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L udzka màdroÊç nie chce
uznaç, ˝e jej w∏asna s∏a-

boÊç stanowi warunek jej
mocy (Jan Pawe∏ II). Tego
paradoksu nie zrozumie
wspó∏czesna kultura, sta-
wiajàca znak równoÊci po-
mi´dzy mocà i si∏à fizycznà.
Ale jeÊli okreÊlimy moc jako
hart ducha w pokonywaniu
przeciwnoÊci i wiernemu
obdarzaniu innych mi∏oÊcià
– odkryjemy g∏´bi´ chrze-
Êcijaƒstwa. ■
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P ierwszego stycznia br. w parafii pw.
Êw. Andrzeja Boboli w Âwidnicy bp

I. Dec poÊwi´ci∏ o∏tarz ku czci MB Nie-
ustajàcej Pomocy. Powsta∏ on dzi´ki
ofiarnoÊci parafian z os. S∏owiaƒskie-
go przy udziale innych rodzin wspól-
noty. Ks. E. Szajda, proboszcz parafii,
cieszy∏ si´, ˝e poczyniono w ten spo-
sób kolejny krok ku uroczystej konse-
kracji Êwiàtyni.
Parafia powsta∏a 8 lat temu, po wyjeê-
dzie Armii Czerwonej. Od tego czasu
trwa adaptacja budynku koÊcielnego.
Trzeba wykonaç nowe ∏awki, pozosta∏e
witra˝e oraz dokoƒczyç o∏tarz g∏ówny.

Sprawne wybudowa-
nie nowego o∏tarza
rokuje nadzieje na
szybki fina∏ prac przy
wystroju Êwiàtyni. 

REZ

CORAZ BLI˚EJ KONSEKRACJI
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Projekt o∏tarza – 
R. Kaszewski 
ze Âwidnicy, 
obraz malowa∏ 
¸. Nawrocki
z Obornik Âl.

ZA TYDZIE¡

■ KTO POMAGA bezrobot-
nym? 

■ SPOJRZENIE na Êwi´tujàcà
Irlandi´

■ CO POLACY POTRAFIÑ w imi´
kol´dowania

■ DANE TELEADRESOWE
dekanatu strzegomskiego

■ WIGILIJNA KOLACJA dla 
bezdomnych

Z inicjatywy s. Immaculaty, 
od 28.12 do 1.01 kilkadziesiàt osób 
trwa∏o na modlitwie w duchu Taizé 

Przyjezdnym goÊciny udzieli∏y
wszystkie kudowskie parafie. Skàd
przybyli? Ze Âwidnicy, Bolkowa,
O∏awy, Kaczorowa, Ko˝uchowa.

Punktem centralnym spotkania
by∏a parafia Êw. Bart∏omieja w
Czermnej. Dzi´ki ˝yczliwoÊci dyrek-
tor B. PaÊ, domem goÊci sta∏a si´ SP
nr 3. Ka˝dego dnia m∏odzi uczestni-

czyli we Mszy Êw., konferencji, pra-
cy w grupach, wieczornej modlitwie
w duchu Taizé oraz adoracji. „Podzi-
wia∏am m∏odych za ich mi∏oÊç do
Chrystusa Eucharystycznego” – wy-
znaje s. Immaculata. Kontemplacja
sakramentalnej ObecnoÊci by∏a kon-
tynuowana przez zdumiewanie si´
Êwiatem stworzonym. Okazjà do te-
go by∏y codzienne wyprawy w góry
prowadzone przez ks. R. Brudnow-
skiego. Rok 2005 m∏odzi powitali z
ks. A. Ba∏abuchem Mszà Êw. w gór-
skiej kaplicy. XRT

Klimat Lizbony w Kudowie

Poczàtek nowej tradycjiOrdynariusz apeluje

Mo˝esz pomóc!
Ludzie dobrej woli (...), przybàdê-
cie, aby spotkaç Tego, który przy-
chodzi, aby nam wskazaç drogi
prawdy, pokoju i mi∏oÊci.

Te s∏owa kieruje w swoim or´-
dziu Jan Pawe∏ II na Êwi´ta Bo˝ego
Narodzenia 2004. Poszkodowani
w krajach Po∏udniowo-Wschodniej
Azji pilnie potrzebujà pomocy. Lu-
dzie op∏akujà tam tysiàce rodaków,
którzy stracili ˝ycie, a jednoczeÊnie
próbujà zaspokoiç potrzeby ˝ycio-
we ocala∏ych. 

