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Świat nie jest idealny. Po 
lipcowej suszy niewyklu-

czone są sierpniowe powo-
dzie. Tym większy był trud 
tych, którzy w deszczu po-
dążali do Częstochowy. Ta 
szczególna forma rekolekcji 
w drodze jest fenomenem w 
skali całej Europy. Legnicką 
pielgrzymkę prezentujemy 
na stronach IV–V. Z nieco in-
nej, europejskiej pielgrzymki 
powrócili z Rzymu ministran-
ci. Przedstawiciele diecezji 
legnickiej stanowili wśród 
nich jedną z największych 
grup. Piszemy o tym na stro-
nie III. 

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  ODPUST ŚW. WAWRZYŃCA na 

Śnieżce
  REMINISCENCJE Z PIELGRZYMKI do 

Częstochowy
  Zaproszenie na SPOTKANIE 

MŁODZIEŻY w Krzeszowie
  Spotkania „GITARĄ I PIÓREM”

Przez 9 dni, od 1 do 9 sierpnia, blisko 
półtora tysiąca osób uczestniczyło w XIV 

Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na 
Jasną Górę. W tym czasie tysiące osób, które 
nie mogły iść bezpośrednio, spotykały się w 
kościołach w grupach duchowego uczest-
nictwa. Pątnicy pokonali trasę ok. 250 km. 
Dwa dni dłużej szli pielgrzymi z Jeleniej 
Góry i okolic, mając do przejścia ok. 300 km. 
Pielgrzymom dopisała umiarkowana pogoda, 
nie było upałów, których wielu się obawiało. 

Był to prawdopodobnie 
jeden z powodów, dla któ-
rego na pieszą wędrówkę 
do Częstochowy zdecydo-
wało się mniej osób niż 
zazwyczaj.

MIROSŁAW JAROSZ
Więcej o tegorocznej 
pielgrzymce piszemy  

na str. IV–V

LEGNICKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
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Wakacje z Caritas

Harmonijnie
Ponad 3 tys. dzieci z terenu 
diecezji legnickiej skorzysta w tym 
roku z kolonii organizowanych 
przez legnicką Caritas.

W czterech miejscowoś-
ciach: Dąbkach, Ustroniu Mor-
skim, Lubiatowie i Lwówku 
Śląskim zorganizowano po 
pięć turnusów. Pierwszy roz-
począł się wraz z końcem ro-
ku szkolnego. Ostatni rozpo-
cznie się 19 sierpnia i potrwa 
do końca miesiąca.

W koloniach biorą udział 
dzieci ze wszystkich środo-
wisk społecznych. Dlatego 
część z nich była zwolniona 
przy wyjeździe z jakichkol-
wiek opłat. Pozostali zapła-
cili jak zwykle jedynie część 
kosztów. Pozostałe pokrywa-
ła Caritas. Chociaż nie tyl-
ko. Po raz trzeci skorzystano 
także z pomocy finansowej 
KGHM „Polska Miedź” SA.

Jak podkreśla Zbigniew 
Fugiel, sekretarz legnickiej 
Caritas, od samego począt-
ku organizowanych przez Ca-

ritas kolonii ochoczo 
zgłaszają się do ich 
przygotowania i pro-
wadzenia wolontariu-
sze. – Najtrudniejsza 
praca to pokonanie 
biurokratycznych ba-
rier, które są zawiłe i 
czasochłonne. Dlate-
go harmonijna pomoc wolon-
tariuszy, kleryków czy sióstr 
zakonnych jest nie do prze-

cenienia – mówi Zbigniew Fu-
giel. 

W lipcu dzieci przebywa-
jące na kolonii w Lubiatowie 
nad Jeziorem Sławskim odwie-
dził sufragan legnicki bp Ste-
fan Regmunt. Towarzyszyli mu 
m.in. ks. Czesław Włodarczyk, 
dyrektor Caritas Diecezji Leg-
nickiej, oraz s. Flavia – karme-
litanka Dzieciątka Jezus. Pod-
czas wizyty ks. biskup nie tyl-
ko modlił się wspólnie z mło-
dzieżą i nie tylko namawiał ją 
do tworzenia po powrocie do 
domów diecezjalnych szkol-
nych kół Caritas. Biskup tak-
że bawił się z roześmiany-

mi młodymi gospoda-
rzami oraz – co staje 
się zwyczajem w przy-
padku bpa Regmunta 
– zagrał im na akor-
deonie.

Po każdym turnu-
sie dzieci podkreślają, 
że czas nadspodziewa-
nie szybko minął. Po-

zostawała im nadzieja na spot-
kanie w przyszłym roku.

ROMAN TOMCZAK

Dzieci  
z zachwytem 
słuchały 
akordów 
wychodzących 
spod palców  
bpa Regmunta
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Po wyjściu 
z katedry 
pierwsze 
kilometry 
pielgrzymi 
pokonali 
wspólnie 
ze swymi 
biskupami
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Będzie remont karkonoskich szlaków

Festyn nie tylko policyjny

KARKONOSZE. Jeszcze w 
tym roku rozpocznie się re-
mont dwóch popularnych kar-
konoskich szlaków. Pieniądze 
na ten cel przeznaczył Ekofun-
dusz. W pierwszej kolejności 
przeprowadzony zostanie re-
mont szlaku wokół Wielkiego i 
Małego Stawu, gdzie ze wzglę-
du na zły stan techniczny trasy 
turyści tworzą nowe ścieżki.
W przyszłym roku wyremon-
towane mają być kolejne dwa 
szlaki: z Karpacza przez Biały 
Jar do Śląskiego Domu oraz ze 
Słonecznika do Przełęczy Kar-
konoskiej.

