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Pod znakiem dyskusji i wniosków 
przebiegała VII Sesja Plenarna synodu. 
W ten sposób przeanalizowano aż sześć 
roboczych dokumentów.

M szą św., której przewodniczył bp Stefan Cichy, rozpo-
częła się VII Sesja Plenarna Synodu Diecezji Legnic-

kiej. Następnie zebrani przenieśli się do sali Centrum Spo-
tkań im. Jana Pawła II przy legnickiej parafii MB Królowej 
Polski. Frekwencja przybyłych skłaniała do przypuszczeń, 
że debata nad dokumentami roboczymi będzie przebiegać 
żywo i przyniesie nowe wnioski dla dalszych prac synodu. 
Rzeczywiście, już pierwszy dokument synodalny, zaty-
tułowany „Wytyczne dotyczące apostolstwa katolików 
świeckich”, przygotowany i zrelacjonowany przez ks. Jana 
Klinkowskiego, wywołał żywą dyskusję, w której udział 
wzięli m. in. Bernard Adamowicz i ks. Bogusław Wolański. 
Dyskutowano nie tylko sprawy dotyczące merytorycznej 
zawartości dokumentu, ale także propozycję połączenia 
tego dokumentu z kolejnym, dotyczącym formacji i sposo-
bów zaangażowania się katolików świeckich w grupach, 
ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Pozostałe dokumenty robocze dotyczyły m. in. wska-
zań pastoralnych dla małżeństw i rodzin (ks. D. Drapiew-
ski), statutu Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży 
(ks.  A.  Jarosiewicz), korzystania w  duszpasterstwie 
ze środków społecznego przekazu (ks. W. Wesołowski) 

oraz obowiązków dziekana, sekretarza i ojca duchownego 
(ks. M. Majewski).

Przed rozpoczęciem obrad wiązankami kwiatów ob-
darowani zostali bp Stefan Cichy oraz o. Józef Szańca. Było 
to związane z otrzymaniem przez ordynariusza legnic-
kiego oraz dyrektora gimnazjum i liceum franciszkań-
skiego medalu Komisji Edukacji Narodowej. Przyznała  
go szefowa MEN Katarzyna Hall z okazji przypadającego 
14 października Dnia Edukacji Narodowej.

Roman Tomczak

Pod dobrą opieką

P odstawówka w Gościszowie jako 
kolejna dołączyła do szlachetnej ro-

dziny szkół, którym patronuje Jan Paweł 
II. 16 października w obecności ordyna-
riusza legnickiego bp. Stefana Cichego 
oraz burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha i ks. Krzysztofa Słabickiego do-
konano uroczystego nadania patronatu 
szkole, a jednocześnie otwarcia nowej 
sali gimnastycznej. Uroczystości zain-
augurowała Msza św., której przewod-
niczył bp Cichy. Podczas uroczystości 
ordynariusz legnicki pobłogosławił 
salę i pamiątkową tablicę. Odbyło się 
także przekazanie społeczności szkol-
nej nowego sztandaru. Starania gminy 
i parafii o patronat Jana Pawła II rozpo-
częto jeszcze wiosną, na wniosek Rady 
Pedagogicznej,  uczniów oraz rodziców. 
Uchwałę w sprawie nadania Szkole Pod-
stawowej w Gościszowie im. Jana Pa- 
wła II Rada Miejska w Nowogrodźcu 
podjęła 24 czerwca. rt

M
ik

o
ła

j P
la

n
k

Nowogrodziec. Wyboru patrona dla gościszowskiej podstawówki dokonano jednomyślnie, 
głosami uczniów, nauczycieli i rodziców
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„Wytyczne dotyczące apostolstwa katolików 
świeckich” wywołały żywy oddźwięk

K ultura jaka 
jest, każdy widzi. 

Takimi słowami można 
opisać to, co nam 
serwują media oraz 
twórcy pop-kultury. 
Wiele do życzenia 
pozostawia także nasza 
aktywność kulturalna. 
Socjologowie 
wręcz krzyczą, 
że nie słuchamy 
muzyki klasycznej, 
nie chodzimy 
do muzeów, a tym 
bardziej nie kupujemy 
książek. Po prostu 
stajemy się pustynią 
kulturalną. Właśnie 
dobiegły końca 
Legnickie Dni 
Chrześcijańskie, które 
przybliżają katolikom 
kulturę chrześcijańską. 
Zapraszam na str. IV, 
gdzie podsumowujemy 
tę inicjatywę.

Trwa I Synod Diecezji Legnickiej

Uważam, że...
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Legnica. Jeszcze przez ponad 
tydzień na  legnickim rynku 
będzie można obejrzeć wystawę 
plenerową „Wrocławskie lotnisko 
przyleciało do Legnicy”, przygoto-
waną przez port lotniczy we Wro-
cławiu. Wystawa prezentuje ofertę 
komunikacyjną oraz możliwości 
i perspektywy szybkiego rozwoju 
wrocławskiego portu. – Legnica 
ma już swe lotnisko w pobliskim 
Wrocławiu – powiedział pod-
czas konferencji prasowej, zor-
ganizowanej z okazji wernisażu 
wystawy, Tadeusz Krzakowski, 
prezydent Legnicy. – Zachęcamy 
mieszkańców, by korzystali z jego 
atrakcyjnej oferty usług. Jedno-
cześnie wciąż zapraszamy inwe-
storów zainteresowanych budo-
wą portu lotniczego w  Legnicy. 
Miasto, co podkreślam, nie może 
ze  swej strony zaangażować 
w to ryzykowne przedsięwzięcie 
ani jednej publicznej złotówki – 

mówił Krzakowski. Dariusz Kuś, 
prezes wrocławskiego airportu 
„Copernicus”, zwrócił uwagę, 
że Legnica ma najlepsze warun-
ki dojazdu do  wrocławskiego 
lotniska. 

