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J ak powinno wyglądać pojednanie?  
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 przy 

Zakonie Braci Mniejszych w Legnicy stara się 
dać odpowiedź na to pytanie. W intencji pol-
sko-niemieckiego pojednania odprawiono 
Mszę św. 26 października w siedzibie za-
konu. Na zaproszenie do uczestnictwa we 
Mszy św. i wysłuchania wykładu wrocław-
skiego prawnika Barbary Maksymowicz na 
temat powojennych roszczeń niemieckich 
odpowiedziało wiele szacownych osób i 
instytucji. Słowo „pojednanie” ma cha-
rakter ponadczasowy i nie wiadomo, czy 

każdemu z nas nie przyj-
dzie kiedyś wyciągnąć ręki 
do niedawnego adwersa-
rza. Więc wszyscy powin-
niśmy pamiętać, że pojed-
nać, znaczy – wybaczyć, 
ale nie – zapomnieć.

ROMAN TOMCZAK

POLSKA, NIEMCY I HISTORIA

Barbara 
Maksymowicz 
mówiła 
o konferencji 
poczdamskiej 
i problemie 
przesiedleń

Jak filozofować, tańczyć 
i wielbić Boga jednocze-

śnie? Najlepiej chyba wie-
dzą to górale. W „Historii 
filozofii po góralsku” ks. 
Tischnera czytamy: „Na po-
cątku wsędy byli górole. 
Górole byli tyz piyrsymi »fi-
lozofami«. »Filozof« to jest 
pedziane po grecku. A to 
jest pedziane po grecku dlo 
niepoznaki. Niby, po co mo 
fto wiedzieć, jak było na po-
cątku?”. A choć wszyscy do-
brze wiemy, że na począt-
ku było Słowo, to słuchanie 
góralskich mądrości jest mi-
łe. I potrzebne. Potrzebne, 
dopóki „ludowy” oznacza 
„prawdziwy”, a góralska mi-
łość do tradycji ciągle zara-
ża słuchających. 
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Rok Eucharystii zakończony

Przedsmak wieczystej uczty
W październiku ubiegłego roku 
papież Jan Paweł II ogłosił 
Rok Eucharystii. Jego celem była 
odnowa wiary w realną obecność 
Chrystusa pod postaciami 
chleba i wina. 

Pogłębienie duchowości eu-
charystycznej, a dzięki uczest-
nictwu w rozmaitych celebra-
cjach liturgicznych otoczenie 
Najświętszego Sakramentu 
większą czcią i lepsze zrozu-
mienie, czym jest Eucharystia. 
Dziś możemy rozważać czy do-
brze wykorzystaliśmy ten czas, 
i czy wzrosła nasza świado-
mość. Łamanie chleba – jak po-
czątkowo nazywano Euchary-
stię – od zawsze jest w cen-
trum życia Kościoła. 

Niedziela 23 października sta-
ła się we wszystkich parafiach na-
szej diecezji, wspólnym dniem za-
kończenia Roku Eucharystii. Ten 
święty czas zakończyły uroczyście 
sprawowane Eucharystie, nabo-
żeństwa eucharystyczne i proce-
sje. Diecezjalne zakończenie do-

konało się w legnickiej 
katedrze w niedzielę, 30 
października podczas 
Mszy św. o godz. 18.30, 
w której licznie uczest-
niczyli mieszkańcy Leg-
nicy, a także najbliższych 
dekanatów, takich jak: 
lubiński, polkowicki, jaworski, 
złotoryjski, chojnowski, procho-
wicki i ścinawski. 

Sprawowana tego dnia Eu-
charystia wyraziła wspólną 
wdzięczność słudze Bożemu Ja-
nowi Pawłowi II za inicjatywę te-
go świętego czasu w życiu Koś-

cioła, i stała się modli-
twą o jego rychłą bea-
tyfikację. Był to także 
dzień modlitwy w in-
tencjach tych ochrzczo-
nych, którzy nie ce-
nią sobie najświętsze-
go daru Eucharystii i 

którzy przeżywają niedzielę bez 
spotkania z Bogiem. Modlono 
się, aby głębsza świadomość 
i świadectwo wiernych naszej 
diecezji pomogło im odkryć w 
Eucharystii źródło łaski i mocy 
do życia w przyjaźni z Bogiem.

MIROSŁAW JAROSZ

W Eucharystii 
przyjmujemy 
Chrystusa 
jako „chleb żywy, 
który zstąpił 
z nieba” (J 6,51)
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ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii: PARAFIA ŚŚ. 