ZGORZELEC. Po raz szósty w 
powiecie, a drugi w Zgorzelcu, 
zorganizowany został festyn z 
okazji Święta Policji. W inaugu-
racji, którą poprzedziła parada 
Orkiestry Komendy Wojewódz-
kiej Policji, przewodników psów 
oraz policji konnej, uczestniczy-
li przedstawiciele władz samorzą-
dowych i policyjnych wojewódz-
kich. Obecni byli także goście za-

graniczni: Oleg Sokołow – za-
stępca Naczelnika Milicji Obwo-
du Dniepropietrowskiego, Milan 
Wejbera – zastępca Komendanta 
Policji z Liberca oraz Joachim Klar 
– zastępca Dyrektora Policji Ober-
lauzitz-Niederschlesien. 

Dla uczestników festynu 
przygotowano atrakcyjny pro-
gram. Znalazły się w nim qui-
zy, konkursy, pokazy sztuk wal-
ki i tresury psów. Podczas gdy 
dzieci uczestniczyły w zaba-
wach, dorośli mogli sprawdzić 
swoje umiejętności w konkur-
sach obejmujących rzut pałką 
dla kobiet oraz biegi w wor-
kach dla mężczyzn. Można by-
ło skorzystać z czeskiej strzel-
nicy laserowej lub obejrzeć po-
jazd prewencji technicznej „In-
fomobil” z Niemiec. Jednak ser-
ca widzów podbiła prezentacja 
policji konnej z Saksonii. 

ZŁOTORYJA. Rozpoczęły 
się prace związane z bu- 
dową hali produkcyjnej oraz 
pomieszczeń socjalnych no-
wej fabryki w Złotoryi. 
Inwestycja jest przeprowa- 
dzana na obszarze Legni-
ckiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Inwestorem jest 
firma Adeo Scren Sp. z o.o. 
Firma z włoskim kapita-
łem pozwolenie na budo-
wę fabryki na terenie zło-
toryjskiej podstrefy LSSE 
otrzymała jeszcze w paź-
dzierniku ub.r. W Złotoryi 

polsko-włoska firma będzie 
produkować ekrany multime-
dialne.

Musiał(o) być dobrze
LUBAŃ. Na zakończonych w 
Nowej Rudzie Mistrzostwach Pol-
ski 10- i 11-latków w pływaniu 
wyśmienicie spisała się reprezen-
tacja Lubania. Lubańska utalento-
wana dwójka: Żaklina Musiał i Ja-
kub Wajcfelt (Orka Lubań) wywal-
czyła tam aż osiem medali, w tym 
cztery tytuły mistrzów Polski! Naj-
większe perspektywiczne nadzie-
je lubańskiego pływania prowa-
dzone są na co dzień przez am-
bitnego i niezwykle pracowitego 
trenera Adama Musiała.

Manewry małolatów

LEGNICA–LEGNICKIE POLE. 
Niezwykle interesującą propozy-
cję przygotował dla dzieci legni-
cki OSiR. W czwartek 27 lipca o 
godz. 6.45 przed stacją meteoro-
logiczną spotkało się trzydziestu 
uczestników „Manewrów Mało-
latów”. Stamtąd na dziewięcioki-
lometrowy szlak Bitwy Legnickiej 
wyruszyło pięć zespołów zaopa-
trzonych w mapy, przy pomocy 
których miały dotrzeć do Legni-
ckiego Pola, po drodze odnajdu-
jąc ukryte paczki z żywnością. Po 
dotarciu do celu czekało pierw-

sze poważne zadanie, zbudowa-
nie szałasów z żerdzi i gałęzi. Na-
stępnie toczyły się zmagania na 
wodzie, a  w południe dzieci przy-
gotowały wspólny obiad. „Mało-
laty” zaproszono też do parku li-
nowego, gdzie przeprawiały się 
grupowo przez pole minowe i 
zjeżdżały z wysokości po linie. 
Największe zaciekawienie budzi-
ła ostatnia próba – poszukiwanie 
ukrytego skarbu. Na koniec by-
ły nagrody dla zwycięzców, a dla 
wszystkich certyfikaty ukończenia 
manewrów. 

Ozon górą
W REGIONIE. Występujące 
od dłuższego czasu wysokie na-
słonecznienie i obecność w po-
wietrzu tlenków azotu, węgla i 
węglowodorów powodują prze-
kroczenie stężenia ozonu na te-
renach górskich (w tym także 
w regionie Bogatyni) oraz war-
tości progowej w stacjach ba-
dawczych we Wrocławiu oraz 
na Czarnej Górze. Szczegóło-
wy komunikat Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w tej sprawie zamieszczony 

jest na stronie Starostwa Powia-
towego w Zgorzelcu www.po-
wiat.zgorzelec.pl. Zbyt duże ilo-
ści ozonu powodują zaburzenia 
zdrowotne u dzieci i osób star-
szych, z zaburzeniami funkcjo-
nowania układu oddechowego, 
krwionośnego, a także u męż-
czyzn z chorobami układu płcio-
wego, czy choćby osób palą-
cych papierosy. W komunikacie 
zamieszczono również sposo-
by chronienia się przed niebez-
piecznym ozonem.

Na ekranie

Utalentowana dwójka młodych 
pływaków z Lubania
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Duży napływ turystów sprawia,  
że najpopularniejsze szlaki muszą 
być okresowo remontowane
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Serca publiczności podbiła 
akrobacjami prezentacja 
saksońskiej policji konnej
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Wszyscy nie kryli radości z pełnego wrażeń 12-godzinnego 
programu imprezy
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Tą drogą wkrótce wyjadą 
multimedialne ekrany
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Zakończyła się kolejna Europejska Pielgrzymka Ministrantów

Rzymskie wakacje
Kiedy wydawało się, że wszyscy 
ministranci w Europie mówią 
tylko w języku niemieckim, 
Benedykt XVI zwrócił się do nich 
po polsku.

