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H istoryczna wizyta 
Benedykta XVI stała się 

faktem. Dla Polaków ma ona 
o tyle szczególną wartość, 
że pozwala już w pewnej 
perspektywie spojrzeć na 
to wszystko, co pozostawił 
nam Jan Paweł II. Spojrzenie 
takie jest nam potrzebne. 
Widać to chociażby, kiedy 
obserwuje się, jak świętowa-
liśmy kolejną rocznicę uro-
dzin Papieża Polaka. Piszemy 
o tym na str. IV–V. Innym kon-
tekstem wizyty Benedykta 
jest spotkanie dwóch naro-
dów. W naszej diecezji za-
wsze było ono dość bliskie, 
o czym świadczy opisywane 
na str. III spotkanie na mo-
ście...  Jana Pawła II. 

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  FESTIWAL KULTURY POŁUDNIOWO-

SŁOWIAŃSKIEJ w Bolesławcu
  Echa SPOTKAŃ Z PAPIEŻEM BENE-

DYKTEM XVI
  PLENER MALARSKI dzieci 

niepełnosprawnych

P o raz trzynasty Złotoryja była europej-
ską stolicą poszukiwaczy złota. Przez 

cały majowy weekend (19–21 maja br.) na 
Zalewie Złotoryjskim odbywały się otwarte 
Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Wzięli 
w nich udział ci, którzy płukania uczyli się 
kilka dni temu, i ci, którzy zajmują się po-
szukiwaniem złotych grudek od kilkudzie-
sięciu lat. Woda na płytkim brzegu zale-
wu szybko przybrała brunatny kolor od ton 
piasku przepłukanego przez ponad setkę 
uczestników. Pomimo tego, że stawka szła 
o prymat w kraju, atmosfera podczas mi-

strzostw była przyjaciel-
ska, żeby nie powiedzieć 
– rodzinna. Nawet kapryś-
na aura nie przeszkodziła 
w zdrowej rywalizacji po 
kolana w wodzie. 

  Więcej na str. 3.
ROMAN TOMCZAK
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Święcenia diakonatu i prezbiteratu w katedrze legnickiej

Słudzy radości
Dla biskupa Stefana Cichego  
to pierwsze święcenia, odkąd 
został ordynariuszem diecezji 
legnickiej. 

Święcenia prezbiteratu, będą-
ce owocem sześcioletniej forma-
cji duchowej i intelektualnej w se-
minarium, są ważnym przeżyciem 
dla każdego, kto w nich uczest-
niczy. Oprócz radości biskupa i 
księży przełożonych, to wielkie 
szczęście i łzy radości rodziców i 
ich synów. I tak było w przeddzień 
szóstej niedzieli wielkanocnej 20 
maja w sobotę, gdy katedra leg-
nicka po raz kolejny służyła swo-
ją godnością i przeznaczeniem. 
Siedmiu diakonów, których twa-
rze mogliśmy poznać w poprzed-
nim numerze „Gościa Niedzielne-
go”, otrzymało z rąk biskupa Ste-
fana Cichego święcenia prezbite-
ratu. Biskup Stefan już na począt-
ku swojej homilii skupił uwagę na 
istocie kapłaństwa, o którym napi-
sał sługa Boży Jan Paweł II w swo-
jej książce „Dar i Tajemnica”. 

– Stając przed wielkim darem 
i tajemnicą, chcemy sobie jedno-

cześnie uświadomić, że 
przed laty ksiądz poe-
ta Jan Twardowski pi-
sał: „własnego kapłań-
stwa się boję, własnego 
kapłaństwa się lękam, 
i przed kapłaństwem 
w proch padam i przed kapłań-
stwem uklękam” – powiedział 
biskup. W ten sposób przypo-
mniał zebranym o zadaniu każ-
dego chrześcijanina, który po-
winien poznawać tajemnice ka-
płaństwa. Niewątpliwie podsta-
wowym dla kapłana zadaniem 
jest przede wszystkim służba Pa-

nu Bogu i ludziom w 
Kościele. 

Dlatego biskup w ho-
milii podkreślił, że każdy 
z neoprezbiterów wstę-
puje na ścieżkę przyjaź-
ni i radości z Chrystusem 

i ma być do Niego podobny i peł-
nić jak najlepiej swoją służbę. – A 
służba to wyraz miłości. Jej szczy-
tem jest Eucharystia, którą dziś 
po raz pierwszy neoprezbiterzy 
będą odprawiać razem z bisku-
pem i innymi prezbiterami – mó-
wił biskup. 

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Biskup wręcza 
kielich  
i patenę nowo 
wyświęconemu 
ks. Łukaszowi 
Kociołkowi
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Poszukiwanie 
grudek złota 
wielkości łebka  
od szpilki 
wymaga 
cierpliwości 
i wprawnego oka
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Młodzi parlamentarzyści w Sejmie
KARPACZ. Pod koniec kwiet-
nia 2006 r. w Muzeum Sportu 
i Turystyki otwarta została no-
wa wystawa czasowa, zorgani-
zowana ze zbiorów wybitnego 
kolekcjonera zabawek Stefana 
Kaysera z Wrocławia, byłego 
aktora Wrocławskiego Teatru 
Pantomimy. Na wystawie ekspo-
nowany jest wyjątkowo piękny 
i cenny zbiór zabawek, zgroma-
dzonych przez 
ostatnie lata. 
Pokazywany on 
już był w roku 

ubiegłym w Muzeum Miejskim 
we Wrocławiu, gdzie cieszył się 
olbrzymią popularnością.
Sam autor wystawy napisał:  
„Moje kolekcjonerstwo wynika z 
wiedzy, inspiracji i pasji Henryka 
Tomaszewskiego. To On przeka-
zał mi zamiłowanie do chronienia 
przedmiotów, mających dla zbie-
racza swoiste piękno i nieprzemi-
jającą wartość”. Wystawa czyn-
na będzie przez całe wakacje, do 
końca sierpnia. Zwiedzać ją moż-
na w czasie otwarcia muzeum,

codziennie, za wyjątkiem 
poniedziałków w godz. 
9.00–17.00.

