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Platforma Obywatelska w okręgu 
legnickim prawdopodobnie 
zdobyła o jeden mandat więcej 
od Prawa i Sprawiedliwości. 
Mandaty do Sejmu zdobyły 
także LiD i PSL.

Według prognoz Państwo-
wej Komisji Wyborczej, Plat-
forma Obywatelska w naszym 
okręgu zdobyła pięć mandatów, 
Prawo i Sprawiedliwość czte-
ry, Lewica i Demokraci dwa i 
jeden mandat przypadł Pol-
skiemu Stronnictwu Ludowe-
mu. To wyniki nieoficjalne. W 
chwili składania do druku te-
go numeru legnickiego „Goś-
cia”, spływają jeszcze wyni-
ki z ostatnich komisji. Podob-
nie rzecz ma się z frekwencją. 
W poniedziałkowy (22.10.) po-
ranek wiadomo było, że fre-
kwencja wyborcza w okręgu je-
leniogórsko-legnickim była nie-
co niższa od średniej krajowej i 
wyniosła 47,59 proc. W sumie 
oddano 182 tys. 527 ważnych 
głosów. Jak rozłożyły się one na 
poszczególne partie politycz-
ne w naszym regionie, ilustru-
je zamieszczona obok wizuali-
zacja. Na naszym terenie wybo-
ry przebiegły bez szczególnych 

ekscesów. Jak poinformowała 
nas Małgorzata Zając z Dele-
gatury Krajowego Biu-
ra Wyborczego w Leg-
nicy, nie było także za-
stojów spowodowa-
nych brakiem kart do 
głosowania. Mimo że 
kart zabrakło w kilku-
nastu obwodowych ko-
misjach wyborczych. – 

Jednak członkowie komisji po-
radzili sobie z tym na tyle do-

brze, że płynność zo-
stała zachowana – wy-
jaśnia. Najwięcej osób 
w naszym regionie gło-
sowało w Legnicy –
30 734. Najmniej w po-
wiecie kamiennogór-
skim 7223.
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Do urn karty 
bardzo chętnie 
wrzucały dzieci. 
To z myślą 
o nich w tych 
wyborach 
głosowała 
większość z nas 

W okręgu legnicko-jeleniogórskim zwyciężyła Platforma Obywatelska

Wybory, wybory i...
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Frekwencja wyborcza w 
naszym okręgu poka-

zała, że mieszkańcom die-
cezji legnickiej nieobce są 
zachowania obywatelskie, 
właściwe krajom demokra-
tycznym. Prawie połowa z 
nich poszła w niedzielę do 
urn, co jest wynikiem bardzo 
dobrym, zważywszy lokalne 
frekwencje z poprzednich 
lat. Być może – jak chcą so-
cjologowie – było to podyk-
towane sprzeciwem wobec 
rządzących i politycznych 
elit. Być może jednak – w co 
osobiście bardziej wierzę 
– to efekt dojrzewającego w 
naszym kraju poczucia odpo-
wiedzialności za nasz wspól-
ny dom oraz wyważonej i 
rzeczowej postawy lokal-
nego Kościoła, który przed 
wyborami nie dał się wciąg-
nąć w polityczne zagrywki, 
zachęcając jednocześnie do 
pielęgnowania demokratycz-
nych przywilejów.  
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Szansa na obwodnicę
JELENIA GÓRA. Obwodnica 
dla Jeleniej Góry już w najbliż-
szym czasie zostanie wpisana 
na listę indykatywną unijne-
go programu RPO. Inwestycja 
dla naszego miasta to najważ-
niejsze zadanie dla Dolnego 
Śląska w latach 2008–2013. 
– Projekt stosownej uchwały 
został podpisany dziś, czeka-
my tylko na akceptację zarzą-
du oraz rady – mówi marsza-
łek dolnośląski Andrzej Łoś. 
Chodzi oczywiście o pierw-
szy etap budowy obwodnicy. – 
Obwodnica jest dla nas szcze-
gólnym osiągnięciem – doda-

je Marek Obrębalski, prezy-
dent Jeleniej Góry. – Jelenia 
Góra zostanie odciążona. 
Według przeprowadzonych 
badań, przez miasto przez 24 
godziny przewija sie 13 tys. 
samochodów. 106 mln zło-
tych kosztuje budowa pierw-
szego etapu. 50 proc. mia-
sto otrzyma z RPO, a o resz-
tę funduszy władze będą się 
starać z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
Inwestycja zostanie popro-
wadzona od ul. Wincentego 
Pola estakadą, nad torami, i ul. 
Łomnicką, do ul. Sudeckiej. 

Pożar na Orlenie

Nowy stadion

BOLESŁAWIEC. We wtorek 
16 października straż pożarna 
zawodowa i ochotnicza zafun-
dowała niesamowite widowi-
sko, tym razem w bazie Orlenu, 
gdzie zastępy strażackie wal-
czyły z symulowanym pożarem 
wskutek zderzenia dwóch cy-
stern na terminalu paliwowym 
przy ul. Kościuszki. Ale to nie 
wszystko. Doszło także do roz-
lania się paliwa i wybuchu po-
żaru. Strażacy musieli ewaku-
ować jedną osobę, która zosta-
ła uwięziona w jednej z cystern. 
Działania ekipy okazały się bar-
dzo szybkie i skuteczne, bo-
wiem nie dopuściły do rozprze-
strzenienia się pożaru i zabez-
pieczyły teren, na którym do-
szło do symulowanego wypad-
ku. Całą akcją gaśniczą dowodził  
Grzegorz Kocon, komendant bo-
lesławieckiej Państwowej Straży 
Pożarnej. 