Spotkania ministrantów z ca-
łej Europy zapoczątkowano w la-
tach pięćdziesiątych. Mają na ce-
lu integrację tego młodzieżowe-
go środowiska, pogłębienie wiary 
i wytyczenie dróg rozwoju ruchu 
na kolejnych pięć lat. W rzymskich 
spotkaniach ministrantów i mini-
strantek – bo i dziewczęta w nie-
których krajach służą do Mszy św. 
– Polacy oficjalnie uczestniczą po 
raz pierwszy, choć już pięć lat te-
mu w pielgrzymce brała udział 
nieformalna grupa z Polski. Jed-
nak dopiero po ich przyjeździe 
poznańska redakcja pisma „Króluj 
Nam Chryste” postanowiła wziąć 
na siebie organizację tegorocz-
nej Europejskiej Pielgrzymki Mi-
nistrantów do Rzymu. 

Lingwistyczna zapora
Mimo że po wielu zabiegach 

doszło do wyjazdu, Polacy bra-
li w spotkaniach udział tylko jako 
obserwatorzy, bez prawa głosu 
nad tworzeniem europejskiej, mi-
nistranckiej przyszłości. Dlacze-
go? – Każdy zrzeszony ministrant 
musi co roku wpłacać do europej-
skiego stowarzyszenia ministran-
tów pewną kwotę pieniędzy – 
wyjaśnia ks. Adam Wichłacz, sa-
lezjanin, diecezjalny organizator 
wyjazdu z Legnicy. – A taki spo-
sób manifestowania wiary czy za-
angażowania jeszcze się u nas nie 
przyjął – dodaje.

W Rzymie, pod hasłem „Duch 
daje życie” spotkało się ponad 
25 tys. ministrantów z całej Eu-
ropy. Najwięcej z Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii, choć byli też Włosi, 
Hiszpanie, Litwini, Czesi i Francu-
zi. Z Polski przybyło tysiąc chłop-
ców i kilkadziesiąt osób towarzy-
szących. Diecezję legnicką repre-
zentowała rekordowa, 336-oso-
bowa grupa ministrantów. Spo-
tkanie trwało od 1 do 3 sierpnia, 
jednak sześć legnickich autoka-
rów wyruszyło już 30 lipca. Pierw-
szy dzień spotkania nie był dla 

nich wesoły. Na miejscu 
spotkali się co prawda z 
radością i sympatią mi-
nistrantów z innych kra-
jów, ale także zderzyli z 
niemal wszechobecnym, 
dominującym językiem 
niemieckim. Nawet spotkanie na 
Placu św. Piotra, gdzie podczas 
Mszy św. homilię do zebranych 
wygłosił kardynał Schönborn, by-
ło dla polskiej młodzieży, w więk-
szości nie znającej niemieckiego 
– chwilą zwątpienia w sens przy-
jazdu.

Ducha nie gaście
Drugi dzień upłynął pod zna-

kiem audiencji generalnej u pa-
pieża Benedykta XVI. 
Także i tego dnia języ-
kiem dominującym na 
Palcu św. Piotra był nie-
miecki. Zwątpienie pol-
skich ministrantów było 

coraz większe. Do chwi-
li, kiedy Papież Niemiec 
zwrócił się do zebra-
nych po polsku. Powie-
dział: „Serdecznie po-
zdrawiam pielgrzymów 
z Polski. A szczególnie 

ministrantów, uczestników wiel-
kiej, Europejskiej Pielgrzymki Mi-
nistrantów. Wiem, że w Polsce 
wielu młodych ludzi służy Bo-
gu przy ołtarzu. Życzę im i Wam 
tu obecnym, żebyście zawsze by-
li przyjaciółmi i apostołami Chry-
stusa. Wszystkim pielgrzymom, 
ministrantom i ich bliskim z ser-
ca błogosławię”. To była chwila 
przełomu! – Dla tej chwili warto 
było przemęczyć się pierwsze dni 
– wspomina swoją reakcję Kamil 

Kozub z Polkowic, któ-
ry wraz z grupą mini-
strantów naszej diecezji 
widział z kilku kroków 
przejeżdżającego przez 
sektory Benedykta XVI. 

– Na chwilę ustąpiło zmęczenie, 
zapomnieliśmy o upale i dręczą-
cej bezbarwności niezrozumia-
łych słów – wspomina Paweł, inny 
uczestnik rzymskiego spotkania. 
– Wtedy wszyscy, i ministranci, i 
rodzice, i my, organizatorzy, po-
czuliśmy, że właśnie po to prze-
byliśmy tyle kilometrów – mówi 
ks. Wichłacz.

Codzienna służba
Trzeciego dnia było już tylko 

zwiedzanie Wiecznego Miasta w 
towarzystwie roześmianego tłu-
mu rówieśników. Jednak nie oby-
ło się bez kłopotów. – Podczas 
pobytu jeden z ministrantów zo-
stał ukąszony w nogę przez ja-
kiegoś insekta. Noga spuchła tak 
bardzo, że potrzebna była hospi-
talizacja – wyjaśnia ks. Adam Wi-
chłacz. Na szczęście został z nim 
jego ksiądz proboszcz. Ktoś zagi-
nął na kilka godzin, ale się znalazł. 
Była więc okazja podziękować św. 
Antoniemu za szczęśliwe zakoń-
czenie tej przygody. Zmęczona, 
ale szczęśliwa ministrancka gru-
pa młodzieży diecezji legnickiej 
była w domach w sobotę 5 sierp-
nia. Część z tych młodych ludzi 
kilka tygodni spędzi teraz w ro-
dzinnych miejscowościach. Część 
rozjechała się od razu na kolejne 
wakacyjne wojaże. Jednak wszę-
dzie, w domu czy na wakacjach, 
nadal będą służyć do Mszy świę-
tych. Bo ministrować znaczy prze-
cież – służyć.