BOLESŁAWIEC. Klaudia Ko-
łotyło, Magdalena Jakubiec i 
Miłosz Stojko, gimnazjaliści 
z Bolesławca, pojadą 1 czerw-
ca do Warszawy. Wezmą tam 
udział w jedynym w roku dzie-

cięcym posiedzeniu Sejmu. Z 
okazji przypadającego wte-
dy Międzynarodowego Dnia 
Dziecka gimnazjaliści z całej 
Polski zasiądą w ławach posel-
skich na Wiejskiej.

Świat zabawek

Okazuje się, że zabawki 
mogą być ładne,

i niekoniecznie muszą 
kojarzyć się z tanią 
chińską produkcją

Europejska Pielgrzymka Ministrantów
LEGNICA. Organizatorzy Euro-
pejskiej Pielgrzymki Ministran-
tów do Rzymu (30 VII–5 VIII 
2006), z księdzem Adamem 
Wichłaczem SDB na cze-
le, i księdzem Bogusławem 
Wolańskim, diecezjalnym 
duszpasterzem służby litur-
gicznej, zapraszają na spot-
kanie przygotowawcze. 
Odbędzie się ono w 
sanktuarium św. Jadwigi 

w Legnickim Polu w sobotę 17 
czerwca wspólną Eucharystią o 
godzinie 10.00. W programie 

przewidziano także zwie-
dzanie Legnickiego Pola, 
katechezę oraz ognisko. 

Dodatkowe informacje 
można zdobyć u księ-
dza Bogusława pod 
numerem telefonu 

076 724 41 11 w 
kurii legnickiej.

„Spotkania”

LEGNICA. W ramach Legnic-
kiego Roku Jana Pawła II orga-
nizatorzy, z Bernardem Mar-
kiem Adamowiczem na czele, 

przygotowali w Legnicy wysta-
wę nauczycieli Akademii Sztuk 
Pięknych z Katowic. Wystawa 
zatytułowana „Spotkania” de-
dykowana jest pamięci Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 
Kontynuuje ona zapoczątko-
waną w październiku 2005 
roku inicjatywę cyklu wy-
staw mających charakter ar-
tystycznej refleksji nad myślą 
i nauczaniem Jana Pawła II.
Główną myślą tej wystawy jest 
zawarta w tytule idea spotkania. 
W Legnicy będą wystawione 52 
prace. Na zaproszenie odpo-
wiedziało 26 artystów. Wysta-
wa prezentowana jest w kapli-
cy parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Legnicy, przy ul. 
Sikorskiego 1, i będzie trwała 
do 9 czerwca 2006 roku.

III Święto Żołnierzy Radiotechników
JELENIA GÓRA. W sobo-
tę 13 maja jeleniogórscy radio-
technicy obchodzili swoje świę-
to. Uroczystości rozpoczęły się o 
godz. 11.00 Radarową Akademią 
w auli Kolegium Karkonoskiego. 
Płk prof. dr hab. Adolf Stachula 
mówił o znaczeniu oficerskich 
szkół radiotechnicznych dla roz-
woju kultury, nauki i gospodarki 
w Jeleniej Górze. Wystąpił rów-
nież prawosławny chór „Oktoich” 
z koncertem pieśni patriotycz-
nych i żołnierskich, wykonując 
także „Pieśń Radiotechników”. 
Wyróżniono osoby zasłużo-
ne dla Stowarzyszenia „Radar”. 
Przy bramie głównej „Pod 
Jeleniami” odsłonięto tablicę pa-
miątkową pierwszych absolwen-
tów Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Radiotechnicznej. Po południu 
zwiedzano plenerową ekspo-
zycję sprzętu radiotechniczne-
go zlokalizowaną w Łomnicy. W 
święcie uczestniczyli absolwenci 
jeleniogórskich szkół radiotech-
nicznych, członkowie i sympaty-

cy Stowarzyszenia „Radar”, oraz 
była kadra z „Koszar pod jele-
niami”.
Od 1955 do 2004 roku w je-
leniogórskich wojskowych szko-
łach radiotechnicznych wykształ-
cono kilkanaście tysięcy oficerów, 
chorążych i podoficerów zawo-
dowych. Dziś absolwenci szko-
ły znajdują się praktycznie we 
wszystkich garnizonach na tere-
nie kraju.

To materialna pamiątka
po zlikwidowanej w wyniku 
restrukturyzacji Sił Zbrojnych 
RP jeleniogórskiej kuźni kadr 
radiotechnicznych
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Średniowieczne ruiny
KARPACZ. Archeologom z Mu-
zeum Karkonoskiego udało się 
zlokalizować położenie ruin, 
które były nazywane „Pańskim 
Domem” – „Herren Haus”. Jeżeli 
w wyniku przeprowadzonych 
prac wykopaliskowych zostanie 
potwierdzone militarne znacze-
nie „Pańskiego Domu”, a tak-
że okres powstania w XIII–XIV 
w., wtedy w Karpaczu będziemy 
mieli do czynienia z najwyżej 
położonym zamkiem w Polsce. 
Będzie to niewątpliwie kolejna 
atrakcja Karpacza, przyciągają-
ca turystów interesujących się 
średniowieczem. W starych XIX-
-wiecznych materiałach niemie-
ckich wspominano o ruinach za-
mku znajdujących się w okoli-
cach Karpacza. W domniemanej 
lokalizacji tego obiektu, jeden 

z wrocławskich archeologów w 
roku 1988 znalazł kilka skorup z 
XIII–XIV w. i dwie średniowiecz-
ne podkowy. Aby dowiedzieć się 
więcej, potrzebne będą wyko-
paliska. Znalezisko znajduje się 
na terenie Karkonoskiego Parku 
Narodowego, dlatego zgodę na 
nie musi wyrazić jego dyrekcja.  
Prace mogą ruszyć we wrześ-
niu.