ZGORZELEC. W piątek 19 
października odbyły się uro-
czystości oficjalnego otwarcia 
miejskiego stadionu. W progra-
mie wzięli udział przedstawi-
ciele Urzędu Miasta Zgorzelec 
z burmistrzem na czele, goście 
oraz licznie zebrani sportowcy. 

Oni też o godzinie 15.00 roz-
poczęli uroczystość paradą klu-
bów sportowych ze Zgorzelca i 
okolic. W programie były także 
prezentacje sportowo-tanecz-
ne, a na koniec widzowie-ki-
bice podziwiali pokaz sztucz-
nych ogni.

Gwarancja przyznana
LEGNICA. Zarząd Dróg Miej-
skich w Legnicy informuje, że 
od poniedziałku 15 październi-
ka legnickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Komunikacyjnego, 
które było wykonawcą Obwod-
nicy Zachodniej, w ramach gwa-
rancji rozpoczęło naprawę usterek 
nawierzchni powstałych na odcin-
ku od ronda Unii Europejskiej do 
skrzyżowania z ul. Chojnowską. 
Przewidywane prace potrwają do 
15 listopada 2007 roku. Do te-
go czasu na odcinku będą wy-

stępować utrudnienia w ruchu 
oraz ograniczenie prędkości do 
30 km/h. Kierowcy muszą okazać 
wiele cierpliwości, bowiem już 
od 22 października 2007 r. firma 
przystąpi do remontu wiaduktu 
w ciągu Obwodnicy Zachodniej. 
Niestety, będzie wprowadzo-
na zamienna organizacja ruchu, 
a trasa objazdu zostanie po-
prowadzona przez miasto uli-
cami: Poznańską, Leszczyńską, 
Piastowską, Złotoryjską, do ron-
da Unii Europejskiej.

Nigdy przeciw Bogu
WROCŁAW. Tutejszy oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej 
jest w trakcie wydawania książ-
ki pt. „Nigdy przeciw Bogu. 
Komunistyczna bezpieka wo-
bec biskupów polskich”. Nowa 
publikacja IPN będzie począt-
kiem całej serii wydawniczej 
zatytułowanej „Niezłomni”, w 

której zostaną ukazane sylwet-
ki osób duchownych i świec-
kich w sposób zdecydowa-
ny opierających się działa-
niom komunistycznej dykta-
tury. Pierwszy tom serii wy-
dawniczej został poświęcony 
m.in. kardynałowi Henrykowi 
Gulbinowiczowi. 

Międzynarodowa konferencja  
o ratownictwie medycznym
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LEGNICA. Przez dwa dni, 17 
i 18 października, odbywała się 
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Ratownictwo me-
dyczne i zarządzanie kry-
zysowe”. Zorganizowali ją: 
Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej, Wyższa 
Szkoła Medyczna i Pogotowie 
Ratunkowe w Legnicy oraz 
Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej w 
Józefowie. Uczestnikami by-
li naukowcy i praktycy, przed-
stawiciele medycznych ośrod-
ków naukowych, centrów na-
ukowo-badawczych, MSWiA, 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Pogotowia Ratunkowego z 
Legnicy i Wrocławia. Zaproszono 
także prelegentów z Ukrainy i 
Francji. Omawiano m.in.: pro-
ces kształcenia w systemie ra-

townictwa medycznego według 
nowej ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, za-
rządzanie informacją publiczną 
w sytuacji zagrożenia, techniki 
nawigacji satelitarnej w zarzą-
dzaniu kryzysowym, rolę tele-
medycyny w systemie ratownic-
twa medycznego i jego organi-
zacji (przykładem jest legnickie 
Pogotowie Ratunkowe), działal-
ność szpitalnych oddziałów ra-
tunkowych czy znaczenie eduka-
cji ogólnospołecznej w zakresie 
pierwszej pomocy medycznej. 
Przedstawiciel Brygady Straży 
Pożarnej w Roanne omówił or-
ganizację akcji ratowniczej w ka-
tastrofie drogowej z udziałem 
dużej ilości poszkodowanych, na 
przykładzie katastrofy polskie-
go autokaru pod Grenoble we 
Francji.

Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu ratowniczego

Mimo skutecznej akcji  
na Orlenie, mieszkańcy Bolesławca 
i internauci ubolewają, że dzień 
później strażakom nie udało się 
uratować przed prawdziwym 
pożarem sklepu Biedronka
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Poradnik powyborczy

Czy polityk może być zbawiony?
Choć spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
’90 odbyło się jeszcze przed wyborami,  
to mówiono o rzeczach ważnych, zwłaszcza  
po wyborach.