Wrocławski port obsłuży 
w  tym roku 1,6 mln pasażerów. 
Ostatnio przybyło tam 15 nowych 
połączeń. Samolotami z Wrocła-
wia można się obecnie dostać do 31 
miast w całej Europie. Za rok nowy 
terminal, wart ponad 400 mln zł, 
będzie mógł obsługiwać 3,5 milio-
na pasażerów. ToRo

Adres redakcji: 59-220 Legnica,
pl. Jana Pawła II 1
Redagują: Roman Tomczak – dyrektor 
oddziału tel. 664 006 673,
Jędrzej Rams 

legnica@goscniedzielny.pl

Placki ziemniaczane pod koszem
Legnica. Na tę sobotę (23.10) Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Legnicy 
zaplanował w hali przy ul. Lotni-
czej Turniej Trójek Koszykarskich 
„Placki Basket Show”. W turnie-
ju przewidziano udział drużyn 
mieszanych z  gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz w kate-
gorii open. Jednak, jak zapewniają 
organizatorzy, prawdziwą gwiazdą 
turnieju są zawsze placki ziemnia-
czane, smażone na świeżym powie-
trzu, w specjalnie przygotowanej 
na ten dzień plackarni. tom

Międzynarodowe „stop”
Lubin. Społeczny Komitet „Stop 
Od kr y wce” poinformował, 
że w Gubinie (woj. lubuskie) odby-
ło się spotkanie robocze przedsta-
wicieli gmin zagrożonych budową 
odkrywkowych kopalni węgla bru-
natnego. Wzięła w nim udział prze-
wodnicząca SK „Stop Odkrywce” 
Irena Rogowska z Lubina. – Jednym 
z ustaleń spotkania była inicjatywa 
skoordynowania działań przeciw-
ników wydobycia węgla brunatnego 
metodą odkrywkową w formie ogól-
nopolskiej koalicji organizacji i sto-
warzyszeń prezentujących podobny 
pogląd na przyszłość rozwoju sektora 
energetycznego w Polsce – informuje 
Rogowska. W trakcie spotkania, któ-
rego gościem był także przedstawi-
ciel Bürgerinitiative „Klinger Runde” 
– inicjatywy obywatelskiej przeciw-
ników odkrywkowych kopalni węgla 
brunatnego z Forts w Niemczech – 

omówiono m.in. problemy związane 
z transgraniczną emisją dwutlenku 
węgla oraz działania mieszkańców 
Niemiec zmierzające do wyelimino-
wania zagrożeń. rt

Przeciwnicy kopalni 
odkrywkowej
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Neisse-Nisa-Nysa
Bolesławiec. W  piątek 15 paź-
dziernika w Bolesławieckim Ośrod-
ku Kultury – Międzynarodowym 
Centrum Ceramiki odbyła  się 
międzynarodowa gala wręczenia 
Nagród Euroregionu Nysa. W trak-
cie gali wyróżniono i nagrodzono 
podmioty z polskiej, czeskiej i nie-
mieckiej strony Euroregionu. – 
Konkurs o Nagrodę Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa obejmował pięć 
kategorii: partnerstwo komunalne, 
bezpieczeństwo i zdrowie, eduka-
cję, turystykę i sport oraz kulturę. 

Równocześnie po raz 8. przyznana 
była Nagroda Innowacji Eurore-
gionu Nysa. Jest to nagroda hono-
rująca innowacyjność w obszarze 
nauki i gospodarki. Ta z kolei obej-
mowała trzy kategorie: nagrodę 
studencką, nagrodę dla najlepszej 
współpracy podmiotów gospodar-
czych na  obszarze Euroregionu 
oraz nagrodę Innowacji, dotyczą-
cą wyróżnienia najlepszej innowa-
cyjności w produkcji – informuje 
Agnieszka Gergont z bolesławiec-
kiego magistratu. ToRo

Zmiany na południu miasta
Jelenia Góra. Prezydent Marek 
Obrębalski wspólnie z wicepre-
zesem firmy ABM Pol-Dróg 
Markiem Kubikiem wbili pierw-
sze łopaty na miejscu przyszłej 
obwodnicy południowej Jeleniej 
Góry. Obwodnica ma przyczy-
nić się do odciążenia ruchu samo-
chodowego w mieście. Prezydent 
Obrębalski zapewniał, że zosta-
ną ukończone za  półtora roku. 
Po wieloletnich staraniach miasto 
uzyskało dofinansowanie z Unii 
Europejskiej na realizację tego 
priorytetowego dla Jeleniej Góry 

zadania. Historycznie ukształto-
wany układ komunikacyjny mia-
sta nigdy nie został dostosowany 
do zwiększającego się natężenia 
ruchu turystycznego i transpor-
tu ciężarowego. Obecnie ruch 
w kierunku miejscowości zloka-
lizowanych w południowej czę-
ści Kotliny Jeleniogórskiej, takich 
jak Karpacz, Kowary, Przesieka, 
Podgórzyn, Sosnówka, prowa-
dzony jest  drogą wojewódzką 
nr  367. Całkowita wartość pro-
jektu wyniesie prawie 87 mln zł. 
 tom