PIOTRA I PAWŁA W SZKLARACH 
GÓRNYCH

  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w die-
cezji legnickiej
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ZŁOTORYJA. Do końca 
przyszłego roku ma rozpocząć 
działalność nowa firma w zło-
toryjskiej podstrefie Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Włoska firma Adeo Screen będzie 
produkowała ekrany do monito-
rów komputerowych oraz wiel-
kie ekrany kinowe. Do tej pory 
Adeo Screen produkowała swo-
je wyroby jedynie we Włoszech. 
Złotoryja jest pierwszą zagranicz-
ną inwestycją firmy Adeo Screen, 
na którą wyda ona ok. 11 mln zło-
tych. Przedstawiciele włoskiej fir-
my deklarują, że do grudnia 2006 
roku zatrudnią tam co najmniej 
23 osoby.

Teren złotoryjskiej podstrefy 
ekonomicznej

Atrakcyjny Leader
WĘGLINIEC. W tej sprawie 
podpisano porozumienie in-
tencyjne z gminami: Wymiarki, 
Iłowa, Żagań, Gozdnica i Prze-
wóz. Wspólnie stworzą Lokalną 
Grupę Działania „Partnerstwo 
dla Borów Dolnośląskich”. Jest 
to podstawowy warunek, aby 
skorzystać ze wsparcia progra-
mu Leader+. Akces do zawar-
cia porozumienia wyraziły rów-
nież gminy: Osiecznica, Pieńsk, 

Małomice, Szprotawa i Żary. 
Do wiosny 2006 roku gminy te 
opracują wspólnie Zintegrowaną 
Strategię Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Ma to sprzyjać lep-
szemu wykorzystaniu potencja-
łu rozwojowego wsi, poprawie 
ich konkurencyjności jako miej-
sca zamieszkania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, a tak-
że przyczynić się do aktywizacji 
mieszkańców.

Pierwsze kompresory z Polkowic
POLKOWICE. Ruszyła produk-
cja kompresorów samochodo-
wych  w firmie Sanden. Ta japoń-
ska firma jest kolejnym inwesto-
rem w strefie ekonomicznej pod 
Polkowicami. Do tej pory fabry-
kę opuściło 6 tys. kompreso-
rów, a to oznacza, że na produk-

cję każdego z nich potrzeba by-
ło ok. 10 sekund. Do końca tego 
roku firma wyprodukuje 200 tys. 
kompresorów, a do końca 2006 r. 
– 700 tys. Sanden zatrudnia 
obecnie 140 pracowników, w 
tym 128 Polaków. Docelowo bę-
dzie tu pracować 300 osób. 
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Włoskie ekrany

BOLESŁAWIEC. Pałac Ślubów 
w Bolesławcu zmienił się na je-
den dzień w salę koncertową 
dla muzyków z Siegburga mia-
sta partnerskiego Bolesławca. 
Podczas koncertu, który od-
był się 21 października br., 
można było wysłuchać utwo-
rów Mozarta, Scarlattiego, 
Sammartiniego, Prokofjewa 
i Dworzaka. Organizatorem 
koncertu była Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia 

im. Witolda Lutosławskiego 
w Bolesławcu. Następnego 
dnia odbył się kolejny kon-
cert, tym razem na zamku w 
Kliczkowie. Zagrała Orkiestra 
Miast Partnerskich. W reper-
tuarze znalazły się utwory 
Mozarta, Griega, Rodgersa i 
Manciniego. Koncert zorga-
nizowały Państwowa Szkoła 
Muzyczna im. Lutosławskiego 
oraz Szkoła Muzyczna II stop-
nia w Bolesławcu. 

Koncert za koncertem

LEGNICA. Tradycyjnie już 
w okresie świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku bra-
cia ze wspólnoty Taizé organi-
zują europejskie spotkanie w ra-
mach Pielgrzymki Zaufania przez 
Ziemię. Tym razem na miejsce 
spotkania wybrano Mediolan. 
Osoby, które chciałyby w nim 
uczestniczyć, muszą się jed-
nak pospieszyć, ponieważ zapi-
sy przyjmowane będą tylko do 
15 listopada. W Legnicy są trzy 
punkty przygotowań, w któ-

rych odbywają się cotygodnio-
we spotkania. Znajdują się one 
przy parafiach: św. Józefa (wto-
rek), Świętej Trójcy (piątek) oraz 
Podwyższenia Krzyża Świętego  
(sobota). Punkty przygotowań 
są również w Zgorzelcu, para-
fia św. Bonifacego (czwartek), i 
Karpaczu, parafia Nawiedzenia 
NMP (czwartek). Wszystkie spot-
kania odbywają się ok. godziny 
19.00. Dodatkowych informacji 
udziela Tomasz Płoszański pod 
nr. tel. 601 701 107.