ROMAN TOMCZAK
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Zobaczyć  
z bliska Papieża 
– marzenie 
wszystkich 
ministrantów

Nareszcie u celu: 
kilkadziesiąt 
tysięcy młodych 
ludzi zapełnia 
Plac św. Piotra
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Pielgrzymka, czyli naj-
większe rekolekcje w 
drodze, wyruszyła z 
Legnicy już po raz czter-

nasty. Ciekawostką jest uczest-
nicząca po raz pierwszy, grupa 
rowerowa. Wielką pomocą słu-
ży pielgrzymom wielotysięcz-
na grupa duchowego uczestni-
ctwa – osoby które nie mogły 
wędrować na Jasną Górę. 

Liczby w dół
W pielgrzymce szła mniej-

sza niż zwykle liczba osób. Ks. 
Marian Kopko, przewodnik piel-
grzymki, uważa, że złożyły się na 
to trzy powody: – Lipcowe upa-

ły przestraszy-
ły niektórych, 
nikt nawet nie 
przypuszczał, 
że będziemy 
wędrowali w 
takim deszczu. 
Wielu młodych 

ludzi, studentów, którzy dotych-
czas chodzili na pielgrzymkę, wy-
jeżdża, niestety, za granicę, do 
Niemiec, Anglii, Irlandii. Nie dzi-
wię się im, bo w wielu przy-
padkach nie mają innego wyj-
ścia. Trzecią przyczynę upatru-
ję w szwankującej informacji na 
poziomie dekanalnym i parafial-
nym. Nie wszyscy księża odpo-
wiednio ją nagłośnili. Będziemy 
musieli w przyszłym roku to po-
prawić – podkreśla ks. Kopko. I 
dodaje: – Ruchowi pielgrzymko-
wemu muszą towarzyszyć syste-
matyczne spotkania w ciągu ro-
ku. Nie wszyscy kapłani dostrze-
gają olbrzymią wartość duszpa-
sterską pielgrzymki. A przecież 
są to największe w diecezji, trwa-
jące 9 dni, rekolekcje dla mło-
dzieży (to z niej w 85 proc. skła-
da się pielgrzymka). 

Konkretny cel
Pielgrzymka to przede 

wszystkim modlitwa i intencje 
niesione w trudzie do Matki 
Bożej w Częstochowie. Tego-
roczna intencja ogólna to mod-
litwa dziękczynna za wizytę 
papieża Benedykta XVI w Pol-
sce i prośba o rychłą beatyfika-
cję sługi Bożego Jana Pawła II. 
Pielgrzymi niosą jednak ze so-
bą tysiące intencji osobistych.

 – Bardzo bym chciała, aby 
moi rodzice znowu byli razem 
ze sobą – opowiada Małgorza-
ta z Jeleniej Góry.

– To moja 25. pielgrzymka 
w życiu i 14. jako przewodni-
ka pielgrzymki legnickiej – mó-
wi ks. Kopko. – Muszę przyznać, 
że te intencje ludzi, młodzieży 
są często bardzo wzruszające. Ja 
w rozmowie, spowiedzi pytam 
każdego, w jakiej intencji idzie. I 
tych intencji jest naprawdę wie-
le, pokazujących ich jako ludzi 
głębokiej wiary. Jest dużo inten-
cji dziękczynnych, są prośby o na-
wrócenie rodziców, dzieci czy in-
nych bliskich osób. Prośby o wyj-

tekst 
MIROSŁAW JAROSZ

Chłód, deszcz, 
błoto i setki 
kilometrów  

do pokonania. Mimo 
to wśród pielgrzymów 

niepowtarzalna, pogodna 
atmosfera. Rozważając 

hasło tegorocznej 
pielgrzymki „Bóg jest 
Miłością”, łatwiej było 

dotrzeć do celu. 

XIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej na Jasną Górę

Rekolekcje w drodze

Wierni  
z legnickiej 
diecezji przez 
9 dni nieśli 
na Jasną Górę 
własne intencje
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ście z nałogów. 
Ci wszyscy lu-
dzie naprawdę 
się modlą, nikt 
nie idzie jak na 
wycieczkę czy 
rajd, mają kon-
kretny cel. 

– Patrząc 
z perspekty-
wy kapłańskiej, 
bardzo cie-
szą gruntow-
ne spowiedzi. Towarzyszą im na-
prawdę szczere postanowienia 
poprawy – dodaje ks. Grzegorz 
z Polkowic.

Uśmiech gospodyni
Warto podkreślić jeszcze in-

ny aspekt pielgrzymki, ważny dla 
ludzi, którzy przyglądają się jej z 
boku. Pątnicy witani są najczęś-
ciej z olbrzymim wzruszeniem i 
łzami w oczach. – Od wielu lat 
goszczę w swym domu pielgrzy-
mów – mówi pani Anna ze Sto-
brawy. – Pielgrzymka to waż-
ne wydarzenie w życiu 
naszej wsi. Bardzo się 
do tego przygotowuje-
my. Niewiele z nas mo-
że pójść na pielgrzym-
kę, a w ten sposób sta-
ramy się uczestniczyć w 
tym trudzie. Bo kiedy 
kilkadziesiąt osób przej-

dzie przez podwórko, łazienkę i 
pokoje to jest trochę sprzątania 
– uśmiecha się gospodyni.