Znalezisko znajduje się powyżej 
Karpacza Górnego. Ze względów 
bezpieczeństwa jego dokładne 
miejsce nie jest jeszcze ujawniane
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2006), z księdzem Adamem 
Wichłaczem SDB na cze-
le, i księdzem Bogusławem 
Wolańskim, diecezjalnym 
duszpasterzem służby litur-
gicznej, zapraszają na spot-
kanie przygotowawcze. 

przewidziano także zwie-
dzanie Legnickiego Pola, 
katechezę oraz ognisko. 

Dodatkowe informacje 
można zdobyć u księ-

i cenny zbiór zabawek, zgroma-

już był w roku 

jającą wartość”. Wystawa czyn-
na będzie przez całe wakacje, do 
końca sierpnia. Zwiedzać ją moż-
na w czasie otwarcia muzeum,

codziennie, za wyjątkiem 
poniedziałków w godz. 
9.00–17.00.

Okazuje się, że zabawki 

i niekoniecznie muszą 

i cenny zbiór zabawek, zgroma-
dzonych przez 
ostatnie lata. 
Pokazywany on 
już był w roku 

jającą wartość”. Wystawa czyn-
na będzie przez całe wakacje, do 
końca sierpnia. Zwiedzać ją moż-
na w czasie otwarcia muzeum,

codziennie, za wyjątkiem 
poniedziałków w godz. 
9.00–17.00.
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18 maja odsłonięto tablice upamiętniające nadanie imienia mostowi Jana Pawła II

Most dobrze poświęcony
Przez 61 lat nazywano go 
potocznie mostem Pokoju.  
Od tego roku jest oficjalnie 
mostem im. Jana Pawła II.

Uroczystości nadania najbar-
dziej znanemu w Zgorzelcu/Gö-
rlitz mostowi łączącemu polski 
i niemiecki brzeg zaplanowano na 
dzień urodzin Karola Wojtyły. Kil-
kadziesiąt lat temu spacerował po 
nim bp Wojtyła. Po chwili jednak 
wzbudził niepokój polskich po-
graniczników. Po wylegitymowa-
niu poproszono przyszłego papie-
ża o przejście na polską stronę.

W czwartkowych uroczystoś-
ciach wzięli udział kapłani polscy, 
z kardynałem Henrykiem Gulbi-
nowiczem na czele, niemieccy, re-
prezentowani przez pierwszego 
biskupa diecezji Görlitz Bernhar-
da Kuhna oraz obecnego – Rudol-
fa Müllera, władze samorządowe 
Zgorzelca, poczty sztandarowe 
organizacji i związków komba-
tanckich oraz setki mieszkańców 
obu bliźniaczych miast. Podczas 
uroczystej Mszy św., odprawio-
nej w kościele pw. św. Boniface-
go, homilię w językach polskim i 
niemieckim wygłosił biskup legni-
cki Stefan Cichy. Eucharystię kon-

celebrowało 20 duchow-
nych w tym biskup se-
nior diecezji legnickiej 
Tadeusz Rybak oraz jej 
sufragan ks. biskup Ste-
fan Regmunt. 

Po nabożeństwie 
dostojny korowód, po-
przedzany górniczą or-
kiestrą dętą, przemasze-
rował spod świątyni na 
most graniczny. Tutaj, 
po okolicznościowych 
przemówieniach odsło-
nięto dwie tablice upa-
miętniające nadanie mu 
imienia Jana Pawła II – 

jedną po niemieckiej i 
drugą po polskiej stro-
nie Nysy Łużyckiej. Od-
słonięcie pierwszej nale-
żało do burmistrza Gö-
rlitz oraz biskupa tam-
tejszej diecezji. Po stro-
nie polskiej tego same-
go aktu dokonali uro-
czyście biskup Stefan Ci-
chy z burmistrzem Zgo-
rzelca Mirosławem Fie-
dorowiczem. Podczas 
uroczystości na mo-
ście rozpętała się rzęsi-
sta ulewa. Nad tłumem 
pojawiły się jak grzyby 

różnokolorowe parasole. Deszcz 
jednak nie przeszkodził uroczy-
stości. Wręcz przeciwnie. – Ten 
deszcz to widomy znak Boży, że 
Stwórca błogosławi naszą inicja-
tywę, którą dziś, po wielu latach 
starań, w taki piękny sposób fi-
nalizujemy – powiedział do ze-
branych kardynał Henryk Gulbi-
nowicz.

Podczas kończącego uroczy-
stości spotkania w Zgorzeleckim 
Ośrodku Kultury zaproszonym 
gościom rozdano miniatury tab-
lic, stojących na moście im. Jana 
Pawła II.

ROMAN TOMCZAK

Pielgrzymka prawników do sanktuarium w Krzeszowie

Sprawiedliwi
Biskup Stefan Cichy powołał 
Duszpasterstwo Prawników w 
Diecezji Legnickiej. Inaugura- 
cja  działalności duszpaster-
stwa nastąpiła 20 maja podczas 
pielgrzymki prawników do 
Krzeszowa.

W spotkaniu uczestniczyło 
kilkudziesięciu prawników. W 
grupie tej byli przedstawiciele 
wszystkich profesji prawniczych: 
sędziowie, prokuratorzy, notariu-
sze, radcy prawni i adwokaci. 
Otaczając duszpasterską troską 
środowisko prawnicze, bp Ste-
fan Cichy przypomniał: – Czło-
wiek nie tylko może, ale powi-
nien być sprawiedliwy. Najspra-

wiedliwszy jest sam Bóg, źród-
ło sprawiedliwości. Za dobro wy-
nagradza, a za zło karze. Czło-
wiek powinien być odzwiercied-
leniem tej sprawiedliwości. Pis-
mo Święte wielokrotnie wychwa-
la zalety bycia sprawiedliwym. 
Sprawiedliwość człowieka pole-
ga na tym, że powinien oddawać 
każdemu, co mu się należy, Bo-
gu co Boskie, a ludziom co ludz-
kie. Przykładem połączenia jed-
nego z drugim 
jest Maryja, na-
zywana w lita-
nii Zwierciad-
łem Sprawied-
liwości. Stąd 
nieprzypadko-

wa obecność prawników w krze-
szowskim sanktuarium.