Zaproszenie do Mediolanu

Wymogi produkcyjne wymuszają sterylną czystość na hali 

Malarstwo przełomu wieków
LEGNICA. 12 październi-
ka w Muzeum Miedzi otwar-
to wystawę malarstwa okre-
su Młodej Polski. Można tu 
obejrzeć 111 dzieł najsłynniej-
szych polskich malarzy przeło-
mu XIX i XX wieku. Są obrazy 
Stanisława Wyspiańskiego, Jacka 
Malczewskiego (na zdjęciu), 
Józefa Mehoffera, Ferdynanda 
Ruszczyca, Vlastimila Hoffmanna 
i innych. Wystawa została po-
dzielona na trzy części. W pierw-
szej zobaczyć można obrazy 
najbardziej typowe dla polskiej 
szkoły malarstwa tego okresu. 
W drugiej części skupiono dzie-
ła, które namalowano w dwu-
dziestoleciu  międzywojennym. 
Trzecia część obejmuje obra-
zy przedstawiające martwą na-
turę. Wszystkie prace trafiły do 
Legnicy z Częstochowy dzię-
ki staraniom dyrektora leg-
nickiego muzeum Andrzeja 

Niedzielenki. Wystawę można 
odwiedzać do końca kwietnia 
przyszłego roku.
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Dzieci i młodzież z bogatyńskich 
szkół podstawowych i gimnazjów 
wzięły udział w kolejnej edycji 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „Jesienna 
Zaduma”. Festiwal odbył się 
26 października br. Organizatorem 
tego przedsięwzięcia był 
Bogatyński Ośrodek Kultury.

Jak sama nazwa wskazuje, fe-
stiwal nawiązywał do aktualnej 
pory roku. Przygotowane przez 
uczestników utwory wokalne i 
wokalno-instrumentalne były te-
matycznie ściśle związane z je-
sienią. Ogółem zaprezentowa-
ło się 130 wykonawców, którzy 
wykonali 21 utworów muzycz-
nych. Po prezentacjach wyko-
nawców oraz wnikliwej analizie 
interpretacji, a przede wszyst-
kim wykonania poszczególnych 
utworów, jury, po burzliwej i 
bardzo trudnej naradzie, wyło-
niło laureatów festiwalu. 

Laury zwycięstwa przy-
znano w czterech katego-

riach: solistów szkół podsta-
wowych, solistów gimnazjal-
nych, zespołów szkół pod-
stawowych i zespołów gim-
nazjalnych. W pierwszej ka-
tegorii zwyciężył Łukasz Ja-
kubowski  z PSP w Opol-
nie Zdroju, prezentując pio-
senkę „Burza”. Wśród zespo-
łów szkół podstawowych naj-
lepszy był duet Patrycja Sto-
dolska i Luiza Wołczek, rów-
nież  z PSP w Opolnie Zdroju.  
Wśród solistów z klas gimna-
zjalnych I miejsce zajęła Ka-
tarzyna Zając z Państwowego 
Gimnazjum nr 1 w Bogatyni. Z 
tej samej szkoły był zwycięski 
duet gimnazjalny Justyna Bro-
żek i Anna Barcelek.

Wszyscy uczestnicy „ Je-
siennej Zadumy” zostali ob-
darowani słodyczami i pa-
miątkowym dyplomem.  Na-
tomiast laureaci festiwalu 
otrzymali nagrody w posta-
ci statuetek oraz dyplomów i 
nagród rzeczowych, którymi 
były m.in. pluszowe maskot-
ki i albumy. 

ROMAN TOMCZAK
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Ten czas był dla mnie okazją 
do przemiany duchowej, ale 
też mobilizacją do dalszej pracy 
– mówi o rekolekcjach Gosia 
Kotwica z Oddziału KSM w 
Rudnej.

Fragment Ewangelii wg św. 
Mateusza, mówiący o usługującej 
Jezusowi Marcie i jej siostrze Ma-
rii, stał się tematem przewodnim 
spotkania Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży Diecezji Legnic-
kiej. Odbyły się one od 21 do 23 
października w Krzeszówku ko-
ło Kamiennej Góry. Uczestniczy-
ła w nim 50-osobowa grupa mło-
dzieży z Oddziałów KSM, a także 
z miejscowości, gdzie KSM jesz-
cze nie działa. Asystent diecezjal-
ny, ks. Sławomir Augustynowicz, 
który poprowadził rekolekcje, na-

wiązywał do postawy kobiet z 
Ewangelii. – Ks. Sławek w przykła-
dzie Marty i Marii dostrzegł odbi-
cie naszych dzisiejszych postaw, 
w których często brak jest obec-
ności Chrystusa. Dlatego KSM-
-owicz w swej działalności nie 
może zapomnieć o formacji du-

chowej – mówił z przejęciem je-
den z uczestników. Tematy poru-
szane w czasie konferencji dysku-
towane były później w grupach, a 
uczestnicy chętnie zabierali głos 
na różne tematy. 