Do grosza grosz...
Polkowice. Skarbonki pełne 
„Dukatów Szczęścia” oraz pamiąt-
kowe dyplomy są  nagrodami 
w konkursie „Na wagę złota”, orga-
nizowanym od wielu lat przez Pol-
ską Agencją Prasową. Tym razem 
nagrody trafią do Polkowic oraz 
Kędzierzyna-Koźla. Gmina została 
wyróżniona po raz drugi. Nagro-
da ta jest przyznawana za najpeł-
niej budowany wizerunek gminy 
za pomocą tekstów nadsyłanych 
do  redakcji serwisu samorzą-
dowego PAP. We  wrześniowym 
rozdaniu o dukaty obok Polkowic 
starały się także Iława i Jarocin. 
Zgodnie z  regulaminem, każdy 
z trzech członków jury rozdzielił 
między nominowanych po 7 duka-
tów. Właśnie Polkowice zgroma-
dziły ich pełną liczbę, wygrywając 
tym samym już po raz drugi w tym 
roku skarbonkę pełną dukatów 
oraz dyplom Złotej Gminy Miesią-
ca. Otrzymane dukaty sumują się 
w ciągu całego roku. Gmina, która 

zdobędzie ich najwięcej, otrzyma 
miano Złotej Gminy Roku. W kon-
kursie może wziąć udział każda 
gmina lub powiat, który przy-
stąpi do  Klubu Samorządowego 
PAP. Dukaty Szczęścia emitowane 
są przez Mennicę Polską. kk
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Polkowice są jedynym 
miastem naszej diecezji, 
które systematycznie zbiera 
PAP-owskie dukaty

„Copernicus” zaprasza pod skrzydła
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Caritas Diecezji Legnickiej hucznie obcho-
dziła zakończenie 66. Tygodnia Miłosierdzia. 
Powodem takiej radości była 5. rocznica dzia-
łania ZAZ-u. 

S obotni festyn w ośrodku Caritas w Jeleniej 
Górze rozpoczęła Eucharystia sprawowana 

przez biskupa Stefana Cichego. Nie obyło się 
bez przedstawienia historii oraz przyszłych 
celów Zakładu Aktywności Zawodowej. Obec-
nie w ZAZ-ie pracują 24 osoby niepełnospraw-
ne w  działach: pralniczym, porządkowym 

i gastronomicznym. Pomysł na utworzenie  
ZAZ-ów miało być sposobem na problem braku 
miejsc pracy dla osób z pierwszą grupą niepeł-
nosprawności. Takie osoby nie mogą bowiem 
wchodzić na rynek pracy, nawet ten półotwar-
ty. Półotwarty czy – jak się go również określa 
– chroniony rynek jest co prawda atrakcyjny, 
jednak tylko dla osób, które są w stanie podołać 
konkretnym wymaganiom. Osoby z pierwszą 
grupą często mają problem, aby im podołać. 
Jeleniogórski Zakład Aktywności Zawodowej 
został utworzony obok Zakładu Opiekuńczo- 

-Leczniczego. Pracujące w ZAZ-ie osoby mają 
prawo codziennie korzystać z  rehabilitacji 
przygotowanej specjalnie dla nich. 

Caritas podsumowała również swoją obecną 
działalność. Jak się okazuje, zatrudnia ona ponad 
330 osób i współpracuje z ponad 800 wolonta-
riuszami ze Szkolnych Kół Caritas oraz z ponad 
600 osobami z Parafialnych Zespołów Caritas. 
W tym roku z wakacyjnego wypoczynku dla 
osób starszych i niepełnosprawnych skorzy-
stały 852 osoby, a z kolonii dla dzieci i młodzieży 
1243 osoby. Michał Orda 

Diecezja legnicka 
profesjonalnie rozwija swoją 
propozycję turystyczno-
-pielgrzymkową. Jej 
najnowszym krokiem 
jest wstąpienie w szeregi 
Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej. 

D okonało się to w Krzeszowie w czasie wy-
jazdowego posiedzenia Zarządu DOT-u. W 
głosowaniu ani jedna ręka nie zadrżała i 

jednogłośnie diecezja legnicka została przyjęta 
do organizacji. Na tym samym posiedzeniu przy-
jęto m.in. atrakcję turystyczną Western City oraz 
Filharmonię Wrocławską. Rangę wydarzenia ła-
twiej zrozumieć, wiedząc, że DOT jest największą 
dolnośląską organizacją promującą turystykę. 
Zrzesza ona ponad 100 przeróżnych podmiotów 
od samorządu Wrocławia czy Jeleniej Góry, aż po 
pojedyncze hotele i pensjonaty. – Zgodnie z moją 
wiedzą diecezja legnicka jest pierwszą instytucją 
kościelną, która wstąpiła w szeregi Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej. Również pierwszą, która 
jest w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej – 
chwalił zaangażowanie Kościoła legnickiego Jacek 
Papiernik z DOT-u. 

Wchodzenie w coraz to bardziej profesjonalne 
struktury organizacji promujące region staje się 
niejako obowiązkiem moralnym władz kościel-
nych. W samej tylko diecezji legnickiej znajduje się 
ponad 700 kaplic i kościołów. Zdecydowana więk-
szość z nich należy do zabytków klasy zerowej. – 
Kiedy powstał pomysł poszerzenia możliwości pro-
mocji poprzez wejście do tej organizacji, jednym z 

dylematów było, czy zaproponować tylko  
sanktuarium w Krzeszowie, czy objąć 
promocją całą naszą diecezję – zdradził 
ks. dr Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej 
Kurii Biskupiej. – Ostatecznie postano-
wiliśmy, że podmiotem członkowskim 
będzie z naszej strony cała diecezja. Tym 
samym zwiększamy obszar oraz efek-
tywność promocji naszych bezcennych 
zabytków – zaznacza kanclerz. 