– Nie można powiedzieć, że 
prawnikowi wystarczy tylko i wy-
łącznie przestrzeganie prawa – 
stwierdził  jeden z uczestników 
pielgrzymki, Stanisław Rączkow-
ski, prezes Sądu Okręgowego w 

Legnicy. – Oczywiście jest to pod-
stawa w naszej profesji. Ale obok 
tego, że jesteśmy znawcami pra-
wa, musimy umieć zinterpreto-
wać przepisy, zastosować je do 
konkretnego stanu faktycznego, 
a przy tym żyjemy w określonym 
świecie wartości. Cała polska tra-
dycja i moralność zostały zbudo-
wane na wartościach chrześcijań-
skich. Według mnie prawnik mu-
si kierować się wartościami etycz-
nymi. Etyka chrześcijańska jest w 
tym przypadku bardzo pomocna, 
pokazuje, jak odróżnić dobro od 
zła, a poza tym jest wyczulona na 
dobro człowieka – podkreślił Sta-
nisław Rączkowski. 

 MIROSŁAW JAROSZ

W trakcie wizyty 
w Krzeszowie 

był również czas, 
aby lepiej poznać 
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Pod biało-żółtym 
parasolem. 
Od lewej stoją: 
biskup senior 
Bernhard Kuhn, 
kard. Henryk 
Gulbinowicz oraz 
bp Rudolf Müller

Obok: Tak jak 
kiedyś Karol 
Wojtyła, mostem 
przemaszerowały 
tłumy gości.  
Tym razem 
nikogo nie 
legitymowano
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T ydzień wokół daty 
18 maja był czasem 
szczególnym. Pięć 
szkół w hołdzie dla 

wielkiego Papieża otrzymało 
imię Jana Pawła II. Po roku od 
śmierci Papieża w naszej die-
cezji prawie 20 szkół nosi je-
go imię. 

Owoc i zobowiązanie
– Nadanie szkole tego 

imienia jest owocem fascyna-
cji osobą jednego z najwięk-
szych Polaków, a to zobowią-
zuje – mówił Władysław Bi-
gus, wójt gminy Rudna. W 
przeddzień rocznicy urodzin 
Sługi Bożego, w Rudnej tam-
tejszemu  Zespołowi Szkół 
nadano imię Jana Pawła II. 
Uroczystości nadania imienia 
zostały poprzedzone Eucha-
rystią w kościele parafialnym 
pod przewodnictwem bp. Ste-
fana Cichego, który poświę-

cił sztandar z wizerunkiem 
Papieża Polaka. Najważniej-
szym uczestnikiem uroczy-
stości w szkole były przede 
wszystkim dzieci i młodzież. 
Młodzi artyści w programie 
artystycznym wyrazili swoje 
uznanie dla osoby patrona. 
W tym dniu radość szkoły 
i mieszkańców była podwój-
na. Wicewojewoda dolnoślą-
ski Roman Kulczycki otwo-

Obchody 86. rocznicy urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II w diecezji legnickiej

Prezent urodzinowy

Kim był dla nas  
Jan Paweł II?  

Rocznica urodzin Papieża 
była momentem okazania 

względem niego uczuć.  
Wielu spróbowało  

wyrazić swoją więź  
ze Sługą Bożym  

dziełem, słowem... 

tekst i zdjęcia 
KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI

Sonda

WYZWANIE
BERNARD LANGNER, 
RZECZNIK PRASOWY WÓJTA GMINY 
RUDNA WŁADYSŁAWA BIGUSA

– Wybór patro-
na wyszedł od 
społecznośc i 
lokalnej szkoły. 
Postawa mło-
dzieży, któ-

ra jest już bardzo świado-
mym obywatelem naszej 
gminy, i wielki autorytet 
Ojca Świętego sprawiły, że 
nie było dyskusji. Zastana-
wiano się jedynie, czy nie 
będzie to nadużycie imie-
nia wielkiego Polaka Jana 
Pawła II.

ELŻBIETA KICH-WIŚNIEWSKA, 
DYREKTOR GIMNAZJUM JPII W 
POLKOWICACH.

– Na pewno jest 
to wielkie wy-
zwanie. Jan Pa-
weł II był oso-
bowością tak 
wielką i wszech-

stronną, że każda szkoła, 
bez względu na tradycję, ja-
ką posiada, i sytuację, w ja-
kiej się znajduje, będzie mo-
gła odnaleźć swoja drogę ra-
zem z Janem Pawłem II. 

JANINA RUS, 
PRACOWNIK DOLNOŚLĄSKIEGO 
KURATORIUM OŚWIATY, STAR-
SZY WIZYTATOR

– Jestem pod 
w r a ż e n i e m 
uroczystości w 
Rudnej i Polko-
wicach. Wiem, 
że jest to nie-

samowite przedsięwzięcie 
każdej placówki oświato-
wej. Imię Jana Pawła II 
ma szczególny wydźwięk, 
ponieważ jego naucza-
nie niesie ze sobą uni-
wersalne i ponadczasowe 
wartości. Uważam, że je-
żeli szkoła chce być do-
bra, chce pomagać rodzi-
nie w wychowaniu młode-
go człowieka, to powinna 
iść z duchem czasu i pro-
pagować wartości, które 
głosił w imię Kościoła Jan 
Paweł II. 
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rzył bowiem 
k o m p l e k s 
boisk spor-
towych. Pod-
czas swoje-
go wystąpie-
nia,  przyta-
czając sło-
wa Jana Pa-
wła II o spor-

cie, wyraził zachętę, aby jego 
przesłanie stało się wyzwa-
niem dla tutejszych sportow-
ców. – Liczę na to, że obiek-
ty te przyczynią się do wzro-
stu zainteresowania sportem 
oraz aktywnym spędzaniem 
czasu nie tylko wśród mło-
dzieży, ale również całej spo-
łeczności gminy Rudna – mó-
wił wicewojewoda. 