Szczególnymi momentami w 
ciągu trzech dni była adoracja 

Najświętszego Sakramentu i Ró-
żaniec, które pomogły pogłębić 
atmosferę modlitwy. W sobot-
ni wieczór uczestnicy obejrze-
li film pt. „Szkoła uczuć”, który 
dostarczył widzom wielu wzru-
szeń. Na zakończenie spotkania 
wszystkich uczestników zapro-
szono na obchody uroczystości 
Chrystusa Króla Wszechświata, 
które odbędą się 20 listopada w 
Legnicy, a także na grudniową 
Radę Prezesów. – Rekolekcje Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży mają już swoją tradycję, 
ale te były szczególnie owoc-
ne – mówi Gosia Kotwica z Od-
działu w Rudnej. – Treści konfe-
rencji bardzo do mnie przemó-
wiły i stały się okazją do wielu 
przemyśleń.

 MAREK STAROŃ

Szeleszczące pod nogami liście, ciepłe jeszcze słońce, paleta barw 
na drzewach – jak tu nie śpiewać o jesieni?
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W Bogatyni jesień to czas złotych liści, kasztanów i festiwalu 

Pamiętasz, była jesień...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na rekolekcjach w Krzeszówku

Z Martą w tle

Rekolekcje dla KSM-u są zawsze, ale te były szczególnie, owocne. 
Uczestnicy podczas konferencji
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Ciupagi, kierpce, skrzyp-
ce i piękne głosy… to 
tylko niektóre atrybu-
ty góralskiego zespo-

łu Mali Witowianie i Związku 
Podhalan w Witowie, którzy 
przez dwa dni odwiedzali kate-
drę śś. Piotra i Pawła w Legnicy. 
Na zaproszenie proboszcza ks. 
Władysława Bochnaka przyjecha-
li do Legnicy górale z Witowa ko-
ło Zakopanego, aby przedstawić 
swoją kulturę. 

Dar serca

W sobotę 22 października gó-
rale w 50-osobowej grupie prze-
szli pod pomnik Jana Pawła II. 
Tam złożyli znicze i kwiaty oraz 
zaśpiewali Słudze Bożemu utwór 
góralski. Po powitaniu przez pro-
boszcza parafii, ks. infułata Wła-
dysława Bochnaka, udali się do 
katedry na wieczorną Mszę świę-

tą. Po niej górale przedstawili  w 
katedrze inscenizację. – Przygo-
towaliśmy ten program ku 
czci Ojca Świętego Jana Pa-
wła II. Jest to nasz dar ze 
szczerego serca – mówi Kazi-
miera Bzdyk, góralka oraz in-
struktorka tańca i śpiewu. 
Po pamiątkowym zdję-
ciu z proboszczem go-
ście z Witowa zapre-
zentowali w całej krasie 
swoją góralską kulturę na 
scenie przed katedrą. 

W niedzielę górale po 
uroczystej Mszy św. pod 
przewodnictwem ks. bisku-
pa Stefana Cichego ponow-
nie wystąpili przed katedrą. 
Tym razem przedstawienie 
trwało dłużej ze względu 
na tłumnie przybyłych wi-
dzów. Dla niektórych górali, 
szczególnie tych młodych, 
występ w Legnicy był także 

sprawdzianem własnych możli-
wości. – W zespole jestem już 

6 lat. Każdy występ jest 
dla mnie świetną za-
bawą oraz sprawdze-

niem umiejętności – zwinności, 
kondycji i talentu aktorskiego. 
Wszystko to przyda mi się w ży-
ciu. Co więcej, śpiew w zespo-
le pozwala mi podciągnąć oce-
ny z muzyki. Wspólne wyjazdy 
to także okazja do zawarcia zna-
jomości z dziewczynami z ze-
społu. To też jest bardzo miłe – 
mówi z uśmiechem na twarzy Ja-
nusz Szwab, gimnazjalista. – Lu-
bię przebywać ze swoimi kole-
żankami i kolegami. Atmosfera 
w zespole jest bardzo rados-
na i przyjazna – dodaje Karoli-
na Bzdyk, gimnazjalistka, która 
od siedmiu lat śpiewa i tańczy 
w zespole. 

Folklor góralski z Witowa w Legnicy

Górale w katedrze
tekst i zdjęcia

KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI

Gdy widzę górali, 
aż mi się łezka w oku 
kręci. Przypomina
mi się Jan Paweł II 
– mówi z przejęciem 
Leopold Blasevač , 
parafianin 
katedralny.