Dzięki zwiększonej promocji łatwiej jest uzy-
skiwać np. środki na renowację konkretnych 
obiektów, wskazując chociażby na ich cel tury-
styczny. Już teraz diecezja realizuje program 
„Głębiej przeniknij zabytki diecezji legnickiej” 
oraz promuje dzięki środkom unijnym krze-
szowskie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 
Dzięki poparciu DOT-u łatwiej będzie pojawiać 

się na wielkich targach turystycznych, 
w materiałach promocyjnych czy na-
wet walczyć o porządne drogowskazy 
kierujące np. z autostrady A4 do Domu 
Łaski w Krzeszowie. Potrzebę jeszcze 
szerszego wspierania promocji sank-
tuarium widzi wieloletni organizator 
turystyki i samorządowiec Jerzy Pokój. 
– Sanktuarium w Krzeszowie jest pereł-
ką. Porównuję jego obecny cudowny 

wygląd z tym sprzed kilkudziesięciu lat, gdy przy-
jeżdżałem tutaj z moimi turystami – mówi Jerzy 
Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i jednocześnie właściciel Western 
City. – DOT powinna wspierać wszędzie, gdzie 
tylko można, promocję Krzeszowa. Drugiego 
takiego obiektu nie ma – dodaje samorządowiec.
 Jędrzej Rams

Caritas pozostaje liderem pomocy osobom niepełnosprawnym w naszej diecezji 

Zakład miłości

Jest szansa na wypromowanie najważniejszych zabytków naszego regionu 

DOTowana promocja

Dolnośląska 
Organizacja 
Turystyki 
jest instytucją 
bardzo 
szanowaną, 
więc diecezji 
legnickiej 
jest z nią 
po drodze
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Kultura chrześcijańska w Legnicy 

Nie tylko w salkach
Grupa katolików nie odpuszcza 
i organizuje kolejne Dni 
Chrześcijańskie. Nie odpuszcza, 
chociaż z ludzkiego punktu 
widzenia jest to bardzo 
niewdzięczna praca. 

L egnickie Dni Chrześcijańskie rozpoczę-
ły się 10 października wykładem „Kult 
św. Jakuba Apostoła – odrodzenie tra-

dycji w Polsce”, którą wygłosił specjalista z tej 
dziedziny, Henryk Karaś – prezes Bractwa św. 
Jakuba Apostoła. Spotkania z kulturą chrze-
ścijańską zakończyły się 19 października fi-
nałem konkursu plastycznego „Błogosławiony 
ks. Jerzy – Nauczyciel prawdy i wolności”. Było 
to trzecie spotkanie w ramach Legnickich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, które wywodzą się 
z Legnickiego Tygodnia Kultury Chrześcijań-
skiej. – Pojęcie kultury jest bardzo szerokie 
i czasami zahaczało tylko o wydarzenia literac-
kie czy z pogranicza sztuki – tłumaczy Ryszard 
Jaśkowski, główny organizator Dni. – Dzięki 
zmianie charakteru i przy tym nazwy możli-
wa była też zmiana zakresu tematyki całego 
przedsięwzięcia. Przecież chrześcijaństwo ma 
szerszy wymiar, bo jest częścią życia społecz-
nego czy nawet politycznego. Więc nie wolno 
ograniczać chrześcijaństwa tylko do przeży-
wania sztuki – dodaje R. Jaśkowski. 

Wszystkie spotkania mają miejsce w kościo-
łach chrześcijańskich. W czasie Tygodnia Kul-
tury odbywały się głównie w bibliotekach i czy-
telniach. Przenosząc Dni do wnętrz kościołów, 
poszerzono gamę potencjalnych odbiorców. 
Jedno ze spotkań odbyło się w greckokatolic-
kim kościele pw. Zaśnięcia NMP. Kontynuując 
idee szerzenia chrześcijaństwa, w tym roku or-
ganizatorzy zaproponowali legniczanom hasło 
„Święty Jakub Apostoł – świadek i obrońca wia-
ry”. Myślą przewodnią było ukazanie znacze-
nia oddziaływania świętości Jakuba Apostoła 
w czasie jego życia na ziemi i po jego śmierci. 
To jego osoba pomogła chrystianizować Europę 
w czasach późnego średniowiecza. – Tak pisał 
na przykład znany niemiecki poeta Goethe 
– że to pielgrzymki zbudowały chrześcijań-
ską Europę – mówił w czasie swojej prelekcji 
ks. prof. Józef Swastek z Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. – Czas oświe-
cenia i powstanie silnych państw o zamknię-
tych granicach osłabiły ruch pielgrzymkowy. 
Obecnie obserwujemy jego renesans. Jako 
legniczanie macie możliwość pielgrzymować 

np. do niedalekiego sanktuarium św. Jakuba 
w Jakubowie – zachęcał w legnickiej katedrze. 

Kilkudniowe spotkanie ze św. Jakubem było 
ostatnim wydarzeniem w naszej diecezji zwią-
zanym z kończącym się Rokiem Jakubowym 
w Kościele katolickim. W ramach spotkań mia-
ły miejsce liczne prelekcje. Wszystkie wykłady 
ułożyły się w cykl, opowiadający o niesieniu 
wiary i późniejszej jej obronie. Prelekcja o Hen-

ryku Pobożnym przygotowywała grunt pod 
przyszłoroczne obchody 770. rocznicy bitwy 
pod Legnicą. 