Młodzieńczy talent
Podobny charakter miały 

uroczystości w Gierałtowie i 
Polkowicach. Tam też, w sam 
dzień rocznicy urodzin Papie-
ża Polaka, lokalne społeczno-
ści uczestniczyły w poświęce-

niu sztanda-
rów w swo-
ich świąty-
niach pod 
p rzewodn i -
ctwem bisku-
pa legnickie-
go. Zarówno 
grono peda-
gogiczne, jak 

i dzieci oraz młodzież w pro-
gramach artystycznych wy-
razili swoje zdolności aktor-
skie, aby pokazać więź, jaka 
łączy ich ze Sługą Bożym. Sa-
mi uczniowie przeżywali ją na 
tyle głęboko, że podczas wy-
stępów wzbudzili wśród wi-
dzów refleksję. Nauczyciele 
dopatrywali się w swoich ucz-
niach kunsztu aktorskiego, ja-
ki posiadał również nowy pa-
tron szkoły. 

Podobnie było w polkowi-
ckim Gimnazjum nr 1. Tutaj 
pomysł nadania imienia był 
inicjatywą klasy III g i zro-
dził się niebawem po śmier-
ci Jana Pawła II. – Po tym wy-
darzeniu nasza młodzież za-
częła myśleć bardziej reflek-
syjnie – mówi Elżbieta Kich- 
-Wiśniewska, dyrektor szko-
ły. – Uczniowie naprawdę do-
ceniają to zaszczytne imię. 
Osobiście byłam zaskoczona 
dojrzałością moich uczniów 

w różnych przedsięwzięciach 
związanych z poznawaniem 
sylwetki Jana Pawła II i jego 
nauki – dodaje.   

Obchody 86. rocznicy urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II w diecezji legnickiej

Prezent urodzinowy
W programie 
artystycznym  
w Rudnej 
najmłodsi sprawili 
najwięcej radości 
i uśmiechów  
na twarzach 
widzów

Wspólne odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej Jana Pawła II przez 
Stanisławę Bocian, wiceburmistrz 
Polkowic, i Elżbietę Kich- 
-Wiśniewską, dyrektor szkoły  
w gimnazjum w Polkowicach

Sonda

WYZWANIE
KAROLINA IWANINA, 
KATECHETKA W GIMNAZJUM W 
POLKOWICACH
– Dzisiejsza 
uroczystość jest 
dla całej szko-
ły wyjątkowym 
dniem. Jest to 
dzień, na któ-
ry czekaliśmy bardzo dłu-
go. Spełniły się marzenia 
uczniów, jak również na-
sze. Dzisiaj zaowocowała 
praca, którą podejmowa-
liśmy w sposób szczegól-
ny od momentu śmierci Ja-
na Pawła II. 

KACPER WRZESZCZ, 
KLASA V SP IM. JANA PAWŁA II 
W GIERAŁTOWIE
– Przygotowa-
nia do dzisiej-
szej uroczysto-
ści były dla nas, 
uczniów, wiel-
kim zaangażo-
waniem i poświęceniem. 
Przez to dzisiejsza uro-
czystość jest dla mnie za-
chętą do naśladowania Ja-
na Pawła II. Papież poka-
zał, jak być dobrym czło-
wiekiem dla ludzi. Swo-
ją uczciwością i miłością 
wskazał nam, jak mamy 
postępować. Również za-
mierzam to wszystko rea-
lizować w swoim życiu, w 
domu i szkole.
 
KSIĄDZ ADAM MENDYK, 
DYREKTOR REFERATU KATECHE-
TYCZNEGO LEGNICKIEJ KURII BI-
SKUPIEJ
– Zawsze cie-
szymy się, gdy 
kolejna szkoła 
przyjmuje za-
szczytne imię 
Jana Pawła II. 
Jestem pod wrażeniem 
uroczystości w Gierałto-
wie i Polkowicach i mu-
sze powiedzieć, że mamy 
wspaniałą młodzież, na-
prawdę dobrych nauczy-
cieli. Bardzo bym chciał, 
aby młodzież pozostała 
wierna temu, czego ich 
uczył Jan Paweł II. 

NASZE SZCZĘŚCIE
Jesteśmy młodzieżą, która miała szczęście żyć w 

czasach Jana Pawła II. Chcemy podziękować za jego 
pontyfikat, za jego dobroć, za to, że po prostu był, i 
żyć jego wzorem. Pokochaliśmy go za jego poczucie 
humoru i ukazywanie najlepszych ścieżek ku piękne-
mu życiu. Ojciec Święty pokazywał, że on też jest zwy-
kłym człowiekiem ze słabościami i też ma swoje pasje, takie jak 
piłka nożna, wspinaczka górska czy spływy rzekami i jeziorami 
mazurskimi. W młodości był świetnym uczniem i studentem, 
rozwijał swój talent poetycki i zdolności aktorskie na deskach te-
atru, był dobrym kolegą. Chcemy brać z niego przykład. 

Jan Paweł II pokazywał nam głębszy sens życia, który osiąg-
nąć możemy tylko dzięki miłości. Był dobry, kochający, a nade 
wszystko „człowieczy”. Nigdy nie pozostawał obojętny na ludz-
kie cierpienie i zwątpienie. Ostatniego dnia swojego życia Pa-
pież kolejny raz mówił do nas, jeszcze goręcej niż zazwyczaj: 
„Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dzię-
kuję”. To ostatnie orędzie Jana Pawła II dotarło do nas i zapadło 
w pamięć w sposób szczególny. Ojcze Święty, staraliśmy się po-
znać sens Twoich nauk, chcemy według nich postępować, oraz 
pragniemy, abyś został patronem naszej szkoły – jest to nasza 
odpowiedź na Twoje ostatnie wezwanie.