Czy polityka jest drogą bezpieczną? Czy 
nie wystawia nas na ryzyko? Czy równowa-
żą się dobra z zagrożeniami, aby uniknąć 
moralizowania? To pytania ważne nie tyl-
ko dla ludzi czynnie zajmujących się spra-
wami publicznymi. Udowodniły to ostatnie 
wybory. Kiedy kurz kampanii opada, wy-
raźnie widać, że etyka i moralność w poli-
tyce są tym bardziej potrzebne, im bardziej 
ich brakuje.

Kongregacja Nauki Wiary w 2002 roku 
przypomniała o niektórych aspektach dzia-
łalności i postępowania katolików w życiu 
politycznym. 18 października br. w kapli-
cy oo. Franciszkanów przy ul. Rataja rozma-
wiano więc o tym, dlaczego świeccy nie mo-
gą rezygnować z udziału w polityce, „czyli w 
różnego rodzaju działalności gospodarczej, 
społecznej i prawodawczej, która w sposób 
organiczny służy wzrastaniu wspólnego do-
bra, a która obejmuje umacnianie i obronę 

takich dóbr, jak porządek publiczny 
i pokój, wolność i równość, posza-
nowanie życia ludzkiego i środowi-
ska, sprawiedliwość, solidarność”.

Gościem Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy był Rafał Ślusarz. Zwrócił on 
uwagę, że polityka rozlicza się z te-
go, co zrobi, a nie z tego, jakie miał 
intencje.

– Dlatego tak ważne są następujące za-
sady: nie ma dobra ze zła, czyńcie, co chcie-
libyście, aby i wam czyniono, miłość przeja-
wia się w szacunku do bliźniego i jego su-
mienia. Według Jana Pawła II, zachowując 

te zasady, również w polityce można wie-
le osiągnąć. Sumienie, czyli sąd rozumu, po-
zwala rozpoznać jakość moralną czynu i peł-
nić dobro, a unikać zła – przekonywał Ra-
fał Ślusarz.

Pośród wielu historycznych wypowiedzi 
polityków przytoczono stwierdzenie lorda Ac-
tona (historyka, filozofa politycznego, teore-
tyka wolności i polityka), który mówił, że wo-
bec zła jesteśmy słabi i to wymusza koniecz-
ność nieustępliwej czujności – dostrzegając je 
wszędzie, gdzie się pojawia.

– Okazując szacunek dla sumie-
nia innych, a do tego wzywa każdego 
sumienie, dostajemy niepowtarzal-
ną szansę wysubtelnienia własnego 
sumienia – kontynuował R. Ślusarz. 
– Historia uczy, że demokracja bez 
wartości łatwo się przemienia w jaw-
ny lub zakamuflowany totalitaryzm 
(„Veritatis splendor”). Tymczasem dla 

dobra rządzonych dobrze jest, jeśli polityk dą-
ży do zbawienia. Cóż bowiem za korzyść od-
niesie człowiek, choćby cały świat zyskał (czy 
to nie jest marzenie każdego polityka), a na 
swej duszy szkodę poniósł? – zakończył Rafał 
Ślusarz. XGW

Synodalne pytania i odpowiedzi

Módlmy się, a zyskamy

GRZEGORZ MONDZIUKIEWICZ (24 L.), STUDENT 
INFORMATYKI, LEGNICA: Czy na zakończenie 
synodu powstanie jakiś jeden dokument, 
podsumowujący pięć lat obrad?

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: – Regulamin I Sy-
nodu Diecezji Legnickiej – zatwierdzo-
ny 16 października przez biskupa legni-
ckiego Stefana Cichego, podczas uroczy-
stej inauguracji naszego synodu diecezjal-
nego – stanowi, że „pisemną formą wień-
czącą prace Synodu będą wypracowane 
Statuty Synodalne”. Zdecydowanie moż-
na powiedzieć, że efektem każdego syno-
du diecezjalnego, przynajmniej w założe-
niu, jest publikacja zawierająca końcowe 
ustalenia, które po podpisaniu przez bi-
skupa diecezjalnego winny być wdraża-
ne w duszpasterskie życie wspólnoty die-
cezjalnej. Czy będzie to jeden dokument? 
Sądzę, że tak, ale składający się na pewno 

z wielu części. Jeżeli swoją pracę synodal-
ną rozpoczęło dziesięć komisji, to przy-
najmniej tyleż będzie istotnych treści koń-
cowego dokumentu. Takie są plany, ale co 
będzie za pięć lat, to – jak Pan Bóg pozwo-
li – zobaczymy. 

ZOFIA JANCZAK (48 L.), PRACOWNIK ADMINISTRA-
CYJNY, LUBIN: Czy członkowie komisji diece-
zjalnych mają jakieś doświadczenie? Czy 
ktokolwiek z nich brał już udział w pra-
cach innego synodu?

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: – Kościół współ-
czesny nie działa w próżni historycznej. 
Oznacza to, że i każda diecezja czerpie z do-
świadczenia wcześniejszych pokoleń. W la-
tach 1985–1991 odbył się 59. Synod Archi-
diecezji Wrocławskiej. Na życzenie pierw-
szego biskupa legnickiego Tadeusza Ryba-
ka wytyczne tego synodu zostały przyję-
te dla nowo utworzonej diecezji legnickiej, 
która przez 992 lata tworzyła wspólny orga-
nizm z diecezją wrocławską. Nasz synod leg-
nicki gromadzi zatem całe pokolenia ludzi, 
duchownych i katolików świeckich, którzy 

nie tylko pamiętają, lecz i na pewno w róż-
nym stopniu uczestniczyli we wrocławskim 
synodzie poprzedzającym powstanie diece-
zji legnickiej.