Odpowiadajàc na wezwanie
Ojca Âwi´tego, jako ludzie dobrej
woli, wyjdêmy naprzeciw tym,
którzy dziÊ prze˝ywajà dramat za-
istnia∏ej sytuacji. 

CARITAS POLSKA 
PKO BP SA I Oddzia∏ w Warszawie
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 
z dopiskiem: „trz´sienie ziemi w Azji”. 

■
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ÂWIDNICA. 22.12. ub. r. ks. bp
I. Dec poÊwi´ci∏ siedzib´ Êwidnic-
kiej Caritas. Zakoƒczony zosta∏
pierwszy etap prac adaptacyj-
nych prowadzonych w dawnych
Zak∏adach Techniki Medycznej.
Na Kraszowicach znajdujà si´
obecnie: gabinet zabiegowy pie-

l´gniarstwa rodzinnego i po∏o˝-
nictwa, biura Caritas oraz siedzi-
ba NZOZ Caritas. W budynku po-
klasztornym b´dà funkcjonowaç:
kuchnia ze sto∏ówkà, wolonta-
riat, centrum spotkaƒ i rehabilita-
cji – mówi ks. Gargasewicz, wice-
dyrektor Caritas. 

Nowa siedziba 

ÂWIDNICA. W samà Wigili´, w
sali OÊrodka Sportu i Rekreacji,
w Âwidnicy odby∏o si´ wyjàtkowe
spotkanie – do wspólnej wiecze-
rzy wigilijnej zasiad∏o ponad 800
osób. Takie spotkanie, przygoto-
wywane przez w∏adze miasta, sta-
nowi w Âwidnicy bo˝onarodze-
niowà tradycj´. Uczestniczà
w nim najbardziej potrzebujàcy
mieszkaƒcy miasta. W tym roku
wieczerza by∏a tak˝e okazjà do
spotkania jej uczestników z bisku-
pem Êwidnickim Ignacym Decem.

Zanim wszyscy zasiedli do wigilij-
nego sto∏u, w koÊciele na osiedlu
Piastowskim, odprawiona zosta∏a
Msza Êwi´ta, której przewodni-
czy∏ w∏aÊnie Biskup Ordynariusz.
Uczestników kolacji wigilijnej wy-
typowa∏ miejscowy OÊrodek Po-
mocy Spo∏ecznej spoÊród najbar-
dziej potrzebujàcych mieszkaƒ-
ców miasta. Organizatorzy przy-
gotowali nie tylko tradycyjne po-
trawy. Wszyscy otrzymali paczki,
w których znajdowa∏a si´ mi´dzy
innymi ˝ywnoÊç. 

ZI¢BICE. V Archidiecezjalny
Przeglàd Kol´d i Pastora∏ek
„Betlejem” odb´dzie si´
22.01. 2005 r. w Zi´bi-
cach. Rozpocznie si´
Mszà Êwi´tà w ko-
Êciele Êw. Jerzego
o godz. 10.00.
Przes∏uchania kon-
kursowe trwaç b´-
dà od godz. 11.15
do 16.30. w Zi´bic-
kim Centrum Kultury
(sala widowiskowa), ul. Woj-
ska Polskiego. O godz. 17.00, dy-
rektor przeglàdu, ks. T. Polan, za-
prasza na Koncert Jubileuszowy V

Przeglàdu Kol´d i Pastora∏ek.
Gwiazdà Wieczoru b´dzie Viola

i New Day (jedna z najlep-
szych wokalistek m∏o-

dego pokolenia, lau-
reatka wielu kon-
kursów, m.in. tele-
wizyjnego progra-
mu „Szansa na
sukces”). Zapra-

szamy na koncert –
wst´p wolny! Ok.

godz. 18.00 nastàpi
og∏oszenie wyników cz´Êci

konkursowej. 
Wi´cej informacji o konkursie

pod numerem tel. 604 871 270. 

K¸ODZKO. Nowe Pismo Âwi´te,
s∏odycze albo rajstopy – takie ˝y-
czenie jednej z sióstr spe∏nia co
roku, w dzieƒ Âwi´tej Rodziny,
ksieni klasztoru klarysek. – Aby
uczciç Jezusa zagubionego
w Êwiàtyni, jedna z sióstr zabiera
figurk´ Dzieciàtka z szopki i cho-
wa jà w klasztorze – wyjaÊnia s.