Na górze: Zrobiliśmy 
ten program ku czci Ojca Świętego 

Jana Pawła II. Jest to nasz dar 
ze szczerego serca

Górale przyjechali z Witowa 
całymi rodzinami
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żankami i kolegami. Atmosfera 
w zespole jest bardzo rados-
na i przyjazna – dodaje Karoli-
na Bzdyk, gimnazjalistka, która 
od siedmiu lat śpiewa i tańczy 
w zespole. 

ten program ku czci Ojca Świętego 

Górale przyjechali z Witowa 
całymi rodzinami
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Folklor góralski z Witowa w Legnicy

Górale w katedrze

Na górze po lewej: 
Na występ górali 
przybył 
do legnickiej
katedry 
ks. biskup 
Stefan Cichy

Na górze po prawej: 
Artystą góralskim 
zostaje się już 
w wieku paru lat

Na dole po lewej: 
Staramy się, 
aby każdy nasz 
występ był żywy 
i przekazywał 
jak najwięcej 
prawdy o naszej 
kulturze

Po prawej: Góralska 
muzyka wypełniła 
legnicką katedrę

Jest to nasz pierwszy 
wyjazd z tak dużą gru-

pą z zespołu. Zależało 
nam, aby wzięły w nim 
udział całe rodziny, po-
nieważ traktujemy to ja-
ko wspólne wychowanie 
w jednej wielkiej rodzinie 
góralskiej. Staramy się, 
aby każdy nasz występ 
był żywy i przekazywał 
jak najwięcej prawdy o 
naszej kulturze. Dlatego 
każdy z wykonawców  
jest ubrany w oryginalne 
stroje z Podhala. Mamy 
swoich krawców i szew-
ców z okolic Nowego 
Sącza, którzy wykonują 
dla nas ubiory góralskie. 
Stroje są bardzo dro-
gie, nie tylko ze wzglę-
du na koszt ich wykona-
nia. Przede wszystkim są 
one cenne dla nas, sta-
nowią szczególną oprawę 
uroczystości kościelnych. 
Podkreślają wartość na-
szego dziedzictwa kultu-
rowego i duchowego.

MOIM 
ZDANIEM

PIOTR KOPEĆ

kierownik zespołu
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Oszczędności, innowacje i rekordowe zyski w KGHM

Faktura w sieci
Miedziowy kombinat notuje coraz 
większe zyski. Nie znaczy to wcale, 
że zapomina o oszczędnościach.

W Kombinacie Górni-
czo-Hutniczym Miedzi „Polska 
Miedź” SA  rozpoczęło pracę 
Centrum Usług Księgowych. To 
przedsięwzięcie zupełnie no-
we nie tylko w tym zakładzie, 
ale i w całej Polsce. – Wzo-
rowaliśmy się na najlepszych 
światowych przykładach, które 
uczą, jak pomniejszać koszty 
prac księgowych – powiedział 
Andrzej Szczepek, wiceprezes 
KGHM ds. księgowości.

Powstałe Centrum, które 
kosztowało kombinat 40 mln 
złotych, skupia wszystkie dzia-
ły księgowości, działające do-
tąd w miedziowej spółce jako 
osobne komórki.  Zatrudnie-
nie znajdzie tam docelowo 270 
pracowników z przejętych 374. 
Jednak, jak zapewniają prezesi 
spółki, nie będzie to oznaczać 

zwolnień. Nadwyżki 
pracownicze zniwelu-
ją się przez odejścia 
na emerytury lub prze-
niesienia do innych 
firm w grupie kapita-
łowej KGHM. Szacuje 
się, że na tej opera-
cji miedziowa spółka 
zaoszczędzi 9,5 mln złotych 
rocznie. Kolejnym novum jest 

wprowadzenie w  CUK 
elektronicznego sy-
stemu obiegu doku-
mentów. Wprowadzo-
na do systemu faktu-
ra będzie docierać do 
odpowiednich wydzia-
łów przez wewnętrz-
ną sieć. – Dokument 

będzie przez cały czas moni-
torowany i kontrolowany co 

do sekundy – zapewnia Jacek 
Sieniawski, dyrektor general-
ny CUK.

Nie oszczędności, ale zy-
ski i inwestycje były głównym 
tematem konferencji praso-
wej, zwołanej po posiedzeniu 
Rady Nadzorczej KGHM. Ma-
rek Szczerbiak, prezes spół-
ki, poinformował dziennika-
rzy o przewidywanym, wyż-
szym niż planowano, zysku 
netto w bieżącym roku. Wyż-
szym o 170 mln złotych. – 
Niewykluczone, że część te-
go zysku zostanie wypłacona 
akcjonariuszom spółki w ra-
mach dywidendy – powiedzia-
ła Elżbieta Niebisz, przewod-
nicząca Rady nadzorczej spół-
ki. Nie ma natomiast nadal 
decyzji co do kongijskiej in-
westycji KGHM. Przypomnij-
my, że 1997 roku w Kimpe 
(Kongo) uruchomiona została 
przez KGHM próbna eksploa-
tacja złóż miedzi i kobaltu.

ROMAN TOMCZAK

Poprzez sport i integrację – na studia

Święci nie tylko lepią garnki
Co roku około 30 młodych 
mieszkańców Radostowa zapa-
miętale trenuje przy stołach 
pingpongowych, zamiast wysta-
wać pod przystankami.