MARCIN KRIEGER (23 L.), ŻOŁNIERZ ZAWODO-
WY, LUBAŃ: Co, jako zwykły parafianin, zy-
skam na pracach synodu?

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: – Na pewno po-
dejmowane podczas prac synodalnych 
praktyki, takie jak wzmożona modlitwa, 
post czy inna ofiara w intencjach wszyst-
kich diecezjan, przyniosą – jedynie Bogu 
w pełni wiadome – duchowe skutki. Im 
więcej będziemy się modlić za wszystkich, 
tym bardziej każdy z nas więcej zyska. Je-
śli jednak chce się tu mówić o zyskach, 
to tylko w kategoriach ekonomii zbaw-
czej, której logika z pewnością nie utoż-
samia się z ludzkim myśleniem. Nasza, 
ludzka perspektywa jest „za krótka”, aby 
objąć zamysł Boży wobec człowieka. Ce-
lem synodu jest odnowa życia religijnego 
i moralnego każdego chrześcijanina, a ten 
„zysk” jest naprawdę bezcenny. 

Na pytania Czytelników „Gościa Nie-
dzielnego” odpowiada ks. Bogusław 
Drożdż, sekretarz generalny I Synodu 
Diecezji Legnickiej

Polityk  
w Kościele 
powinien szukać 
nie poparcia,  
ale wsparcia
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W uroczystość św. 
Jadwigi Śląskiej 
16 październi-
ka rozpoczął 

się Pierwszy Synod Diecezji 
Legnickiej. W przygotowania 
duchowe zaangażowała się ca-
ła diecezja.

Pięcioletnie obrady poprze-
dziła uroczysta procesja z koś-
cioła św. Jana Chrzciciela do 
katedry legnickiej. Biskupi, ka-
płani i wierni śpiewali Litanię 
do Wszystkich Świętych. W ten 
sposób każdy, kto włączył się w 
śpiew, podkreślił swój świado-
my, czynny i pełny udział w li-
turgii. W procesji wierni nieśli 
relikwie św. Jadwigi Śląskiej, pa-
tronki dnia i synodu. To ona na 
terenie naszej diecezji, kieru-
jąc się w życiu światłem Ewan-
gelii, zmieniała ludzką niedo-
lę w radość nadziei. Przynosiła 

ulgę chorym i cierpiącym, fun-
dując szpital, dawała możliwość 
kształcenia się ubogiej młodzie-
ży i dbała o wzrost pobożno-
ści swoich poddanych. Tchnie-
niem jej ducha dzieło Pierwsze-
go Synodu Diecezji Legnickiej 
również pragnie troszczyć się 
o wszystkich ludzi, zaradzając 
ich potrzebom moralnym i 
duchowym oraz jeszcze 
lepiej ukazywać drogę 
prowadzącą do Boga.

Ważnym elemen-
tem rozpoczynającym 
pierwszy synod by-

ło wyznanie wiary, które stało się 
także głównym momentem za-
przysiężenia członków synodu w 
katedrze. Dalsza część przysięgi 
została dopełniona podczas uro-
czystej sesji otwarcia synodu w 
Centrum Spotkań im. Jana Pawła 
II w Legnicy, po liturgii w kate-
drze. Tam odbyło się poświęce-
nie Centrum oraz I Sesja Plenar-

na Synodu. Podczas niej każ-
dy z nowo mianowanych 
członków synodu złożył 
stosowną, przewidzianą 
prawem kanonicznym, 

przysięgę. 

Prace Pierwszego Synodu Diecezji Legnicki ej ruszyły

Pięcioletnia droga

Charakterystyczny gest biskupa Stefana Cichego: 
dłoń spoczywa na  krzyżu biskupim

ich potrzebom moralnym i 
duchowym oraz jeszcze 
lepiej ukazywać drogę 
prowadzącą do Boga.

Ważnym elemen-
tem rozpoczynającym 
pierwszy synod by-

nie Centrum oraz I Sesja Plenar-
na Synodu. Podczas niej każ-

dy z nowo mianowanych 
członków synodu złożył 
stosowną, przewidzianą 
prawem kanonicznym, 

przysięgę. 

Bp Stefan Cichy oraz bp Stefan Regmunt (na zdjęciu) pełnią funkcje 
przewodniczących synodu

Uczestnicy uroczystej pierwszej sesji synodalnej w nowym Centrum 
Spotkań im. Jana Pawła II

Pięcioletnie obrady 
synodu mają przynieść 
ożywienie wiary 

i wzrost pobożności 
ludu Bożego diecezji 

legnickiej.

tekst i zdjęcia
KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI
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Prace Pierwszego Synodu Diecezji Legnicki ej ruszyły

Pięcioletnia droga
Po lewej: Biskup 
Stefan Cichy święci 
tablicę, aby w ten 
sposób oddać do 
użytku Centrum 
Spotkań im Jana 
Pawła II w Legnicy

Po prawej: Chór 
WSD w Legnicy 

poprowadził lud 
w uroczystym 
odśpiewaniu 

najważniejszych 
momentów liturgii

Licznie zebrani kapłani diecezjalni i zakonni przeżywali rozpoczęcie synodu 
w skupieniu i na modlitwie

Święci Piotr i Paweł jako bra-
cia przebyli razem drogę two-
rzącą wspólnotę wiary, na-
dziei i miłości. Są uczniami 
Chrystusa, którzy razem byli w 
drodze. To wspólne bycie razem 
w drodze w terminologii gre-
ckiej określane jest słowem sy-
nodos. Synod legnicki jest za-
tem wspólną drogą dla wszyst-
kich wiernych diecezji, pragną-
cych ożywić ducha wiary, na-
dziei i miłości. 