Ludzie powierzają pielgrzy-
mom swoje intencje. Są nieby-
wale gościnni. Szczególnie na 

Dolnym Śląsku i Opol-
szczyźnie. Częstują na-
pojami i dożywiają piel-
grzymów na trasie. Na 
postojach i noclegach 
bez wahania otwierają 
swe domy. To obopól-
ne, pełne miłości świa-
dectwo wiary. 

XIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej na Jasną Górę

Rekolekcje w drodze

PIELGRZYMOWALI NA JASNĄ GÓRĘ
GRUPA 1: patron: św. Barbara; dekanaty: Lubin, Polkowice, Ścinawa; prze-
wodnik: ks. Łukasz Kociołek; 120 osób
GRUPA 2: patron: św. Franciszek z Asyżu; dekanaty: Jelenia Góra, Świerzawa; 
przewodnik: ks. Jerzy Jastrzębski; 150 osób
GRUPA 3: patron: św. Józef; dekanat: Bolesławiec; przewodnik: ks. Józef 
Hupa; 180 osób
GRUPA 4: patron: śś. Piotr i Paweł; dekanaty: Legnica i Prochowice; prze-
wodnik: ks. Jan Bryja; 160 osób
GRUPA 5: patron: św. Jadwiga; dekanaty: Zgorzelec, Lubań, Leśna, Węgliniec, 
Bogatynia; przewodnik: ks. Krzysztof Zimnicki; 120 osób
GRUPA 6: patron: św. Jan Bosko; salezjanie; dekanaty: Lubin i Chocianów; 
przewodnik: ks. Mirosław Łobodziński; 170 osób
GRUPA 7: patron: bł. Matka Teresa z Kalkuty; młodzież i studenci; przewod-
nik: ks. Janusz Wilk; 60 osób
GRUPA 8: patron: św. Faustyna; dekanaty: Jawor, Chojnów; przewodnik:  
ks. Tomasz Aszurkiewicz; 120 osób
GRUPA 9: patron: św. Krzysztof; dekanaty: Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, 
Złotoryja; przewodnik: ks. Przemysław Tur; 100 osób
GRUPA 10: patron: Ojciec Pio; pokutna; przewodnik: ks. Ludwik Maciak; 
80 osób
GRUPA 11: rowerowa; przewodnik: ks. Piotr Bizoń; 5 osób
GRUPA 12: Grupa duchowego uczestnictwa



Tuż przed 
wyjściem  
w daleką drogę 
pielgrzymi 
modlili się 
w legnickiej 
katedrze

Wzdłuż 
całej trasy 

pielgrzymom 
towarzyszyło 

olbrzymie 
wsparcie  
i pomoc  

ze strony  
osób, które  

do Częstochowy 
pójść nie mogły
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O zarzutach wobec SKOK-ów

Komercja czy spółdzielczość

ROMAN TOMCZAK: Niedawne 
oskarżenie posłów PiS Jędrze-
ja Jędrycha i Artura Zawiszy o 
lobbowanie na rzecz SKOK-ów 
w Sejmie mogło zaniepokoić 
członków spółdzielczych kas 
kredytowych.

MARIAN SKUTNIK: – Prowadze-
nie określonej kampanii, 
kampanii negatywnej, nasta-
wionej na wyeliminowanie 
nas z rynku usług finanso-
wych – to rzeczywiście może 
zastanawiać członków SKOK-
ów. Jednak zarzuty pod na-
szym adresem są oparte na 
nieprawdziwych oskarże-
niach. Skądinąd wiem, że 
przeciwko posłowi Nitraso-
wi zostało już złożone do 
prokuratury zawiadomienie 
o pomówieniu.

Ale wcześniej poseł Nitras zło-
żył do prokuratury zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa lobbowania 
w Sejmie na rzecz SKOK-ów 
przez posła Jędrycha, notabe-
ne urlopowanego pracownika 
SKOK-ów. Następnie pojawiły 
się informacje o braku nadzo-
ru bankowego nad SKOK-ami 
czy niepłaceniu przez nie po-
datku dochodowego.

– Zwolnienie z podatku do-
chodowego od osób prawnych 
to obecnie nasza jedyna prze-
waga nad bankami komercyj-
nymi. Mówiłem o tym nie-
dawno w Radiu Rodzina. Tam 
także próbowałem robić ze-
stawienia, co to oznacza np. 
dla Południowo-Zachodnie-
go SKOK-u. Oznacza miano-
wicie, że budżet państwa nie 
otrzymuje od PZ SKOK ok. 30 
tys. zł rocznie. To stosunkowo 

niewielka dla skarbu państwa 
kwota. Nie posiadamy za to 
innych przywilejów należnych 
na razie wyłącznie bankom ko-
mercyjnym. Na przykład ban-
kowy tytuł wykonawczy. Po-
woduje on, że oszczędności 
w procesie egzekwowania na-
leżności są kilkukrotnie więk-
sze w bankach komercyjnych. 
Gdybyśmy mieli dostęp do 
bankowego tytułu wykonaw-
czego, to korzyści dla nas by-
łyby pięciokrotnie wyższe niż 
obecne zwolnienie z podatku 
dochodowego. Poza tym to 
zwolnienie skończy się w tym 
roku. Należy też pamiętać, że 
banki korzystały z dopłat z bu-
dżetu państwa. To były setki 
milionów złotych wpompowa-
nych w tzw. system pomoco-
wy dla banków. Natomiast co 
do braku nadzoru bankowego 
w SKOK-ach, to chcę powie-
dzieć, że Kasa Krajowa SKOK 
– która jest ustawowym orga-
nem nadzoru dla SKOK-ów – 
sporządza co roku sprawozda-

nia ze swojej działalności dla 
Narodowego Banku Polskiego, 
a także podlega kontroli ze-
wnętrznej ze strony Krajowe-
go Związku Spółdzielczego. 
To przecież również nadzór, 
i to zgodny z polskim porząd-
kiem prawnym.