Pomysł wyszedł od ks. Mar-
ka Kurzawy, proboszcza para-
fii Objawienia Pańskiego. Ksiądz 
Marek skromnie się do tego nie 
przyznaje. – Pomysł był wspólny, 
wymyślony razem z mieszkańca-
mi Radostowa, choć przyznam, 
że nie wyobrażam już sobie Ra-
dostowa bez tenisa stołowego – 
mówi ks. Kurzawa. Wszystko za-
częło się siedem lat temu. Wte-
dy zwrócono uwagę, że miejsco-
wej młodzieży należy się jakaś 
zorganizowana forma rozryw-
ki, bo bezczynność popycha ją 
do mało chwalebnych zajęć. Pa-
rafia miała za sobą dopiero trzy 
lata pracy, a przed sobą ambit-
ny plan zajęć z młodzieżą. Tak 

powstał klub tenisa stołowego 
„Święci” Radostów. 

Zawodnicy i zawodniczki – 
uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkół średnich, a 
nawet studenci – trenują trzy 
razy w tygodniu. To pewnie 
za mało dla ambitnych zawod-
ników. Wystarcza jednak, że-
by „Święci” na stałe zaistnieli w 
IV Dolnośląskiej Lidze Jelenio-
górskiej Dolnośląskiego Okrę-
gowego Związku Tenisa Stoło-
wego. Na tym jednak nie ko-
niec: 11 medali na dwóch ostat-
nich parafiadach to swoisty re-
kord. – Te wyniki bardzo nas 
mobilizują – mówi Mariusz Ła-
zarowicz, gimnazjalista. W klu-
bie panuje zdrowa, bardzo sil-
na rywalizacja. Przez ostatnie 
siedem lat przewinęło się tędy 
ponad sto osób. – Nie wszyscy, 
którzy tu przychodzą, zosta-
ją – mówi Piotr Kociołek, 17-la-

tek. – To chyba dobrze, bo klub 
powinien być miejscem dla  lu-
dzi najbardziej wartościowych 
– dodaje.

Nie tylko sukcesy, ale i tro-
ski zajmują działaczy klubu. 
Koszty jego prowadzenia w po-
łowie pokrywa Urząd Gminy, o 
resztę trzeba się starać u lokal-
nych przedsiębiorców. Można 
to zrobić, jeśli w poszukiwanie 
środków włącza się jak najwię-
cej osób, a z tym, jak na razie, 
jest największy kłopot.

Jaki jest cel naszej działal-
ności? Zintegrować młodych, 
pokazać im wartościowe cele. 
Wielu z nich ominęłaby dal-
sza nauka na studiach, gdy-
by nie klub – mówi ks. Marek 
Kurzawa. Nasze wyniki spor-
towe to tylko wypadkowa, 
wcale miła, tych działań – 
dodaje ks. Marek.

ROMAN TOMCZAK

Prezes 
KGHM Marek 
Szczerbiak  
(w środku) podczas 
konferencji 
prasowej 
imponował 
spokojem

Trening czyni mistrza
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Grupa Nowej Ewangelizacji w Jeleniej Górze

Ewangelizować ochrzczonych 
Obecnie, w czasach kiedy  
z każdej strony jesteśmy 
atakowani rozmaitymi, dość 
agresywnymi przekazami, 
niezwykle trudno dotrzeć do ludzi, 
szczególnie młodych, z przekazem 
prawd ewangelicznych. 

Wspólnota śś. Piotra i Pawła w 
Jeleniej Górze istnieje przy parafii 
śś. Erazma i Pankracego. Jej po-
wstanie wymusiła potrzeba cza-
sów, w których niewiele osób 
jest zainteresowanych Dobrą No-
winą. To odpowiedź na słowa Je-
zusa „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu”. Jest także konsekwencją we-
zwania Ojca Świętego Jana Pawła II 
– Patrzcie w przyszłość, podejmu-
jąc nową ewangelizację; nową w 
zapale, w metodzie, w środkach 
wyrazu.

Potrzebny kapłan

Kiedyś było mi dane być 
na Przystanku Woodstock – 
opowiada ks. Artur Kotrys, 
opiekun wspólnoty – stałem 
wówczas w sutannie pośród 
tysięcy rozwydrzonych mło-
dych ludzi i zadawałem so-
bie pytanie, po co tu w ogóle 
przyjechałem. Ale kiedy uda-
ło mi się porozmawiać z nie-
którymi, wyspowiadać kilka 
osób, które potrze-
bowały pomocy, wie-
działem już, że je-

stem tam potrzebny. To jedno 
z wydarzeń, które było moto-
rem dalszych działań.