Starożytna figura 
zwana Concordia 
Apostolorum znajdująca się 
w legnickiej katedrze



DWA FILARY KOŚCIOŁA
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Kolejna łużycka inicjatywa kulturalna

Liryka po słowiańsku
Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie 
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 
zorganizował po raz siódmy 
Wieczór Pozezji Łużyckiej.

Miłośnicy kultury łużyckiej 
spotkali się w piątek (19.10.) w 
pomieszczeniach Klubu Muzy-
ki i Literatury we Wrocławiu. 
Wieczór Poezji Łużyckiej odby-
wa się każdego roku w ramach 
Wrocławskiego Święta Języków. 
Tegorocznemu wieczorowi pa-
tronował zmarły przed stu la-
ty górnołużycki pisarz Jan Ra-
dyserb-Wjela, który zapoczątko-
wał rozwój prozy łużyckiej. Był 
m. in. autorem utworów histo-
rycznych (Križ a połmesac abo Tur-
kojo pred Wienom w lece 1683), 
społeczno-obyczajowych (Jan 
Manja 1886) czy zbiorów poezji 
(Basnje a balady).

Honorowymi gośćmi te-
gorocznej edycji wieczoru by-
li Alfred i Anna-Maria Mĕškank 

z synami Horstem i 
Wernerem. Cała ro-
dzina pochodzi z łu-
życkiej stolicy, Cho-
ciebuża (niem. Cott-
bus). Alfred Mĕškank 
jest z zamiłowania po-
lonofilem, a z pasji tłu-
maczem literatury pol-
skiej. Ukończył studia 

na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Razem z żo-
ną Anną-Marią byli wy-
kładowcami w Dolno-
łużyckim Gimnazjum 
w Chociebużu. Ich syn 
Werner jest obecnie ku-
stoszem Muzeum Dol-
nołużyckiego a Horst 
– dziennikarzem pisma 

„Nowy Casnik”. Wszyscy dosko-
nale mówią po polsku.

Utwory poetyckie, które zo-
stały zaprezentowane podczas 
Wieczoru Poezji Łużyckiej, de-
klamowano w językach dolno- i 
górnołużyckim oraz polskim. Po 
polsku wiersze czytała Ludmiła 
Gajczewska, prezes wrocławskie-
go oddziału Towarzystwa Polsko-
-Serbołużyckiego. W kuluarach 
Klubu Muzyki i Literatury powie-
działa nam, że tego typu inicjaty-
wy jak wieczór poezji łużyckiej 
służyć mają przede wszystkim 
uświadomieniu jak najszerszemu 
kręgowi odbiorców, że kultura to 
zlepek wielu elementów, gdzie 
każdy naród, nawet najmniejszy, 
odgrywa bardzo ważną rolę. – 
Mimo że Łużyczanie nie są licz-
ną grupą narodowościową, to są 
wielcy ze względu na wkład, jaki 
wnieśli do europejskiej i świato-
wej kultury – powiedziała L. Gaj-
czewska.

ROMAN TOMCZAK

Spotkanie profilaktyczne dla młodzieży i rodziców

Sekty wciąż groźne
W środę (17.10.) w Auli im. 
Jana Pawła II przy parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Polko-
wicach gościł Dariusz Pietrek. 
Ostrzegał polkowicką młodzież 
przed zagrożeniem sektami.

Dariusz Pietrek jest koordy-
natorem Śląskiego Centrum In-
formacji o Sektach i Grupach Psy-
chomanipulacyjnych. Do Polkowic 
przyjechał na zaproszenie ks. Ar-
tura Kotrysa, wikarego w parafii 
MB Królowej Polski. Mimo póź-
nej pory (spotkanie rozpoczęło 
się ok. godz. 19.15) na spotkanie 
z Pietrkiem przyszło ok. stu osób. 
Była to głównie młodzież, ale po-
jawiły się także osoby dorosłe. 
Podczas prawie dwugodzinne-
go spotkania można było dowie-
dzieć się wiele o sposobach, któ-
rymi sekty rekrutują swoje ofiary, 
o zagrożeniach, na jakie każdy z 
nas jest narażony, w takich przy-
padkach, oraz o sposobach na za-

pobieganie wciągnięciu 
nas do którejś z wielu w 
naszym kraju sekt.