W środowisku finansowym 
mówi się, że przygotowywana 
ustawa o dopłatach mieszka-
niowych umożliwi SKOK-om 
udzielanie długoterminowych 
kredytów mieszkaniowych. To 
otwarłoby Wam drogę do lu-
kratywnych kredytów miesz-
kaniowych.

– Nie widzę powodu, dla 
którego SKOK-i nie miałyby 
udzielać kredytów długotermi-
nowych. Przez wiele lat swoje-
go istnienia dały dość dowo-
dów na to, że są instytucja-
mi odpowiedzialnymi i godny-
mi zaufania. W tym czasie wie-
le banków upadło, wiele ogło-
siło niewypłacalność. W syste-

mie SKOK nic takiego się nie 
wydarzyło.

Ilu macie członków?

– Południowo-Zachodnia 
SKOK zrzesza 24 tys. człon-
ków w blisko 70 placówkach. 
Praktycznie co miesiąc otwie-
ramy nowy punkt na terenie 
województwa dolnośląskiego, 
w tym diecezji legnickiej. Ce-
lowo używam terminu „człon-
ków”, a nie „klientów”. Czło-
nek SKOK-u jest jednocześnie 
jego współwłaścicielem. Mo-
że być świadkiem lub uczest-
nikiem podejmowania najbar-
dziej strategicznych dla firmy 
decyzji.

A gdzie indziej?

– Wyobraża pan sobie, że 
klient banku komercyjnego 
bierze udział w obradach je-
go najwyższych gremiów de-
cyzyjnych?

Wróćmy do zarzutów PO wo-
bec SKOK-ów. W Polsce dość 
wyraźnie wiąże się wasz rodo-
wód z PiS-em.

– Ufam, że członkowie 
SKOK-ów czy osoby z nami 
sympatyzujące widzą, że tu nie 
ma żadnej zależności. Widzą, 
że cała ta akcja ma charakter 
czarnej propagandy i ataku na 
nas. To są jakieś preteksty, któ-
re miały spowodować spadek 
zaufania do SKOK-ów. Mam na-
dzieję, że nieudane. Zapew-
niam, że oparte na pomówie-
niach. No ale cóż, w dobie 
ostrej walki o klienta w sekto-
rze finansowym, niektórzy nie 
przebierają w środkach. Jeśli 
zaś chodzi o powiązania poli-
tyczne, to SKOK-i nigdy ani ofi-
cjalnie, ani nieoficjalnie nie fir-
mowały ani nie były popiera-
ne przez żadną partię politycz-
ną. Bezpośrednie kojarzenie 
SKOK-ów z PiS-em jest niepo-
rozumieniem. Przypomnę, że 
ustawa o SKOK-ach powstawa-
ła podczas sprawowania rzą-
dów przez SLD. 

Z Marianem Skutnikiem, 
prezesem zarządu Południowo-
-Zachodniej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, 
rozmawia Roman Tomczak
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XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Deszczowa apokalipsa
Zimno i padający ciągle deszcz  
nie odstraszyły sympatyków 
teatralnej sztuki ulicy. Aby 
zatrzymać widzów w taką 
niepogodę, przedstawienia 
musiały być naprawdę dobre.

Spektakle grane na ulicy ma-
ją pewną przewagę nad tymi w 
teatrze. Dają więcej wolności za-
równo artystom, jak i widzom. 
Pierwsi mogą realizować pomy-
sły niemożliwe do wykonania na 
scenie. Ci drudzy podczas kiep-
skiego przedstawienia po prostu 
mogą pójść dalej. Widzowie, któ-
rzy przez trzy dni, od 4 do 6 sierp-
nia, pomimo niepogody gremial-
nie uczestniczyli w Międzynaro-
dowym Festiwalu Teatrów Ulicz-
nych, dali świadectwo, że prezen-
towane sztuki były tego warte.

Tu się zaczęło
Międzynarodowy Festiwal Te-

atrów Ulicznych w Jeleniej Gó-
rze jest prekursorem tego rodza-
ju imprez w Polsce. Został wymy-
ślony przez Alinę Obidniak, któ-
ra na początku lat 80. dyrektoro-
wała Teatrowi Jeleniogórskiemu. 
Szybko okazał się przebojem na 
skalę kraju, dziś mają licznych na-
śladowców.

W tym roku jako pierwszy na 
placu Ratuszowym w Je-
leniej Górze zaprezento-
wał się rosyjski zespół 
z Petersburga „Wędrują-

ce Lalki Pana Pejo”. Póź-
niej, w wieczornej sce-
nerii, wystąpił znany już 
z ubiegłego roku tak-
że rosyjski, ale związa-
ny z Pragą Teatr Novogo 
Fronta. Spektakl z odnie-
sieniami do Biblii ukazy-
wał wizję katastrofy spo-
wodowanej niszczeniem 
przez człowieka dzieła 
Stwórcy.