Szokujący teatr

Ewangelizacja ochrzczo-
nych to nowe pojęcie. Obec-
nie jest niestety coraz wię-
cej osób, które pomimo iż są 
ochrzczone, niewiele wiedzą 
o Jezusie. Do nich chcą docie-
rać członkowie wspólnoty. Po-
jawiają się m.in. w szkołach, 
na różnego rodzaju spotka-
niach, a nawet na placach i 
ulicach. Pomagają w przygo-
towaniu młodzieży do sakra-
mentu bierzmowania. Sami 

przygotowują sztuki, 
które odgrywają. Są 
one niekonwencjonal-

ne, a czasami nawet szokują-
ce. W wielu przypadkach to 
jedyna możliwość, aby poru-
szyć sumienia ludzi, którzy 
oddalili się od Boga.

Nowa ewangelizacja

Formacja we Wspólnocie 
przygotowuje do tego, by głosić 
Dobrą Nowinę o Jezusie w świe-
cie współczesnym, czyniąc to w 
taki sposób, aby każdy wierzący 
potrafił przekazać Słowo Boże w 
formie prostej, żywej i skutecznej. 
To głoszenie widoczne jest prze-
de wszystkim poprzez postawę 
zewnętrzną, zaangażowanie w 
życie Kościoła, wzrost ducho-
wy i podejmowane dzieła.

Wspólnota skupia przede 
wszystkim ludzi młodych – 
szkoła średnia, studenci, ale tak-
że tych, którzy wkroczyli już w 
dorosłe życie. Liczy około dwu-
dziestu osób. Jej członkowie 
mogą służyć w diakoniach, po-
dejmując dzieło głoszenia Słowa 
Bożego, realizujące się na róż-
nych płaszczyznach.

MIROSŁAW JAROSZ

GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE
  DIAKONIA TEATRALNA „EFFATHA” – głoszenie poprzez teatr; stara się przeka-

zywać Ewangelię poprzez ekspresję płynącą ze sceny teatralnej.
  DIAKONIA MUZYCZNA – Zespół Muzyczny – głosi Jezusa poprzez śpiew; 

animuje spotkania, pomaga wiernym w prawdziwym i głębokim prze-
żywaniu spotkania z Bogiem w Eucharystii, adoracji Najświętszego 
Sakramentu; prowadzi koncerty ewangelizacyjne.

  DIAKONIA PLASTYCZNA – swoim talentem, wyobraźnią służy całej wspól-
nocie w podejmowanych przez nią inicjatywach; plakat, rzeźba i to 
wszystko, co da się wyrazić talentami.

  DIAKONIA TECHNICZNA – tu odnajdują się „umysły ścisłe”, przez swoje 
umiejętności pomagają zrealizować nawet najtrudniejsze przedsięwzię-
cia, są zapleczem i wsparciem w tym, co najtrudniejsze 

  DIAKONIA MODLITEWNA – modli się w intencji całej Wspólnoty i prowadzi spotka-
nia modlitewne, bo jak mówi Jezus: Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z 
wiarą prosić będziecie; posługujący w diakonii są sercem wspólnoty, które przed 
Bogiem, wyraża jej wszystkie potrzeby, pragnienia w posłudze, a także podzięko-
wania za dary i cuda, których można doświadczać w życiu.

  DIAKONIA FORMACYJNA – osoby, które przygotowują materiały i spotkania 
formacyjne dla członków Wspólnoty, prowadzą w Dniach Skupienia, za-
pewniają materiał do wzrostu i stałej formacji.

 Wspólnota śś. Piotra i Pawła przy parafii śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej 
Górze zaprasza wszystkie osob, które chciałyby przyłączyć się do dzie-
ła ewangelizacji.



Diakonia Teatralna Effatha podczas spotkania z grupą młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania. Wiara i zaufanie – te i podobne 
wartości przekazywane są w niekonwencjonalny sposób

Powrót grupy 
z dnia skupienia 
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Jest to miejsce o długiej 
i skomplikowanej 
historii. Dziś na pozór 
przeciętna parafia jakich 
wiele, jednak dzięki dość 
niezwykłemu proboszczowi 
wiele zyskuje.

Pierwsze zapiski do-
tyczące tutejszej para-
fii pochodzą z XIII w. 
Ufundowanie kościo-
ła przypisuje się św. Ja-
dwidze. Od niego naj-
prawdopodobniej po-
chodzi nazwa miejsco-
wości – Nowy Kościół, 
która już wtedy musiała 
być znaczną osadą. Inni 
twierdzą że nazwa poja-
wiła się później. W roku 
1518, czyli rok po wy-
stąpieniu Lutra, w miej-
scowym kościele zosta-
ło wygłoszone pierw-

sze na Śląsku reforma-
ckie kazanie przez Mel-
chiora Hoffmanna. Tu-
taj zaczęła działać szko-
ła pastorów i protestan-
tyzm z całym impetem 
ruszył w kierunku Wroc-
ławia, Opola i dalej. By-
ła to kolebka nowej re-
ligii – nowego kościoła, 
stąd nazwa miejscowo-
ści. Po roku 1945 znacz-
na część zabytków ule-
gła zniszczeniu, łącznie 
z najciekawszym – za-
mkiem, który rozebra-
no. 