– Nie łudźmy się. 
Każdy z nas jest osobą 
podatną na manipulację. 
Doświadczamy tego co-
dziennie, choć nie zdaje-
my sobie z tego sprawy. 
Dla przykładu każdy, kto 
nie może oderwać się od 

telewizora, gdzie akurat 
nadawany jest jego ulu-
biony program, a powi-
nien w tym czasie zro-
bić coś pożytecznego, 
jest osobą zmanipulo-
waną przez twórców te-
go programu – ostrzegał 
podczas spotkania Pie-
trek. Młodzież żywo re-
agowała na te spostrze-

żenia, dokładając własne i wdając 
się z psychoterapeutą w niepo-
zbawione emocji dyskusje.

– Myślę, że to bardzo dobry 
znak, to angażowanie się w spot-
kanie. Najgorzej jest, jeśli słucha-
cze są bierni – mówił po spotka-
niu zadowolony Pietrek. A ks. Ko-
trys dodaje, że ci młodzi ludzie są 
akurat w wieku kontestacji i po-
szukiwań. Dlatego są najłatwiej-
szym celem dla ludzi rekrutują-
cych do sekt. To one wyciągną do 
nich pierwsi rękę, i to w chwili, 
kiedy oni akurat poszukują opar-
cia, zrozumienia, Boga. Nie nale-
ży jednak zapominać, że ręka wy-
ciągnięta przez sektę jest brudna 
i wyposażona w pazury.

– To, czego dowiedzą się tu-
taj, od doświadczonego i kom-
petentnego człowieka, może ich 
w przyszłości uchronić od dra-
matycznego losu – wyjaśnia ks. 
Kotrys.

ROT

Ludmiła 
Gajczewska 
przywitała  
gości ubrana  
w katolicki, 
ludowy strój 
łużycki

Dariusz 
Pietrek (z lewej) 
prowokował 
do dyskusji 
o sektach. 
Młodzież nie była 
obojętna wobec 
poruszanego 
tematu
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Zgorzelec uczcił rocznicę wyboru kard. Wojtyły na papieża

Cztery pomniki
Pomnik papieża Jana Pawła II 
na placu przed kościołem 
św. Jadwigi w Zgorzelcu odsłonił 
biskup legnicki Stefan Cichy. 

Poniedziałkową (15 paź-
dziernika) uroczystość zorgani-
zowano w ramach Dnia Papie-
skiego. Przypadała ona także w 
wigilię wspomnienia św. Jadwi-
gi Śląskiej, patronki dnia wybo-
ru kard. Karola Wojtyły na Sto-
licę Piotrową. Obchody rozpo-
częły się w Zgorzelcu już w nie-
dzielę 14 października. Hasło 
przewodnie tych dni brzmiało 
„Jan Paweł II – Obrońca godno-
ści człowieka”.

Poniedziałkową ceremonię 
poprzedziły popołudniowe kon-
certy i prezentacje ku czci Ja-
na Pawła II oraz procesja ulica-
mi Zgorzelca – z kościoła pw. 
św. Jana Chrzciciela na Ujeździe. 
Zarówno w procesji, jak i póź-
niejszych uroczystościach wzięli 
udział nadzwyczaj licznie zgro-
madzeni mieszkańcy miasta, 
władze samorządowe, członko-
wie organizacji kombatanckich, 
środowisk zawodowych, organi-
zacji kościelnych i społecznych.

Szczególnym gościem uro-
czystości był delegat biskupa 
Görlitz w osobie ks. prał. Huber-
tusa Zomacka, wikariusza gene-
ralnego diecezji Görlitz. Wśród 
obecnych na placu pod kościo-
łem św. Jadwigi Śląskiej nie za-
brakło młodzieży, która przynio-
sła ze sobą znicze. Te, zapalone 
po zachodzie słońca, podkreśla-
ły podniosłą atmosferę, jaka pa-
nowała na placu. Obecna była 
także górnicza orkiestra KWB 
Turów, a oba wielkie przedsię-
biorstwa – kopalnia oraz elek-
trownia w Turowie – były jed-
nymi z donatorów odsłonięte-
go pomnika.

Kulminacyjnym momentem 
kilkudniowych obchodów Dnia 
Papieskiego w Zgorzelcu była 
Msza św. na placu Jana Pawła II,  
obok kościoła pw. św. Jadwi-
gi Śląskiej. Podczas Mszy wier-
ni modlili się m.in. o szybką be-
atyfikację sługi Bożego Jana Pa-
wła II.

Pomnik Jana Pawła II  
jest czwartą z kolei ini-
cjatywą, mającą w na-
zwie Papieża Polaka. 
W Zgorzelcu jest już 
gimnazjum, most, szpi-
tal powiatowy, a teraz 
pomnik Jana Pawła II. 
Ten ostatni powstawał 
przez kilka lat, a pra-
ce nad nim były nad-
zorowane i prowadzo-
ne przez Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika. Honorowym 
przewodniczącym komitetu był 
bp Stefan Cichy, który dokonał 
uroczystego odsłonięcia monu-
mentu.