Marzeniem organizatorów jest, aby Dni 
trwały co najmniej dwa tygodnie. W Legnicy 
znajduje się 14 parafii rzymskokatolickich i kil-
ka innych chrześcijańskich. – Z roku na rok 
stają się one coraz bogatsze – mówi Ryszard 
Jaśkowski. – Może za kilka lat uda się zorgani-
zować Dni, które mogłyby trwać nawet miesiąc. 
Zobaczymy – dodaje z nadzieją. Na razie pre-
legentów starcza na organizację 9 dni. Dosyć 
ciekawym zjawiskiem jest również to, że mimo 
obszernej promocji medialnej, na spotkaniach 
w ramach Dni nie zawsze było wielu słucha-
czy. W czasie jednej z nich prelegenta słuchało 
tylko 16 osób. – Sam jestem zdziwiony małą 
liczbą osób, szkoda, bo są to ciekawe spotka-
nia – mówi Mieczysław Cisło, który przyszedł 
na spotkanie. – U nas w parafii jest zwyczaj 
środowych spotkań z  różnymi prelegenta-
mi i wydawało mi się, że będzie więcej osób. 
Ale idea jest ciekawa, więc myślę, że osób bę-
dzie w przyszłości więcej – dodaje. Jak mówią 
organizatorzy, nie chcą zatrzymać się tylko 
w salkach katechetycznych. Dlatego wymyślili 
konkurs o ks. Jerzym Popiełuszce, skierowa-
ny do dzieci i młodzieży. W ten sposób może 
uda się zachęcić młodych legniczan do zainte-
resowania się problemami chrześcijaństwa. 
 Jędrzej Rams

Nie wszystkie spotkania cieszyły się dużą 
frekwencją legniczan
z lewej: Program z roku na rok staje się 
coraz bogatszy i interesujący
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Salezjańska próba pomocy małżeństwom i rodzicom 

A Bóg to może
Ponoć idealny podręcznik 
do wychowania dzieci 
wymyślono już dawno. 
Większość z nas ma 
taki w domu, jednak zbyt 
rzadko bierzemy go do ręki.

S alezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika 
Savio wraz z parafią pw. św. Jana Bosko 

w Lubinie zorganizowały konferencję dla ro-
dziców na temat wychowania. Podobną, lecz 
w temacie relacji małżeńskich, zorganizowano 
w zeszłym roku. – Najnowsze spotkanie, moż-
na powiedzieć, uzupełnia i poszerza wiedzę 
na temat budowania małżeństwa i szczęśliwej 
rodziny – mówi ks. Marcin Kozyra SDB. 

Temat przybliżali pracownicy Ruchu No-
wego Życia, chrześcijańskiej organizacji, która 
prowadzi swą działalność m.in. wśród młodzie-
ży, studentów, rodzin. – Zajmujemy się promo-
waniem chrześcijańskich zasad życia w wielu 
jego warstwach – opisują Ruch Nowego Życia 
Magdalena i Wiesław Grabowscy. – Są gałęzie 
funkcjonujące wśród studentów, inne wśród 
inteligencji, a jeszcze inne wśród naukowców. 
Nas urzekło pomaganie małżeństwom. Takie 
konferencje jak tutaj, w Lubinie, organizujemy 
od 1993 roku – dodają.

Podstawowe zasady życia są oczywiście 
zaczerpnięte ze Słowa Życia zawartego w Bi-
blii. – W Piśmie Świętym mamy daną wszelką 
wiedzę na temat natury człowieka i jego po-
trzeb – mówi Magdalena. – Nie zamykamy się 
jednak na nowoczesne badania np. z psycho-
logii. Zawsze jednak konfrontujemy je z Pi-
smem Świętym. Dopiero wtedy, gdy jesteśmy 
przekonani, że są to wskazania zgodne z wolą 
Bożą, przekazujmy je innym – dodają. Jako 
przykład małżeństwo podaje słynne niegdyś 
bezstresowe wychowanie. – To było błędne. 
Teraz jednak moda się odwróciła i wiele badań 
wskazuje na to, że stres jest potrzebny, dlatego 
w wielu firmach generuje się go sztucznie, aby 
mobilizować pracowników – wtrąca Wiesław. 
Każda konferencja rozpoczyna się uwagą, 
że  przedstawiane treści są… bezpieczne, 
bo bazują na wartościach chrześcijańskich. 
– Każdy, wierzący lub ateista, biorący udział 
w naszych konferencjach musi być świadomy, 
z czego wywodzi się nasz sposób spojrzenia 
na świat i że warto, żeby otworzył swoje serce 
przed Bogiem – stwierdza małżeństwo. 

Konferencja nie była krótka, a co za tym 
idzie, nie była też łatwa. Rodzice, którzy po-
stanowili przyjść na szkolenie usłyszeli m.in. 
czego potrzebują oni, a czego dzieci, jak bu-
dować tożsamość dziecka, jak budować więź 

z dzieckiem, było również sporo informacji 
na temat charakteru dziecka oraz jak utrzy-
mywać i egzekwować dyscyplinę. – Są to niby 
proste sprawy, ale nie zawsze jesteśmy w sta-
nie sami spojrzeć na nie obiektywnie i trafnie 
je ocenić – mówi Anna Beńko z Legnicy, która 
przyjechała z mężem Andrzejem. – Z mężem 
byliśmy już  na  spotkaniu o  relacjach mał-
żeńskich. Gdy dowiedzieliśmy się, że będzie 
kolejne, podobne, lecz o relacjach z dziećmi, 
od razu kazałam koleżance nas zapisać – doda-

je. Anna opowiada, że jej dzieci Ola i Kondrat 
po ostatniej konferencji zauważyły zmianę 
u rodziców. – Teraz się już nie boją, że rodzice 
wrócą odmienieni. Widzą, że też są reformo-
walni – śmieje się ich mama. 