SONIA IDZIKOWSKA 
z klasy III g

Biskup Stefan 
Cichy w swojej 
homilii zachęcił 
wiernych  
z Gierałtowa  
do naśladowania 
postawy 
wielkiego 
patrona szkoły



Ponad setka uczestników  
z kilku europejskich państw  
kilka godzin szukała w Zalewie 
Złotoryjskim kilku gram złota.  
Kto je znalazł, mógł zabrać  
ze sobą.

Przez trzy dni, od 19 do 21 
maja, Złotoryja przeżywała na-
jazd poszukiwaczy złota, jak-
by wprost z literackiego Klon-
dike. XIII Płuczki Złota Eurore-
gionu Nysa i Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Płuka-
niu Złota zgromadziły zawod-
ników obu płci w wieku od lat 
pięciu do stu pięciu. Wśród 
nich byli zarówno amatorzy, 
jak i zawodowcy w tej, wido-
wiskowej i trudnej zarazem, 
dziedzinie spędzania wolne-
go czasu. 

W niedzielę, 21 maja, na 
Zalewie Złotoryjskim rozegra-
no finały w siedmiu katego-
riach: dzieci do lat siedmiu, 
kobiet amatorek, mężczyzn 
amatorów, kobiet i mężczyzn 
profesjonalistów oraz senio-
rów i drużyn. Pojawili się za-
wodnicy z całej Polski, a tak-
że z Belgii, Czech i Niemiec. 
W woderach albo na boso, 
z podciągniętymi nogawka-
mi, zawodnicy rywalizowali z 
zaciętością godną XIX-wiecz-

nych poszukiwaczy le-
gendarnego El Dora-
do. Najważniejszym 
atrybutem poszuki-
waczy były miski. Du-
że i małe, metalowe i 
plastikowe, szare lub 
kolorowe, płaskie i stożkowe, 
gładkie lub popstrzone kol-
cami albo z rantami. A poza 
tym – co zawodnik, to inna 
technika płukania. Najlepiej z 
szukaniem radzili sobie pro-
fesjonaliści. – Profesjonalista 
to osoba, która choć raz brała 
udział w mistrzostwach świa-
ta w płukaniu złota – wyjaśnił 
Paweł Kochanowski, odpowie-
dzialny za kontakty z media-
mi. – W 2000 roku organiza-
torem mistrzostw świata była 
Złotoryja – dodał z dumą.

Przed startem każdej ka-
tegorii sędzia główny apliko-
wał do przygotowanych wia-
der z piaskiem kilka lub kilka-
naście ziarenek szczerego zło-
ta. Dla każdego po tyle samo. 
Po ile? To była tajemnica orga-
nizatorów. Najlepsi znajdowa-
li po dziesięć i więcej. Ale nie 
tylko ilość znalezionego zło-
ta decydowała o zwycięstwie. 
Ważny był także czas poszu-
kiwań. Za każdą nieodnalezio-
ną grudkę – 5 minut kary. Naj-
lepsi odnajdywali komplet w 
osiem minut. 

Organizatorami te-
gorocznych Płuczek by-
ło Polskie Bractwo Ko-
paczy Złota oraz gmi-
na Złotoryja i Złotoryj-
ski Ośrodek Kultury.

ROMAN TOMCZAK
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Przed wiekami w Złotoryi poszukiwano złota. Dziś też.

Hej, miski w dłoń!

Kilka sekund 
napięcia  
i sędzia oznajmia 
werdykt:  
jest złoto!

Nazywam się Marylka Wasilewicz, 
jestem z Leny. Mam 6 lat.  
Na zawodach byłam już trzy razy. 
Wczoraj wygrałam eliminacje,  
ale dzisiaj nie znalazłam ani 
jednego złota. Tato chyba wszystko 
wyrzucił do wody.  
Co mi się najbardziej podoba  
na tych zawodach? Ten rower,  
co był do wygrania.
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W kręgu wiary

„Gość 
Niedzielny” 
w TVP 3
Program „W kręgu wiary”, emi-

towany przez TVP 3 Wrocław 
w sobotę o godz. 17.00, zapra-
sza do śledzenia wydarzeń z ży-
cia Kościoła w trzech dolnoślą-
skich diecezjach. W cotygodnio-
wym serwisie informacyjnym tak-
że zapowiedź najnowszego wy-
dania „Gościa Niedzielnego”.

W niedzielę, 21 maja, po zde-
tonowaniu 1,5 tony ładun-

ków wybuchowych w kopalni 
„Rudna”, doszło do wstrząsu o si-
le 9 w 10-stopniowej skali. W tym 
czasie na dole nie było górników. 

Tąpnięcie najbardziej odczu-
li mieszkańcy Polkowic, którzy 
porównują niedzielny wstrząs 
do trzęsienia ziemi. Komisja z 
KGHM-u szacuje straty. Sprawdza-
ne są także instalacje gazowe, 
energetyczne oraz konstrukcje 
budynków. W poniedziałek, 22 
maja, w Polkowicach obradował 
sztab kryzysowy gminy, który tak-
że szacował rozmiar szkód. Za-
stępca burmistrza Polkowic, Sta-
nisława Bocian, zapowiedziała, że 
gmina w trybie pilnym napisze 
oficjalny protest do władz KGHM 
w sprawie powtarzających się tąp-
nięć górniczych. Rzecznik KGHM, 
Mieczysław Piotrowski, zapewnił, 
że w ciągu tygodnia odbywa się 
kilka takich strzałów i każdy jest 
kontrolowany. – Nie można jed-
nak przewidzieć siły ruchu góro-
tworu i jakie on będzie miał skut-
ki na powierzchni – powiedział. 

ROMAN TOMCZAK

W Polkowicach

Trzęsienie 
ziemi
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XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Fundacji im. Brata Alberta do Krzeszowa

Dzieci jednego Ojca
Fundacja została powołana,  
by przychodzić z różnorodną 
pomocą osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie. 
Pomaga głównie poprzez 
prowadzenie placówek dziennych 
i stałego pobytu. Od 14 lat jej 
członkowie i podopieczni z całej 
Polski jeżdżą na pielgrzymki.  
Po raz pierwszy przybyli  
do Krzeszowa.