Pomnik zaprojektował wy-
bitny polski artysta rzeźbiarz 
Maksymilian Biskupski. Budowa 
trwała kilka lat. Przez ten czas 

wśród firm i zakładów 
pracy oraz osób pry-
watnych sprzedawane 
były cegiełki na sfinan-
sowanie przedsięwzię-
cia. Długa lista osób i 
instytucji, które wspo-
mogły budowę pomni-
ka, wskazuje na wielkie 
zaangażowanie i odda-
nie, z jakim lokalna 
społeczność Zgorzelca 

pielęgnuje pamięć o najwięk-
szym autorytecie moralnym na-
szych czasów – papieżu Janie 
Pawle II. Dlatego ks. Jan Kułyna, 
proboszcz parafii św. Jadwigi 
Śląskiej w Zgorzelcu, podczas 
Mszy św. podziękował wszyst-
kim donatorom za ofiarność i 
zaangażowanie w budowę tego 
dzieła.  ROMAN TOMCZAK

NA SKALE
Pomnik wyobraża postać Jana Pawła II z pastorałem i w mitrze, z pra-
wą ręką wyciągniętą w geście pozdrowienia. Postać stoi na skale, symbo-
lizującej św. Piotra. U stóp postaci leży rzeźba wyobrażająca nienarodzo-
ne dziecko. Obok znajduje się przebita papieskim pastorałem czaszka z ro-
gami. Na kamiennym postumencie pomnika została umieszczona tablicz-
ka z cytatem Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci, jest naro-
dem bez przyszłości”.
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Wśród wiernych, 
którzy 
w ten zimny 
październikowy 
wieczór zebrali 
się na placu  
Jana Pawła II, 
dominowała 
zgorzelecka 
młodzież

27 PAŹDZIERNIKA
  SPOTKANIE dekanalnych 

duszpasterzy służby litur-
gicznej. Mała aula Wyższe-
go Seminarium Duchowne-
go w Legnicy, godz. 10.00.

  25-LECIE erygowania para-
fii pw. św. Judy Tadusza w Je-
leniej Górze – Czarne. Uro-
czysta Msza św. odpustowa z 
tej okazji, z udziałem bp. Ste-
fana Cichego o godz. 17.00.

  DZIEŃ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH. Msza św. w ka-
plicy na cmentarzu Komunal-
nym w Legnicy o godz. 14.30. 

9 LISTOPADA
  REJONOWY DZIEŃ SKU-

PIENIA członków Odnowy 
w Duchu Świętym. Msza św. 
dla jego uczestników w koś-
ciele pw. św. Józefa Oblubień-
ca w Olszynie godz. 18.00.

  WYSTAWA „PARAFIE 
RZYMSKOKATOLICKIE 
W LEGNICY, 1945–1988”

Wystawę zorganizowaną w Ar-
chiwum Państwowym we Wrocła-
wiu Oddział w Legnicy, al. Piłsud-
skiego 1, można oglądać w godz. 
8.00–15.30 do 31 stycznia 2008. 
Można na niej prześledzić dzie-
je stosunków państwo–Kościół w 
okresie PRL na przykładzie ko-
ścioła rzymskokatolickiego w Le-
gnicy, wówczas znanej jako mia-
sto-garnizon Armii Radzieckiej. W 
latach 1945–1988 w Legnicy po-
wstało kolejno 6 parafii (św. Jana 
Chrzciciela, Trójcy Świętej, śś. Pio-
tra i Pawła, św. Jacka, Matki Bożej 
Królowej Polski, Matki Bożej Czę-
stochowskiej). Ich wszelkie spra-
wy były obiektem zainteresowa-
nia władz na wszystkich szcze-
blach. Wydział do spraw Wyznań 
Urzędu Wojewódzkiego w Legni-
cy (1975–1998) gromadził także 
akta dotyczące zgromadzeń za-
konnych, stowarzyszeń o charak-
terze wyznaniowym oraz para-
fii różnych wyznań, z terenu póź-
niejszego województwa legnic-
kiego. Materiały pochodzą z lat 
1951–1988. Z zachowanych akt 
byłego Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Legnicy (1975–1990) na 
wystawie prezentowane są m.in. 
wysyłane do Warszawy raporty 
KW PZPR o sytuacji społeczno-po-
litycznej w województwie legnic-
kim w dniach kolejnych wizyt pa-
pieża Jana Pawła II w Polsce.  

Zapraszamy
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Jestem nie tylko proboszczem, ale także wielolet-
nim (od 1973 r.) działaczem harcerskim. Zawsze 
pracowałem z młodzieżą i ta praca daje mi satys-
fakcję. Mam stopień harcmistrza i pełnię funkcję 
instruktora Chorągwi Dolnośląskiej ZHR. Dwa la-
ta byłem naczelnym kapelana ZHR. Myślę, że mo-
je harcerskie namiętności doskonale wpasowują 
się w charakter pracy duszpasterskiej w środowi-
sku ludzi, którzy sami, lub ich ojcowie, przybyli do 
Białej ze wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej. Ze 
Wschodu wynieśli nad podziw mocne i głęboko za-
korzenione poczucie patriotyzmu i przywiązania 
do religii. Myślę, że co najmniej w tych dwu punk-
tach zarówno harcerstwo, jak i wschodnia men-
talność są tożsame. Bo harcerstwo powstało na 
Kresach. Pierwsze polskie drużyny powstały przed 
pierwszą wojną światową we Lwowie. To z tamtych 
okolic pochodzi spora część mieszkańców Białej. 
Co ważne, twórcami harcerstwa polskiego byli w 
głównej mierze księża. Jestem także autorem książ-
ki o konspiracyjnym harcerstwie na terenie Litwy w 
latach II wojny światowej. 