Immaculata,
prze∏o˝ona

Mniszek Klary-
sek od Wieczy-
stej Adoracji. – Po-
zosta∏e zakonnice szukajà figurki.

Ta, która jà znajdzie, otrzymuje
od ksieni skromnà nagrod´, którà
sama sobie wybierze. Natomiast
w uroczystoÊç Objawienia Paƒ-
skiego odbywa si´ tradycyjne
Êwi´cenie klasztoru. – W ka˝dym
pomieszczeniu odmawiamy inne,
przeznaczone specjalnie dla tego
miejsca modlitwy – mówi s. Im-
maculata. – Wchodzimy do kuch-
ni i infirmerii, gdzie le˝à chore
siostry. A ja zwykle otwieram na-
wet lodówk´... Âwi´cenie klaszto-

ru trwa zazwy-
czaj oko∏o

dwóch go-
dzin. 

Zgubiony Jezusek

Pod patronatem „GoÊcia Niedzielnego”

Pami´tali o samotnych
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Zlot Anio∏ów
NOWA RUDA. Mieszkaƒcy byli
zaskoczeni, gdy 23 grudnia
przebrani za anio∏y i górali pra-
cownicy Miejskiego OÊrodka
Kultury podchodzili do nich na
ulicach i sk∏adali ˝yczenia. Nie-
którzy myÊleli, ˝e zaczepiajà ich
sprzedawcy op∏atków. – Gdy do-
wiadywali si´, kim jesteÊmy, re-
agowali bardzo przyjaênie – wy-
jaÊnia S∏awomir DrogoÊ, specja-
lista ds. mediów noworudzkiego
MOK-u. Akcja „Zlot Anio∏ów” od-
by∏a si´ w Nowej Rudzie po raz
drugi. Po raz pierwszy w Nowej
Rudzie S∏upcu. – ChcieliÊmy
w ten sposób sprawiç, by na mo-
ment mieszkaƒcy zapomnieli
o przedÊwiàtecznych przygoto-

waniach i wprowadziç w rado-
snà atmosfer´ Bo˝ego Narodze-
nia – dodaje pan S∏awomir. 
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Przebrani za anio∏y i górali 
pracownicy MOK sk∏adali ˝yczenia

GRODZISZCZE. Specjalne wi-
gilijne spotkanie dla samotnych
mieszkaƒców Grodziszcza oraz
rodzin dzieci ucz´szczajàcych
do tamtejszej Êwietlicy Êrodowi-
skowej odby∏o si´ przed Âwi´ta-
mi Bo˝ego Narodzenia. Prawie
20 dzieci z Grodziszcza, które
dwa razy w tygodniu ucz´szcza-
jà na zaj´cia do Êwietlicy, zaÊpie-
wa∏o kol´dy oraz wyrecytowa∏o
wiersze. 

Impreza mia∏a na celu integra-
cj´ spo∏ecznoÊci lokalnej oraz
przypomnienie polskich tradycji
zwiàzanych z Bo˝ym Narodze-
niem. Wyst´pom towarzyszy∏a
wystawa Êwiàtecznych prac wyko-
nanych przez dzieci podczas zaj´ç
w Êwietlicy. Podczas wigilijnego
spotkania nie zabrak∏o barszczu,
pasztecików, ciast i owoców. Na
pamiàtk´ goÊcie otrzymali gipso-
we szopki. 

Wigilijne spotkanie

Siedziba Êwidnickiej Caritas
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S∏owo naszego Biskupa

WIELKOÂå RODZI SI¢ 
Z ASCEZY

Prorok naszych
czasów, Jan Pa-
we∏ II, wzywa
nas, szczególnie
m∏odzie˝, do ra-
dykalnej posta-
wy wiary. Mówi