16 maja krzeszowska ba-
zylika Matki Bożej Łaskawej i 
teren wokół niej wypełniły się 
gwarem i śmiechem. To blisko 
800-osobowa grupa osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie i 
ich opiekunów.

– Cieszymy się, że Krzeszów 
staje się miejscem spotkań przed-
stawicieli różnych diecezji z ca-
łej Polski – mówi bp Stefan Reg-
munt. – Dzisiaj uczestniczymy w 
integracyjnym spotkaniu przed-
stawicieli Fundacji Brata Alberta. 
Wszyscy jesteśmy dziećmi jedne-
go Ojca, wspólnie chcemy nieść 
to przesłanie. Nie łączy nas w tym 
przypadku tylko diecezja, lecz to, 
że mamy wspólny rodowód. Anna 
Dymna przypomniała w jednym 
z wywiadów słowa Ojca Święte-
go, że wszyscy muszą przeżyć 
prawdę, że są kochani. Tu właś-
nie chcemy, żeby wszy-
scy przeżyli tę prawdę, 
że są kochani niezależ-
nie od tego, czy mają taki 
czy inny stopień niepeł-
nosprawności – kończy 

bp Stefan. Krzeszów od wielu lat 
jest miejscem pielgrzymek osób 
niepełnosprawnych, a diecezja 
legnicka, odkąd zajął się tą spra-
wą bp Stefan Regmunt, organi-
zuje diecezjalne pielgrzymki. Jed-
nak taka pielgrzymka jest tu po 
raz pierwszy. Obserwując przyby-
łych, widać, że istnieje ogromna 
potrzeba spotykania się. Pojawili 
się tutaj reprezentanci wszystkich 
30 placówek Brata Alberta. Dołą-
czyła do nich także fundacja „Mi-
mo wszystko” założona przez An-
nę Dymną.

Cały wysiłek związany z or-
ganizacją pielgrzymki przejęły na 
siebie dwie placówki fundacji z 
Lubina: warsztaty terapii zajęcio-

wej „Przytulisko” oraz 
świetlica terapeutycz-
na. Bez ich ogromnego 
nakładu sił pielgrzymka 
nie mogłaby się odbyć.

 MIROSŁAW JAROSZ

Kilkanaście zespołów  
z całej Polski 

rywalizowało w Legnicy

Bój o Lutnię

Prawie pięciuset artystów zapre-
zentowało się od 19 do 21 maja 
w Legnicy. Zabrakło wśród nich 
legniczan.

Po trzech dniach wypełnio-
nych muzyką, śpiewem i rywali-
zacją laur tegorocznego turnie-
ju Złota Lutnia przypadł Chóro-
wi Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy.

W sobotę, dzień otwierają-
cy Ogólnopolski Turniej Chórów 
Legnica Cantat 37, ulica Najświęt-
szej Maryi Panny rozbrzmiewała 
śpiewem trzech chórów i zespo-
łu trębaczy. Po raz pierwszy bo-
wiem część turniejowych wystę-
pów „wyszła na ulice”.

Żaden zespół legnicki nie 
zakwalifikował się do turnieju. 
Mogliśmy je usłyszeć jedynie na 
imprezach towarzyszących. Jak 
mówi Grzegorz Szczepaniak, 
dyrektor Legnickiego Centrum 
Kultury organizującego turniej, 
selekcja była konieczna, bo nie 
sposób było zaprezentować 60 
zespołów. – W takich przypad-
kach wybór dokonany przez ju-
ry przypomina oceny sędziów 
podczas konkursów skoków 
narciarskich – wyjaśnia dyrek-
tor Szczepaniak.

Kierownikiem artystycznym 
turnieju był Marek Dyżewski. 
Wśród zakwalifikowanych do te-
gorocznej Legnicy Cantat zespo-
łów byli m.in.: Chór Kameralny 
Akademii Muzycznej we Wrocła-
wiu, Chór Camerata Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Bolesławcu 
oraz goście zagraniczni: De Caelis 
z Francji oraz Keith Donn Quartet 
z USA. ROMAN TOMCZAK
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Francuzi z zespołu De Caelis 
zaprezentowali w Legnicy pieśni 
gotyckie

Niepełnosprawni u stóp  
Matki Łaskawej

Sonda

POTRZEBY 
NIEPEŁNOSPRAW- 

NYCH 
INTELEKTUALNIE

KS. TADEUSZ ZALEWSKI
PREZES FUNDACJI
ŚW. BRATA ALBERTA
– Osobom nie-
p e ł n o s p r a w -
nym intelektu-
alnie potrzeb-
na jest facho-
wa opieka, i 
to zapewniają nasze war-
sztaty terapii zajęciowej, 
świetlice terapeutycz-
ne, inne ośrodki, których 
prowadzimy obecnie 30 
na terenie całej Polski, w 
tym 5 na terenie Dolnego 
Śląska. Potrzeba im rów-
nież życzliwości i dobro-
ci ze strony innych osób. 
Tego mogą doświadczyć 
na przykład dzisiaj. Przy-
jeżdżając jako grupy zor-
ganizowane, spotykają 
się tu z życzliwością or-
ganizatorów, wolontariu-
szy oraz władz kościel-
nych. I to jest bardzo 
ważne.
 
ALEKSANDER PŁOTNICKI
KIEROWNIK WARSZTATÓW
TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LUBINIE
– Tym oso-
bom najbar-
dziej potrze-
ba akceptacji 
społeczeństwa 
i zrozumienia 
ze strony władz, iż reha-
bilitacja osób niepełno-
sprawnych umysłowo jest 
tak samo ważna jak nie-
pełnosprawnych rucho-
wo. Tego trzeba tym oso-
bom życzyć. Bo o ile ak-
ceptacja społeczna osób 
niepełnosprawnych fi-
zycznie jest coraz więk-
sza, to z niepełnospraw-
nymi intelektualnie jest 
już gorzej.