Zapraszamy na Msze św.
  Msze św. w dni powszednie – 17.00 (latem 18.00)
  Msze św. w niedziele – 7.30, 9.00 (Czernikowice), 

11.00, 12.30 (Kolonia Kołłątaja)
  Odpust parafialny – 6 sierpnia

KS. DR 
KRZYSZTOF 

BOJKO
Ma 44 lata. Święcenia ka-
płańskie przyjął we Wrocła-
wiu w 1988 roku z rąk kard. 
Henryka Gulbinowicza. Pra- 
cował na parafiach w Wał-
brzychu, Polkowicach, Zgo-
rzelcu i Legnicy. Od 2002 
roku jest proboszczem w 
Białej.

W swojej wielowiekowej 
historii Biała nie miała 

własnej świątyni.  
Tę zbudowano dopiero  

na początku lat 90. XX w.

W przyszłym roku parafię 
w Białej będzie wizytował 
bp Stefan Cichy. Proboszcz 
ks. Krzysztof Bojko  
ma nadzieję, że do tego 
czasu gotowy będzie  
ołtarz w kościele.

Parafia w Białej do 
największych nie należy. 
Niespełna tysiąc parafian 
to jednak zupełnie wy-
starczająca liczba, żeby 
kwitło tu życie duchowe. 
Czy ma na to wpływ po-
chodzenie mieszkańców 
Białej, których przod-
kowie przyjechali tu po 
wojnie z Kresów? Pewnie 
tak, bo miłość do Kościo-
ła jest tutaj niemal taka 
sama jak tęsknota do po-
zostawionych na wscho-
dzie korzeni.

Solidarnie  
w przyszłość
Są ludzie, którzy okre-

ślają tę miejscowość tak 
jak w popularnym filmie 
– u Pana Boga za piecem. 
To ci, którzy cenią sobie 
staroświecką pracowi-
tość, umiejętność aktyw-
nego spędzania wolne-
go czasu, a nade wszyst-
ko tę nieuchwytną i trud-
no definiowalną skłon-
ność do bezinteresow-
nej pomocy, pielęgnowa-
nia wspólnoty i zacho-
wania czegoś dla przy-
szłych pokoleń. W Bia-
łej nie brakuje młodzie-
ży, która, dziedzicząc po 
rodzicach wschodnią, cu-
downą mentalność, umie 
nieść ją w sercu niezmie-
nioną w nowe czasy.

Ks. Krzysztof Bojko ży-
je i rozmawia zarówno ze 

starszymi, jak i z młodymi 
mieszkańcami Białej. Tylko 
dlatego pomysł zorgani-
zowania na tych ziemiach 
święta Kresowiaków mógł 
oblec się pięć lat temu w 
rzeczywiste kształty.

Na swoim miejscu
Od czasów powojen-

nych Biała była integral-
ną częścią parafii w Ro-
kitkach i dekanatu choj-
nowskiego. Jak zapew-
nia ks. Krzysztof Boj-
ko, nawet przed wojną 
nie było w Białej świą-
tyni, ani katolickiej, ani 
nawet protestanckiej. 
Miejscowi parafianie za-
wsze marzyli o swoim 
kościele. O swojej pa-
rafii.

– Mieszkańcy Pysz-
kowca koło Buczacza 
przyjechali w 1945 r. 
na te tereny, przywieź-
li ze sobą obraz Matki 
Boskiej Pyszkowieckiej. 
Przez dziesięciolecia wi-
siał w kościele w Choj-
nowie – mówi ks. Boj-
ko.

Budowy kościoła w 
Białej podjął się pod ko-
niec lat 80. pierwszy 
proboszcz tej parafii 
ksiądz dziekan Tadeusz 
Jurek. To on wywalczył 
od władz pozwolenie 
na budowę, to on sta-
rał się o brakujące wte-
dy na rynku materiały 
budowlane. W 1992 ro-
ku do Białej przybył ks. 
Czesław Batek. Dwa la-
ta później powstała ofi-
cjalnie parafia w Białej. 
Dziś nieżyjący już ks. 
Batek wspominany jest 
jako człowiek niezwy-
kłego uporu, szlachet-
ności i wiary.

Mimo że kościołowi 
wciąż brakuje kilku de-
tali, to nie brakuje mu 
dwu ważnych elemen-
tów: mszalnej frekwencji 
oraz obrazu Matki Bożej 
Pyszkowieckiej, który od 
dwu lat znajduje tu swo-
je godne miejsce.

Przyjedźcie, 
zobaczcie
Biała to wieś, w której 

ilość młodzieżowych grup 
kościelnych, sportowych i 
harcerskich (14!) może za-
wstydzić niejedną miejską 
parafię. Cztery róże Ży-
wego Różańca, rada para-
fialna, rada gospodarcza, 
rada duszpasterska, dwie 
drużyny harcerskie, KSM, 
schola, koło gospodyń i 
klub piłkarski KS Biała, to 
tylko niektóre z nich. Ja-
ki jest więc sposób na ta-
kie zaangażowanie w ży-
cie lokalnej społeczności? 
Zapraszamy do Białej. Tam 
już wszystko wytłumaczą.

ROMAN TOMCZAK

PANORAMA PARAFII 
pw. Przemienienia Pańskiego w Białej

Mała wielka Biała
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