Pomimo iż parafia 
jest niewielka, dzięki 
staraniom proboszcza 
dość wiele się w niej 
dzieje. Jednym z cie-
kawszych wydarzeń jest 
organizowane od kilku 
lat w Wielki Piątek, na 
wzór Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Misterium 
Męki Pańskiej. W role 
ewangelicznych posta-
ci, wciela się wówczas 
miejscowa młodzież. 

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca od-
bywają się spotkania 
osób zaangażowanych 
w działalność Akcji Ka-
tolickiej i Katolickie-
go Stowarzyszenia Ro-
dzin, a w trzecią nie-
dzielę miesiąca, osób 
związanych z trzecim 
zakonem św. Francisz-
ka. Przy parafii dzia-
ła również zespół mu-
zyczny i teatralny. Suk-
cesem mogą pochwalić 
się ministranci, którzy 
zdobyli pierwsze miej-
sce w diecezji legni-
ckiej podczas turnieju 
piłki nożnej. 

W ostatnich latach 
wykonano w koście-
le wiele prac remonto-

wych, m.in. odnowiono 
zabytkowe 22-głosowe 
organy. 

Tym, co wyróżnia 
tę wspólnotę na tle in-
nych, są Pierwsze Komu-
nie Święte. Należy ona 
do grupy nielicznych pa-
rafii w Polsce, w której 
uroczystość Pierwszej Ko-
munii Świętej odbywa się 
w Wielki Czwartek. We-
dług proboszcza jest to 
najwłaściwszy czas w cią-
gu całego roku liturgiczne-
go na to wydarzenie. Nie 
bez znaczenia jest rów-
nież fakt że tutejszy pro-
boszcz jest diecezjalnym 
duszpasterzem trzeźwo-
ści i zwraca dużą uwagę 
na właściwe przeżycie te-
go niezwykle ważnego w 
życiu dziecka dnia, czemu 
sprzyja czas przygotowa-
nia do Wielkiej Nocy.

MIROSŁAW JAROSZ

PANORAMA PARAFII 
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele

Od wieków ciągle nowy

ZDANIEM PROBOSZCZA
Na terenie parafii mieszka obecnie ponad 1560 
osób, głównie katolików. Większość jej miesz-
kańców pochodzi z terenów polski południo-
wo-wschodniej: lubelskiego, rzeszowskiego, prze-
myskiego i kieleckiego. W ciągu ostatnich 14 lat 
udało się dokonać wiele znaczących dzieł, zarów-
no pod względem gospodarczym, jak i przede 
wszystkim duszpasterskim. Sam niczego bym nie 
zrobił, jeżeli nie miałbym wśród nich zrozumienia 
i oparcia. Osobiście wykonuję wiele rzeczy na te-
renie parafii, ale tutejsza społeczność często mnie 
wspiera w różnego rodzaju przedsięwzięciach. 
Widać współdziałanie z proboszczem – parafian, 
młodzieży i dzieci. 

Zapraszamy do kościoła 
  Msze święte w niedziele o godzinie 8.15, 11.00, 18.00 

(październik – marzec o 16.00)
  Msze święte w dni powszednie o godzinie 18.00 (paź-

dziernik – marzec o 16.00)
  Odpust parafialny: 7 października (odprawiany za-

zwyczaj w pierwszą niedzielę października)
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KS. KAZIMIERZ 
PIWOWARCZYK

Pochodzi z Regulic pod 
Krakowem. Ma 72 lata, w tym 
30 lat kapłaństwa. Z zawodu 
jest krawcem, do dziś więk-
szość rzeczy szyje sam. Ma za-
miłowanie do poezji, muzy-
ki, malarstwa i rzeźbiarstwa. 
Święcenia kapłańskie otrzy-
mał z rąk bp. Wincentego 
Urbana we Wrocławskiej ka-
tedrze. Pracował w parafiach: 
w Jaworze, Wałbrzychu, 
był proboszczem w Sadach 
Górnych, a od 1992 r. w 
Nowym Kościele

Parafia Matki Bożej 
Różańcowej

w Nowym Kościele
ma wieloletnią tradycjęPEŁNA ZIARENEK 

ŁASKAWOŚCI 
RÓŻAŃCOWA PANI

Różaniec tak piękna
I trudna szkoła wiary
Mówiąc Zdrowaś...
Zachęcasz Wierzę w Boga
Mówiąc paciorki
Dotykasz myślą prawdy
Piętnastu tajemnic
Mówiąc modlitwy
Działasz palcami
Czyn radosny
Pełen trosk
Bolesny
Pełen łez
Chwalebny niepojęty
Różaniec Jezusa Maryi 

święty!

Wiersz o patronce parafii 
autorstwa ks. Kazimierza 
Piwowarczyka