Magdalena i Wiesław Grabowscy zauważa-
ją, że istniej ogromna różnica między spotka-
niami organizowanymi w 1993 r. a tymi z 2010. 
I nie chodzi tylko o mikrofony czy pomoce 
multimedialne, lecz bardziej o funkcjonowa-
nie polskich rodzin. – Dawniej istniał raczej 
jeden front nazywania rzeczy po imieniu – 
wspomina Wiesław. – Zło było złem, dobro było 
dobrem. Dzieci i rodzice mieli konkretniejsze 
ramy wychowywania i tworzenia wspólno-
ty rodzinnej. Dzisiaj, niestety, wszystko się 
rozmywa i dlatego warto szukać odniesienia 
do tego, co jest dobre, a co złe, w Piśmie Świę-
tym. Warto szukać takiego kompasu – dodaje. 
Wykładowcy uczą, że rodzice nie są w stanie 
uchronić dzieci przed złym wpływem świata 
czy przed złymi decyzjami. – A Bóg może – mó-
wią z pewnością w głosie. – Wystarczy tylko 
przyjąć Jezusa do swojego serca i czytać Pismo 
Święte – przekonują. 

Jędrzej Rams

Anna i Andrzej (z lewej) już drugi raz 
przyjechali na spotkanie u salezjanów, 
bo, jak twierdzą, warto uczyć się żyć 
według Pisma Świętego
Z lewej: Konferencja to nie tylko 
monolog prowadzących, lecz przede 
wszystkim warsztat i wspólna praca 
małżonków 
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Tadeusz  
Mazowiecki został 
15. laureatem 
Nagrody Mostu, 
przyznawanej 
osobom, które 
przyczyniły się 
do zbliżenia  
narodów i kultur.

O d 2001 r. Zgorzelec wspólnie 
z Görlitz przyznaje Między-
narodową Nagrodę Mostu, 

wyróżniając nią osoby budujące 
przyjaźń i porozumienie pomiędzy 
ludźmi i narodami, zbliżające ludzi 
różnych nacji, kultur i poglądów. 
22 października Międzynarodową 
Nagrodę Mostu odbierze 15. już lau-
reat. Będzie nim pierwszy w powo-
jennej Polsce niekomunistyczny 
premier – Tadeusz Mazowiecki. 
Wręczenie nagrody nastąpi pod-
czas uroczystej gali w görlitzkiej 
synagodze.

W  uzasadnieniu Towarzy-
stwa Przyznawania Nagrody 
Mostu czytamy m.in.: „(…) Przy 
okazji rocznic przełomowych 
wydarzeń politycznych i  spo-
łeczno-kulturow ych lat 1989 
i 1990, kiedy to w Europie doszło 
do pokojowych, demokratycznych 
przemian, w  wyniku których 
możliwe stało  się zjednoczenie 
Niemiec, Towarzystwo Przyzna-
wania Międzynarodowej Nagro-
dy Mostu pragnie uhonorować 
Tadeusza Mazowieckiego – czło-
wieka, który swoim osobistym 
zaangażowaniem przyczynił się 
do  tych zmian. Tadeusz Mazo-
wiecki dał się poznać jako praw-
dziwy demokrata, mądry polityk 
i wspaniały człowiek(...). Jesteśmy 
przekonani, że był i jest jednym 
z  najznamienitszych budowni-
czych mostów w Europie”. 

Dotychczasowymi laureatami 
Nagrody Mostu byli m.in. kard. Mi-
loslav Vlk (2001 r.), prof. Władysław 
Bartoszewski (2002 r.) i Norman Da-
vies (2009 r.).  
 Andrzej Felak

Międzynarodowe warsztaty  
dla funkcjonariuszy grup specjalnych

Oni znajdą  
każdego przestępcę

F unkcjonariusze Straży Granicz-
nej Sztabu Komendanta Głów-

nego SG, Biura Operacji Antyter-
rorystycznych Komendy Głównej 
Policji, Komendy Stołecznej Poli-
cji, jednostek specjalnych Policji 
Francuskiej: RAID (Recherche As-
sistance Intervention Dissuasion), 
GIPN (Groupe d’Intervention de la 
Police Nationale) i BRI (Brigade de 
Recherche et d’Intervention) oraz 
przedstawiciele Ministerstwa Fi-
nansów – oto pełna lista instytucji 
biorących udział w warsztatach. 

W ich trakcie przeprowadzo-
no ćwiczenia w zwalczaniu terro-

ru kryminalnego i przestępczości 
zorganizowanej. – Funkcjonariusze 
ćwiczyli zatrzymanie osób szcze-
gólnie niebezpiecznych, ukrywają-
cych się w obiektach mieszkalnych, 
pojazdach oraz środkach komuni-
kacji publicznej. Jednym z elemen-
tów warsztatów była ewakuacja 
rannego funkcjonariusza przy 
użyciu helikoptera ratunkowego – 
wyjaśnia kpt. SG Joanna Woźniak.

Ćwiczenia obserwowali prze- 
łożeni funkcjonariuszy oraz 
attaché ambasady Francji w Pol- 
sce Pascal Cohade.  

 Mikołaj Plank

Polscy i francuscy antyterroryści uczestniczyli 
w międzynarodowych warsztatach  
dla funkcjonariuszy grup specjalnych. 
Zorganizował je Ośrodek Szkoleń 
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Diecezja Hradec Králové oraz 
Diecezjalne Centrum dla Se-
niorów zorganizowały ogólno-
czeskie spotkanie animatorów 
seniorów 

T o już 5. tego typu spotkanie, 
na  które z  terenu całej Re-

publiki Czeskiej zjeżdżają osoby 
i przedstawiciele instytucji, które 

na co dzień zajmują się inicjowa-
niem i animacją zajęć kulturalnych 
dla osób w jesieni życia. – Te 5 lat 
to taki mały jubileusz, dlatego za-
szczycili go swoją obecnością m.in. 
abp Karel Otčenášek i bp Jan Baxant 
– podkreśla Vojtech Macek, sekre-
tarz biskupa hradeckralowskiego.