Pogoda dla wytrwałych
Wielbicielom teatrów ulicz-

nych nie przeszkodził chłód i pa-
dający deszcz. – Od lat z przy-
jemnością oglądam jeleniogórskie 
spotkania teatralne, bo atmosfe-
ra w trakcie festiwalu jest niepo-

wtarzalna. Tego się nie 
da opowiedzieć – mówi 
jeden z widzów.  Cho-
ciaż deszcz przeszkadzał 

w pewien sposób impre-
zie, wiele osób zauważa-
ło, że taka pogoda doda-
ła innego wymiaru nie-
którym ze sztuk. Teatr 
ulicy ma przecież rów-
nież tę przewagę, że 
może wykorzystywać 
w swych działaniach ży-
wioły. Stąd często poja-
wia się ogień, tym razem 
za sprawą deszczu, ży-

wioł wody mocno się zaznaczył.
Wydarzeniem soboty był nie-

wątpliwie Teatr „A”, z przedsta-
wieniem Apokalipsa. Przemoczo-
na do suchej nitki blisko czter-
dziestka artystów i kilkuset wi-
dzów, którzy przez prawie półto-
rej godziny do końca, z zapartym 
tchem, oglądali ich dzieło. Kie-
dy tuż przed północą zakończył 
się spektakl, deszcz przestał pa-
dać. Wydawałoby się, że dla te-
atru to niespotykana aura. Tym-

czasem Mariusz Kozubek, scena-
rzysta i reżyser przedstawienia, 
mówi coś zaskakującego: – Kiedy 
gramy Apokalipsę, najczęściej pa-
da deszcz. Coś w tym musi być. 
Albo my gadamy straszne bzdury 
i Pan Bóg się denerwuje, albo to 
się Czarnemu nie podoba – doda-
je z uśmiechem. 

Chrześcijanin na ulicy
Teatr „A” zrodził się kilkana-

ście lat temu w Gliwicach z war-
sztatów teatralnych. Po premie-
rze pierwszego przedstawienia 
okazało się, że jest zapotrzebo-
wanie i olbrzymi entuzjazm zwią-
zany z takim pomysłem. Twórcy 
teatru uwierzyli, że warto to dalej 
robić. Do tej pory powstało kilka-
naście przedstawień i music-halli. 
Apokalipsa jest już trzecim wiel-
kim dziełem plenerowym. Stano-
wi inscenizację drugiej części bi-
blijnej „Księgi Objawienia św. Ja-
na”, relacjonującej wizje dotyczą-
ce dziejów świata – od począt-
ku po jego kres. Cały spektakl to 
ciąg materializujących się w prze-
strzeni teatralnej ekspresyjnych 
wizji, składających się na teolo-
giczny komentarz do wydarzeń 
historycznych, ale i do tych, któ-
re dopiero nastąpią. Karkołom-
na próba teatralnej interpretacji 
„Objawienia św. Jana” prowadzi 
widza krok po kroku przez pełen 
tajemnic tekst. Jednakże spek-
takl nie tyle zakrywa, co stara się 
uczytelniać zawiłe symbole.

MIROSŁAW JAROSZ
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RELIGIA W TEATRZE
Bardzo się cieszymy, że z naszymi przedstawieniami 
możemy pojawiać się na imprezach z całkiem świec-
kim kontekstem, obok innych grup teatralnych. Nie 
wiem, czy ten spektakl jest ciekawszy lub lepszy od in-
nych rzeczy, które się tu pokazuje. Cieszy nas, że nie 
musimy funkcjonować z jakąś nalepką „chrześcijański”. 
Bo w Polsce jest tak, że teatr religijny kojarzy się z czymś amator-
skim, robionym w zakrystii przy kościele. I trzeba być cztery razy 
lepszym niż ta średnia, żeby udowodnić, że to zasługuje na uwa-
gę i szacunek. A gra o tyle jest warta świeczki, że opowiadamy 
rzeczy, które nie są tak naprawdę nasze, bo opowiadamy Słowo 
Boże, starając się mu nadać jakiś kształt teatralny.

MARIUSZ KOZUBEK 
założyciel Teatru „A”, reżyser i scenarzysta Apokalipsy

Bandarouna, 
Teatr Wolny  
z Białorusi

Grana  
przez Teatr „A” 
Apokalipsa,
w strugach 
ulewnego 
deszczu,   
była jednym  
z najciekawszych 
przedstawień 
tegorocznego 
festiwalu
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Mirosław Jarosz, Roman Tomczaklegnica@goscniedzielny.pl
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Nie wszędzie się trafia,
że na jedno słowo 
proboszcza w kilka minut 
zjawia się kilkanaście osób 
gotowych pomóc mu
w każdej sprawie.
Tutaj właśnie tak jest.

Parafia to nie tylko ja-
kiś obszar czy zabudowa-
nia kościoła, ale ludzie, 
którzy chcą się wspólnie 
modlić. Miszkowice leżą 
z dala od głównych dróg. 
Czasami pojawi się tu jakiś 
turysta podążający z Lu-
bawki na przełęcz Okraj. 

Wymagać
od siebie
Parafia liczy ok. 1,5 tys. 

osób, które mieszkają w 
sześciu miejscowościach. 
Życie nie jest tu łatwe, wie-
lu mieszkańców musi za 
pracą wyjeżdżać za grani-
cę, głównie do Czech. Ży-
cie religijne wiernych sku-
pia się wokół kościoła pa-
rafialnego i filialnego pw. 
św. Jadwigi w Opawie. 
Tam też znajduje się nie-
wielki dom zakonny sióstr 
elżbietanek. Kościół para-
fialny wzmiankowany 
jest już w 1363 r.
Pierwotny został wz-
niesiony w końcu XVI 
w. Pozostała z niego 
wieża, do której do-
budowano później 
barokowy korpus. 
Przez ostatnie 35 
lat proboszczem 
był tu ks. Broni-
sław Picewicz, 
który ze wzglę-
du na wiek prze-
szedł na emery-
turę. Po nim para-
fię przejął ks. Mi-

rosław Wątruch. Chociaż 
był tu tylko rok, wiele do-
konał. Włączył mieszkań-
ców, przez powołanie ra-
dy parafialnej, bezpośred-
nio w życie miejscowego 
Kościoła. 

