła Katolickiego oraz 
kompendium nauki społecz-
nej Kościoła. Natomiast je-
żeli chodzi o cel formacyj-
ny, konkursy są okazją do te-
go, by młody człowiek mógł 
na podstawie nauczania 
Kościoła wypracować w so-
bie postawę prawdy i świa-
domość zagrożeń, jakie nie-
sie ze sobą cywilizacja. Jest 
to też prosta droga wycho-
wania młodzieży do pełnego 
udziału w życiu społecznym.

W ubiegłym 
roku na 
wszystkich 
etapach 
konkursów 
wzięło udział 
kilkanaście 
tysięcy uczniów 
z terenu diecezji
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Przyparafialne organizacje świeckich to duma na-
szej parafii. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 
miejscowy oddział Caritas czy Odnowa w Duchu 
Świętym mogłyby być przykładem dla wielu po-
dobnych zrzeszeń. Nie brakuje tu także nigdy 
lektorów ani ministrantów, chociaż nie jest ich 
już tyle, co przed laty. Za to sami wybierani, rzek-
łbym za Pierem Giorgiem Frassatim – „ciemne 
typy w dobrych sprawach”. Liczne lokalne piel-
grzymki, organizowane obok wielkich i oficjal-
nych świąt młodzieży katolickiej naszej diece-
zji, zawsze cieszyły się niezwykłą popularnoś-
cią naszych nastolatków. Oczywiście są i tacy w 
Olszynie, którzy po szkole wolą zbijać bąki. Mam 
jednak nadzieję, że przykład tych, którzy nigdy 
się nie nudzą, bo należą np. do LSO, w końcu im 
zaimponuje i dołączą do grona moich „ciemnych 
typów”. A już za kilka dni rozpoczniemy, razem 
z sąsiednią parafią, organizowanie festiwalu mu-
zycznego, przygotowywanego przez młodzież 
od kilku miesięcy. Taka aktywność, mimo że nie 
jest normą, bardzo mnie cieszy.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w dni powszednie: 7.00, 18.00
  Msze św. w niedziele: 7.00, 9.00, 10.00 (Msza św. polowa od 

początku wakacji do 31 października), 11.00, 12.30, 18.00
  Odpust parafialny: 19 marca

KS. JAN 
DOCHNIAK

Ma 54 lata. Święcenia 
kapłańskie przyjął we 
Wrocławiu w 1979 r. Jako 
wikary rozpoczął posługę w 
Jaworzynie Śląskiej. Później 
pracował we Wrocławiu. 
Jako proboszcz zadebiuto-
wał w Lubomierzu. Parafię 
w Olszynie objął w 2000 r.

Właściwie Olszyna 
powinna nazywać się 
Cieśle. Pod opieką patrona 
tutejszej parafii, już od 
ponad stu lat miasteczko 
jest kojarzone wyłącznie 
z meblarstwem.

Olszyńska parafia li-
czy nieco ponad pięć ty-
sięcy wiernych. Ksiądz pro-
boszcz zapewnia, że to po-
bożni ludzie, ale z frekwen-
cją podczas niedzielnych 
Mszy św. nie jest najlepiej.

– Jak wszędzie dzisiaj 
– rozkłada ręce ks. Doch-
niak. Mimo to na brak 
ministrantów nie można 
w Olszynie narzekać. Ze 
ścian miejscowego domu 
katechetycznego spoglą-
dają na odwiedzających 
twarze ministrantów z po-
przednich lat.

– Tę tradycję robie-
nia roczników Liturgicz-
nej Służby Ołtarza, odzie-
dziczyłem po moich sza-
cownych poprzednikach 
– wyjaśnia ks. Jan. – To 
mobilizuje chłopców, któ-
rzy chcą dorównać swo-
im starszym kolegom – 
dodaje.

Głodnych nakarmić

Dom Katechetyczny to 
duma miejscowych para-
fian. I to nie tylko dlate-
go, że mogą tu odbywać 
się rekolekcje, a młodzież 
ma gdzie spędzać popołu-
dnia. Od niespełna dwóch 
miesięcy działa w nim jad-
łodajnia dla najuboższych. 
Dziennie wydaje się tam 
kilkadziesiąt dwudanio-
wych obiadów.

– Cały projekt powstał 
na styku parafia–gmina. 
Dzięki uprzejmości i do-
brej woli naszego burmi-
strza udało się w krótkim 
czasie urządzić doskonale 
wyposażoną kuchnię. Re-
mont parteru domu kate-
chetycznego, gdzie znaj-
duje się jadłodajnia, po-
kryliśmy z datków naszych 
parafian – wyjaśnia ks. Jan 
Dochniak.

Mimo że za posiłki 
trzeba zapłacić, to zgod-
nie z porozumieniem po-
między parafią i gminą nie 
są to wielkie kwoty. Po-
za tym ci, których i na to 
nie byłoby stać, otrzymu-
ją w gminie bezpłatne ta-
lony, które realizują w jad-
łodajni.

– Te posiłki to wielka 
pomoc dla rodzin, które 
ledwo wiążą koniec z koń-
cem – mówi ks. Jan.

Stolica św. Józefa
Olszyna jest miej-

scowością zdominowa-
ną przez środowisko ro-
botnicze. To tutaj już od 
początku XIX w. powsta-
wać zaczęły jak grzyby po 
deszczu większe i mniej-
sze zakłady stolarskie. 
Nikt już nie pamięta, dla-
czego. Czyżby ludzie tu 
byli nadzwyczajnie do sto-
larki uzdolnieni czy mo-
że tutejsza obfitość lasów 
zdecydowała o lokalizacji 
fabryk i fabryczek meb-
li. Faktem jest, że także 
za czasów Polski Ludowej 
funkcjonowały tu znane i 
cenione państwowe za-
kłady meblarskie. Dziś po 
dawnym ich blasku został 
jedynie nikły ślad, choć fa-
bryka produkująca meb-
le nadal jest państwowa. – 
Dzięki niej mamy co jakiś 
czas jakieś drobne prezen-
ty do naszego Domu Kate-
chetycznego – uśmiecha 
się proboszcz.

ROMAN TOMCZAK
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Powyżej: Proboszcz 
ks. Jan Dochniak z dumą 

prezentuje wnętrza nowej 
jadłodajni przyparafialnej

Powyżej z lewej: Remonty 
dwóch kościołów 

w parafii to chyba jedyne 
zmartwienie 

ks. Dochniaka

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

 Podobni do Józefa