Ogólnoczeskie spotkanie ani-
matorów seniorów jest przedsię-

wzięciem, w którym biorą udział 
ludzie w różnym wieku, w więk-
szości jednak zaangażowani 
w działania pod egidą stowarzy-
szeń katolickich i  społecznych, 
działających w  poszczególnych 
parafiach oraz domach opieki dla 
osób starszych. 

– Do  głównych zadań tego 
święta należą m. in. wsparcie 
i duchowa formacja animatorów, 
możliwość wzajemnej integracji 
oraz zmotywowanie do bieżącej 
i przyszłej współpracy – wylicza 
Vojtech Macek.

Jednym z  głównych punk-
tów uroczystości w  Hradec 
Králové była Msza św., której 
przewodniczył bp Jan Baxant, 
ordynariusz sąsiedniej diecezji 
litomierzyckiej.

Honorowy patronat nad spo-
tkaniem objęli abp  Karel Otče-
nášek oraz Narodowe Centrum 
dla Rodziny. Mottem tegoroczne-
go spotkania były słowa z Księgi 
Przysłów: „Naucz nas liczyć dni 
nasze, abyśmy osiągnęli mądrość 
serca”. 

 Roman Tomczak

Na placu apelowym 
ośrodka w Lubaniu 
wylądował helikopter 
medyczny – ważna 
część szkolenia  
specjalistycznego

U naszych południowych sąsiadów

Czesi dbają o najstarszych
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Prestiżowe wyróżnienie od Zgorzelca i Görlitz

Nagroda 
Mostu 

przyznana
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Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych 
Polski i Niemiec

Polacy gotowi na Polizei?

Po prawie trzech latach od wej-
ścia Polski do  strefy Schengen 
widok niemieckiej policji na uli-
cach Bogatyni czy Pieńska nikogo 
nie dziwi. 

W  czwartek 14 października 
w  Zgorzelcu spotkali  się 

ministrowie spraw wewnętrznych 
Polski – Jerzy Miller i Niemiec – 
Thomas de Maizière. Tematem spo-
tkania była analiza dotychczasowej 
współpracy służb obu krajów w za-
pewnieniu bezpieczeństwa po obu 
stronach granicy oraz sytuacja po-
powodziowa na tym terenie. 

Najpierw jednak ministrowie 
spotkali  się w  Görlitz, po  czym 
na piechotę przeszli mostem Sta-
romiejskim do Zgorzelca. Dalsze 
spotkanie przebiegło we wnętrzach 
Miejskiego Domu Kultury. Tam 
wpierw odbyło się zamknięte po-
siedzenie, podczas którego, w gro-
nie przedstawicieli służb polskich 
i niemieckich oraz samorządow-
ców obu krajów, omawiano sytu-
ację terenów nadgranicznych pod 
względem zabezpieczenia ze strony 
przestępczości zorganizowanej. 
Następnie odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem mediów.

Obaj ministrowie podzielili się 
ustaleniami powziętymi podczas 
wcześniejszego spotkania. – Na-
sza rozmowa sprowadzała  się 
do dwóch zasadniczych punktów 
– mówił minister Miller. – Pierw-
szy dotyczył możliwości swobod-
nego poruszania się przez granicę, 
ale ta swoboda to problem dla służb 
bezpieczeństwa.

Społeczeństwo po obu stro-
nach granicy oczekuje od  nas 
odpowiedniego zachowania w za-
leżności od stanu bezpieczeństwa. 

Tą reakcją, zdaniem polskiego 
ministra, ma być m. in. współpra-
ca służb polskich i niemieckich, 
i to po obu stronach granicy. Stąd 
patrole niemieckie po wschodniej 
stronie Nysy Łużyckiej oraz przy-
dzielani do niemieckich patroli 
polscy policjanci. Obaj ministro-
wie zdradzili, że czynione są sta-
rania, aby powiększyć preroga-
tywy policjantów niemieckich, 
którzy będą mogli kontrolować 
ludzi i pojazdy na terenie Polski, 
a także nakładać mandaty karne. 

Ta  w ypowiedź wzbudziła 
zainteresowanie dziennikarzy. 
– Czy rzeczywiście mieszkańcy 
polskich nadgranicznych miejsco-
wości są mentalnie przygotowani 
na spotkanie z niemieckim poli-
cjantem? – pytali.

W odpowiedzi polski minister 
spraw wewnętrznych wyjaśniał, 
że  będzie tu  chodziło głównie 
o walkę z przestępczością zorga-
nizowaną, a nie o kontrolowanie 
sprzedawców na bazarach. 

– Jeśli zaparkuje pan samo-
chód na przejściu dla pieszych, 
to  policja niemiecka z  pewno-
ścią nie  będzie  się zajmowała 
tą sprawą. Ale jeśli postawi pan 
na przejściu kradziony samochód, 
to te służby zadbają, aby pan da-
lej nie  rozporządzał już  tym 
mieniem – ripostował minister 
Miller.