Wiele wymagał od 
swoich parafian, co nie u 
wszystkich spotkało się z 
przychylnością. Większość 
jest jednak ze zmian za-
dowolona. – Ks. Mirosław 
potrafił wzbudzić w nas 
pewien entuzjazm, skło-
nił do tego, by od sie-
bie więcej wymagać – 
mówi Aldona Ochmań-
ska, nauczycielka. – Kie-
dy na przykład przed Bo-
żym Narodzeniem zapro-
ponował, byśmy zbudo-
wali nową szopkę, praco-
waliśmy przy niej nierzad-
ko całymi rodzinami przez 
kilka dni. Efekt był jednak 
wspaniały.

Zaradna rada
– Jako mieszkańcy 

chcemy dbać o nasz koś-
ciół, dlatego wspólnymi si-
łami staramy się cały czas 
przy nim coś robić – do-
daje Zbigniew Ozgowicz, 
przewodniczący rady pa-
rafialnej. – Kościół jest wy-

malowany, odnowio-
ny ołtarz, założona 

instalacja alarmo-
wa, to tylko kil-
ka przykładów. 
Teraz robimy in-
stalację odgro-
mową w koście-
le. Później chcie-

libyśmy zająć się terenem 
wokół niego i dachem na 
plebani.

– Parafia jednoczy 
tę społeczność, dlatego 
staramy się tak działać, 
by to, co robimy we wsi, 
współdziałało z tym, co 
dzieje się w parafii – mó-
wi sołtys Miszkowic Eu-
geniusz Dytko. 

Nowy proboszcz ks. 
Wiesław Florczuk został 
przyjęty przez mieszkań-
ców z dużą otwartością i 
chęcią do podejmowania 
nowych wyzwań. – Chciał-
bym tu rozwinąć działal-
ność duszpasterską, cho-
ciażby przez powołanie 
różnych grup przyparafial-
nych czy wprowadzenie 
stałych nabożeństw. Chcę 
też zagospodarować te-
ren przy parafii, aby słu-
żył mieszkańcom nie tylko 
do celów duchowych, ale 
również rekreacyjnych.

MIROSŁAW JAROSZ

PANORAMA PARAFII
Parafia Wszystkich Świętych w Miszkowicach

Siła we wspólnym działaniu

KS. MARIUSZ 
WITCZAK

Urodził się w 1962 roku w 
Lądku Zdroju. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1987 ro-
ku. Jako wikariusz posługę 
kapłańską pełnił w Złotoryi, 
Świebodzicach, Wałbrzychu, 
Legnicy. Od 2001 r. jest pro-
boszczem w Sosnówce.

Mieszkańcy Miszkowic
chcą dbać o swój kościół

jak o własny dom

ZDANIEM PROBOSZCZA
To jest moja pierwsza parafia w życiu jako pro-
boszcza. Zawsze myślałem o parafii jako społecz-
ności, bardziej o tej dziedzinie ludzkiej i ducho-
wej. Wiadomo, że są też różne problemy natury 
gospodarczej, ale to właśnie bez ludzi parafii by 
nie było. Dla mnie stanowi to olbrzymie przeżycie, 
że właśnie tutaj będę pasterzem. Proboszczem 
odpowiedzialnym za dusze i doprowadzenie ich 
do zbawienia. Spotkałem się z olbrzymią życz-
liwością we wszystkich miejscowościach para-
fii. Widać, że tutejsi ludzie rzeczywiście wykazu-
ją tęsknotę za duchowymi sprawami. Chcą mieć 
proboszcza, który jest otwarty na nich i to wszyst-
ko się odczuwa. Z tego, co zauważyłem, to bar-
dzo prężnie działa tu rada parafialna wspierają-
ca swojego proboszcza nie tylko we wszystkich 
działaniach gospodarczych, ale również służy tym 
zwykłym ludzkim kontaktem. Ta grupa ludzi zo-
stała wybrana przez wiernych. Pomogła mi szyb-
ko wejść w życie tutejszej parafii.

Zapraszamy do kościoła
  Niedziela: 9.00, 10.30. 12.00 Opawa
  W tygodniu: środa, piątek, 18.00 – Miszkowice
                        czwartek, sobota, 16.30 – Opawa
  Odpust parafialny – ostatnia niedziela września

(św. Michała)
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KS. WIESŁAW 
FLORCZUK

Urodził się w 1964 roku 
w Brzegu. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1990 
roku. Jako wikariusz po-
sługę kapłańską pełnił 
w Wałbrzychu, Legnicy, 
Chojnowie i Kamiennej 
Górze. Od miesiąca jest pro-
boszczem w Miszkowicach.

Najcenniejszym 
zabytkiem
jest gotycka 
rzeźba Madonny
z Dzieciątkiem
z XV wieku

jest już w 1363 r.
Pierwotny został wz-
niesiony w końcu XVI 
w. Pozostała z niego 
wieża, do której do-
budowano później 
barokowy korpus. 
Przez ostatnie 35 
lat proboszczem 
był tu ks. Broni-
sław Picewicz, 

malowany, odnowio-
ny ołtarz, założona 

instalacja alarmo-
wa, to tylko kil-

zabytkiem
jest gotycka 

z Dzieciątkiem
z XV wieku