z si∏à: „Nie chciejcie takiej Pol-
ski, która by was ma∏o koszto-
wa∏a”, wo∏a: „Wymagajcie od
siebie! Nawet jeÊli inni nie wy-
magajà od was! ”. Wychowaw-
cy, ludzie którzy do czegoÊ do-
szli, wiedzà, ˝e wielkoÊç w na-
szym ˝yciu rodzi si´ poprzez
stawianie sobie wymagaƒ. Co
to znaczy? Tyle, ˝e jest po-
trzebna ˝yciowa asceza, we-
wn´trzna dyscyplina! WielkoÊç
osiàga si´ przez samozaparcie,
przez odwa˝ne dêwiganie swo-
jego krzy˝a w kroczeniu za
Chrystusem. Dlatego nie bójcie
si´ krzy˝a! Drodzy dziewcz´ta
i ch∏opcy! Nie bójcie si´ wysi∏-
ku! Wcià˝ musimy sobie przy-
pominaç to staro˝ytne wezwa-
nie: per aspera ad astra – przez
cierpienie do gwiazd. 
Droga wewn´trznego wysi∏ku
wià˝e si´ z drogà modlitwy.
Prawdziwa asceza prowadzi
nie tylko do wielkiego formatu
cz∏owieczeƒstwa, ale przede
wszystkim do zjednoczenia
z Bogiem. Nie wolno nam prze-
gapiç tych wszystkich sposob-
noÊci do modlitwy, które przy-
nosi rok liturgiczny. Stajà si´
one okazjà do sk∏adania Êwia-
dectwa wobec Pana Boga i za-
cieÊniania z Nim wi´zi. Dzieje
si´ tak tylko wtedy, kiedy moty-
wem ich praktykowania jest
pragnienie pog∏´bienia przy-
jaêni z panem Bogiem. 
Do tego wszystkiego docho-
dzi jeszcze jedna droga: droga
pokory! Jakie to wa˝ne, ˝eby-
Êmy dali si´ innym kierowaç!
Nie byle komu! Przede wszyst-
kim Chrystusowi. On jest na-
szym Mistrzem! On zna si´
najlepiej na ˝yciu! On zna naj-
skuteczniejszà recept´ na
udane ˝ycie. 

(Z homilii wyg∏oszonej 
w Wa∏brzychu 11.12.2004 r.) 

Najwa˝niejsze: dobre ch´ci

Jase∏kowa kuchnia 
Lubimy patrzeç na prezentacje
jase∏kowych opowieÊci. Oceniamy
krytycznie zaanga˝owanie aktorów,
scenariusz, efekty specjalne. 
Nie pytamy jednak o cen´
przedsi´wzi´cia. 

Nie, nie wstydz´ si´ – z prze-
konaniem mówi Magda Wrona
z k∏odzkiego Gimnazjum nr 2.
W przedstawieniu pantomimicz-
nym, wymyÊlonym przez kate-
chetk´ El˝biet´ ¸yczkowskà, gra
i anio∏a, i szatana. Podobnie jak
pozosta∏ych 13 osób (w tym
4 ch∏opaków) zostaje po lekcjach,
˝eby tegoroczne jase∏ka dosz∏y
do skutku. 

Czemu akurat oni,
a nie inni? 

Poniewa˝ trzeba byç ˝ywio-
∏owym i otwartym, mieç zaci´-
cie aktorskie i najwa˝niejsze:
dobre ch´ci – wyjaÊnia pani
Ela. – Jestem pe∏na uznania dla
moich uczniów. Wiele ich to
kosztuje, by wystàpiç przed
spo∏ecznoÊcià swojej
szko∏y. Jednak zdecy-
dowali si´. Chcà osià-
gnàç coÊ wi´cej, umiejà
wymagaç od siebie, to
dobrze rokuje na przy-
sz∏oÊç – dodaje. 

„ Jest taki dzieƒ, bardzo cie-
p∏y, choç grudniowy” – Êpiewa
sekcja wokalna. I chocia˝ „Êpie-
wa” w przypadku ch∏opaków to
zbyt wiele powiedziane, jednak
chwa∏a im za to, ˝e próbujà.
Niepewni swoich g∏osów starajà
si´ dorównaç kunsztowi kole˝a-
nek. Widownia na szcz´Êcie
jeszcze pusta. Przyjdzie jednak
dzieƒ, kiedy zasiàdà na niej ró-
wieÊnicy. Do tego czasu trzeba
doskonale zgraç dêwi´k, Êwia-
t∏o, ruchy, s∏owa. Pani Ela jest
cierpliwa. Nauczona doÊwiad-
czeniem poprzednich realizacji
teatralnych, spokojnie toleruje
potkni´cia i nieÊcis∏oÊci. Mo˝e
sobie na to pozwoliç, bo wie,
˝e jej uczniowie stanà na wyso-
koÊci zadania. Ambicja nie po-
zwoli im na „po∏o˝enie” przed-
stawienia. 

Jase∏ka 
sk∏aniajà
do refleksji
Ca∏y zespó∏ prze˝ywa Êwi´ta

w∏aÊciwie od pierwszej próby.
Wysi∏ek aktorski ∏àczy si´

z uporczywie powra-
cajàcym pytaniem: Po
co to wszystko? Czy
tylko dla oceny z za-
chowanie? Tylko po
to, by zrealizowaç
swoje talenty? 