 Roman Tomczak

Niemieccy policjanci w Polsce będą przede wszystkim zwalczać 
przestępczość zorganizowaną, a nie zajmować się wykroczeniami 
zwykłych obywateli – zapewniali ministrowie Miller i de Maizière 
(z prawej)
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Zapytaj 
o nowe ceny

tel.: 32 608 80 42, 32 608 80 82
e-mail: reklama@goscniedzielny.pl

d z i a ł 
r e k l a m y : 

Pomożemy Ci 
w Twoim biznesie
•  Zaufanie Czytelników do GN

to zaufanie do reklamowanych 
produktów i usług

•  Większość z nich czyta
dokładnie cały numer

•  Prawie 70 proc.
naszych Czytelników 
czyta wyłącznie GN

* dotyczy cennika powierzchni reklamowej „Gościa Niedzielnego”

*
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D uszpasterstwo leśników zostało powoła-
ne do życia w 1996 r. Ówczesny dyrektor 
generalny Lasów Państwowych zwró-

cił się wtedy do kard. Józefa Glempa o opiekę 
duchową nad polskimi leśnikami. W odpowie-
dzi krajowym duszpasterzem leśników miano-
wano bp. Edwarda Janiaka – absolwenta m.in. 
Technikum Leśnego – opowiada ks. Bogusław 
Sawaryn, diecezjalny duszpasterz leśników. 
– Bp Janiak mianował z kolei diecezjalnych dusz-
pasterzy leśników dla 17 dyrekcji regionalnych 
Lasów Państwowych. Tego samego roku zaprosił 
ich wszystkich na wspólne spotkanie do wro-
cławskiej archikatedry.

Patron z Asyżu
Duszpasterstwo leśników w diecezji le-

gnickiej koncentruje się głównie na towarzy-
szeniu leśnikom w ich codziennym trudzie 
pracy, a także podczas wielu uroczystości. 
Staraniem duszpasterstwa został wydany 
„Modlitewnik leśnika”, w którym znajdziemy 
m.in. modlitwę za nadleśniczego, modlitwę 

leśnika o wierność służbie leśnej czy modli-
twę leśnika zapracowanego. Zawiera on także 
podstawowe prawdy o św. Franciszku z Asyżu 
– patronie leśników i ekologów, a także kodeks 
zasad etycznych dla ludzi związanych z lasem. 

Dęby papieskie – pomysł leśników
Ksiądz Sawaryn przyznaje, że organizo-

wana forma duszpasterstwa leśników zaczy-
na się dopiero tworzyć. – Mamy doroczną 
pielgrzymkę leśników do Częstochowy, die-
cezjalni duszpasterze leśników uczestniczą 
w  corocznych rekolekcjach specjalnie dla 
nich organizowanych. W ten sposób z inicja-
tywy leśników zrodził się pomysł posadze-
nia w Polsce dębów Jana Pawła II – podkreśla 
diecezjalny duszpasterz leśników. W 2004 r. 
Jan Paweł II w trakcie prywatnej audiencji, 
udzielonej 320-osobowej grupie leśników pol-
skich, poświęcił żołędzie zebrane z najstar-
szego polskiego dębu – Chrobrego. W naszej 
diecezji w wielu parafiach zasadzono sadzonki 
papieskiego dębu.

W lesie i na nartach

Pierwszym duszpasterzem leśników 
w diecezji legnickiej był ks. Stanisław Boczoń. 
Po jego śmierci bp Stefan Cichy mianował dusz-
pasterzem leśników ks. Bogusława Sawaryna 
ze Szklarskiej Poręby. Pierwsze oficjalne spo-
tkanie nowego duszpasterza z rodziną leśników 
odbyło się w Węglińcu, podczas uroczystości 
Dnia Leśnika. Wzięli w nim udział duszpasterze 
oraz leśnicy z metropolii wrocławskiej. 

Ważnym wydarzeniem w życiu leśników 
stał się Bieg Piastów, w którym udział biorą 
leśnicy z  całej Polski, a  także z  zagranicy. 
Od kilku lat gościem biegu leśników jest bp 
Stefan Cichy, który odprawia wtedy Mszę św. 
w intencji uczestników biegu, a później spoty-
ka się z leśnikami.

Roman Tomczak

Prezentujemy wspólnotę leśników w diecezji legnickiej

Przez las do Stworzyciela
To duszpasterstwo jest dość nietypowe i nie działa tak jak inne, 
przyznaje jego diecezjalny opiekun duchowy. Niepowszednie były 
także jego początki w Polsce. 

Co, jak nie las?
Ks. Bogusław Sawaryn
diecezjalny duszpasterz 
leśników
– Przyroda niezwykle głęboko 
otwiera człowieka na poznanie 
obecności stworzyciela, 

a najbogatszym środowiskiem 
naturalnym, z jakim mamy do czynienia, 
jest właśnie las. W przeważającej 
większości leśnicy to ludzie wiary, 
związani ze swoimi parafiami, często 
zaangażowani w ich działalność. dlatego 
należy również podkreślić wielką wartość 
duszpasterskiej posługi miejscowych 
duszpasterzy, którym dziękuję za to, 
że towarzyszą leśnikom w ich życiu 
zawodowym i rodzinnym.
W obrębie diecezji legnickiej znajduje się 
12 nadleśnictw. dwa lata temu 
zainicjowano spotkania nadleśniczych 
z duszpasterzem w ramach świąt 
Bożego narodzenia oraz Wielkiej nocy. 
– spotkania te sprzyjają integracji 
nadleśniczych ze swoim duszpasterzem 
i zostały przyjęte z radością. Świadczy 
o tym stuprocentowa obecność na tych 
spotkaniach. na jednym z takich 
spotkań podjęto decyzję, że leśnicy 
z naszej diecezji, wraz z rodzinami, będą 
uczestniczyli w corocznej pielgrzymce 
służb mundurowych do sanktuarium 
w legnickim Polu. W przyszłym roku 
główny ciężar organizacyjny pielgrzymki 
służb mundurowych spocznie właśnie 
na barkach duszpasterstwa leśników.

We wnętrzach kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego bardzo często można spotkać ludzi 
w mundurach
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