Był również czas 
na występy  
i wspólną 
zabawę
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To było wielkie historyczne 
wydarzenie w dziejach 
Legnicy. Wizyta Papieża 
Polaka Jana Pawła II 
zgromadziła 2 czerwca 
1997 roku około pół 
miliona pielgrzymów. 
Ołtarz, który wówczas 
posłużył papieskiej liturgii, 
dziś jest kościołem.

Na tym ołtarzu Papież 
odprawił Mszę św., wy-
głosił słowo Boże i uko-
ronował obraz Matki Bo-
żej Łaskawej z Krzeszo-
wa. Górujący nad obiek-
tem krzyż był świadkiem 
tego wydarzenia. Aby 
upamiętnić tamtą wizytę 
i aby słowa, które wypo-
wiedział Papież, były za-
wsze żywe, postanowio-
no papieski ołtarz zamie-
nić w kościół. Obecnie 
kościół pw. św. Wojciecha 
jest pomnikiem obecności 
Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Legnicy.

Dwaj święci
Tuż po wizycie w 1997 

roku papieski ołtarz otrzy-
mała nowo powołana do 
życia parafia, wydzielo-
na z parafii Matki Bożej 
Królowej Polski. Dla tutej-
szej społeczności prezent 
ten był olbrzymim wyróż-
nieniem. Od tego czasu 
mieszkańcy dość chętnie 
zaangażowali się w budo-
wę kościoła. 

Św. Wojciech stał się 
w sposób oczywisty pa-
tronem świątyni, ponie-
waż w roku 1997 minęło 
równo 1000 lat od śmierci 
tego męczennika, patro-
na naszego kraju. Tak jak 

św. Wojciech wprowadził 
Europę w drugie tysiącle-
cie, tak Jan Paweł II wpro-
wadził nas w trzecie. Po-
dobieństw jest więcej. Te 
obydwie postacie są so-
bie bardzo bliskie i stano-
wią swego rodzaju klamrę 
spinającą X wieków histo-
rii Polski. 

Pamięć obecności
Co roku 2 czerwca jest 

w parafii wielkim świę-
tem. Również tym razem 
o godz. 18.00 odprawiona 
zostanie uroczysta Msza 
św. Wydarzeniu temu to-
warzyszyć będzie dodat-
kowo wystawa pt. „Praca 
jest dobrem człowieka – 
dobrem jego człowieczeń-
stwa”. Jest to sentencja z 
papieskiej homilii wygło-
szonej podczas Mszy na 
legnickim lotnisku. Homi-
lia ta, mimo upływu lat 
staje się dla nas coraz bar-
dziej aktualna. Porusza 
ona problemy, które teraz 
coraz częściej dotyczą Po-
laków: pracy, bezrobocia, 
wyzysku, godności czło-
wieka. W przyszłym ro-
ku, z okazji 10. rocznicy 

pobytu Papieża w Legnicy,                                                           
organizatorzy chcą przy-
gotować wystawę zdjęć 
zatytułowaną „On był z 
nami, my byliśmy z Nim”, 
ukazującą, jak legniczanie 
przeżywali odejście Wiel-
kiego Polaka.

Budowa 
wspólnoty
Przy parafii dość pręż-

nie działa kilka grup. Są 
nimi: Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, Akcja Ka-
tolicka, Domowy Kościół 
czy Liturgiczna Służba Oł-
tarza licząca ok. 30 osób. 
Grupa, która wyróżnia tę 
parafię spośród innych, 
to Stowarzyszenie im. św. 
Wojciecha mające m.in. 
utrwalać w pamięci wizy-
tę Papieża w Legnicy, zbie-
rać jej pamiątki i wspierać 
budowę kościoła – pomni-
ka. Chociaż Msze św. re-
gularnie odbywają się tu 
już od kilku lat, do zakoń-
czenia budowy pozostało 
jeszcze trochę prac. Prze-
de wszystkim wykonanie 
sufitu, posadzki, ławek i 
ołtarza głównego.

MIROSŁAW JAROSZ 

PANORAMA PARAFII 
Parafia świętego Wojciecha w Legnicy

Z papieskiego ołtarza

KS. JÓZEF 
BOROWSKI

Urodził się w 1960 ro-
ku w Ścinawce Średniej. 
Święcenia kapłańskie 
przyjął w roku 1987. Jako 
wikariusz posługę ka-
płańską pełnił w Lubaniu, 
Wałbrzychu i Legnicy. Od 
1997 r. jest pierwszym 
proboszczem tutejszej pa-
rafii. 

Krzyż  
z papieskiego ołtarza, 

górujący obecnie  
nad świątynią  

zwraca uwagę tysięcy  
mieszkańców pobliskich 

osiedli

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 
  W tygodniu: 18.00
  Odpust parafialny – 23 kwietnia.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Na terenie parafii mieszka ok. 4000 lu-
dzi. Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że 
bezrobocie jest również tutaj dużym prob-
lemem. Kiedy chodzę po kolędzie i pytam, 
gdzie jest syn czy córka, coraz częściej do-
wiaduję się, że młodzi ludzie wyjechali w 
poszukiwaniu pracy za granicę. Jest to nie-
stety zjawisko coraz powszechniejsze. In-
nym przykładem zubożenia społeczeństwa 
jest fakt, że przed laty okolicznych miesz-
kańców było stać na wybudowanie włas-
nych domów, a dziś wielu z nich ma nawet 
problemy z ich utrzymaniem. Mimo licznych 
problemów moi parafianie są bardzo życzli-
wi, bo to, że udało się wybudować kościół, 
jest głównie ich zasługą. Poświęcili wiele go-
dzin własnej pracy przy stawianiu fundamentów 
i wznoszeniu ścian. Na placu budowy mówiło 
się, że „Kościół, którego jeszcze nie ma, ma już 
swoją historię”.
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