GimnazjaliÊci muszà zmie-
rzyç si´ z faktem istnienia Bo-
ga-Cz∏owieka. Dzisiaj ju˝ wie-
dzà, ˝e przygoda wigilijnej opo-
wieÊci wià˝e si´ z sukcesem. Co
wi´cej, czujà, ˝e tak dzieje si´
nie tylko na scenie. Tak dzieje
si´ przede wszystkim w ˝yciu. 

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Oni ju˝ wiedzà, 
˝e realizacja
wigilijnej
opowieÊci wià˝e
si´ z sukcesem –
nie tylko na scenie

Dzi´ki organizacji uroczystoÊci
zwiàzanych ze Êwi´tami ko-
Êcielnymi m∏odzie˝ zbli˝a si´
do siebie. Dla mnie jest to bar-
dzo dobra okazja, by przeka-
zaç polskie tradycje m∏odzie˝y.
Staramy si´ zwracaç na to
uwag´ w szkole. 
Poza tym ∏àczymy Êwi´towanie
religijne z akcjami charytatyw-
nymi. W tym roku zbieraliÊmy
produkty spo˝ywcze i chemi´
gospodarczà dla ubogiej, wie-
lodzietnej, ale bardzo pobo˝-
nej rodziny. ChcieliÊmy w ten
sposób pomóc jej w pi´knym
prze˝yciu Êwiàt Bo˝ego Naro-
dzenia. W akcji bardzo pomóg∏
nam franciszkanin o. Wojciech. 
Jakie sà k∏opoty z tego rodza-
ju przedsi´wzi´ciami? M∏o-
dzie˝y trudno robiç coÊ bezin-
teresownie. Za udzielanie si´
w tego rodzaju akcjach liczà
na dodatkowà pochwa∏´
w dzienniku, na zauwa˝enie
gestu… to wymaga pracy wy-
chowawczej, ale przecie˝ od
tego jesteÊmy. 
OczywiÊcie, przy okazji tego
rodzaju dzia∏aƒ mo˝emy do-
strzec m∏odych wyró˝niajà-
cych si´ talentem aktorskim,
wokalnym, organizacyjnym
czy dobrocià serca. To jest
bardzo wa˝ne. 

CO NA TO
PANI

DYREKTOR?

BEATA
RACHWALSKA-STASZCZYSZYN
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JAK DZIA¸A SPDC „SERCE”
■ opieka nad dzieçmi chorymi 

i niepe∏nosprawnymi
■ organizacja placówek o charak-

terze integracyjnym
■ prowadzenie Dzieci´cego Telefo-

nu Zaufania (074 / 852 52 90)
■ do˝ywianie, ubieranie i wyposa-

˝anie w podr´czniki szkolne
dzieci z rodzin najubo˝szych

■ interwencje w sytuacjach kryzy-
sowych w szkole i w rodzinie

■ pomoc rodzinom w kontaktach
z urz´dami i instytucjami

■ propagowanie i obrona praw
dziecka

■ organizacja imprez Êrodowisko-
wych dla dzieci, m∏odzie˝y i do-
ros∏ych

■ pomoc w nauce, zaj´cia psycho-
edukacyjne, twórcze i podnoszà-
ce sprawnoÊç fizycznà dla dzieci

■ organizacja wypoczynku letnie-
go, zimowego i sobotnio-nie-
dzielnego dla dzieci i m∏odzie˝y

■ organizowanie akcji zbiórek pie-
ni´dzy i darów dla potrzebujà-
cych

■ dzia∏alnoÊç wydawnicza poÊwi´-
cona problematyce dzieci i m∏o-
dzie˝y

■ koordynowanie dzia∏aƒ m∏odych
osób i nieformalnych grup m∏o-
dzie˝owych

■ prowadzenie centrum informacji
na temat osób potrzebujàcych
pomocy i mo˝liwoÊci jej uzyska-
nia

■ akcje profilaktyki zdrowotnej.

■

Gdzie KubuÊ Puchatek obchodzi

swoje urodziny? A gdzie 

Êwi´ty Miko∏aj postanowi∏ si´

przeprowadziç i pozostaç na

sta∏e? Ka˝de dziecko wie, ˝e

chodzi o Âwidnic´

– miasto, o którym

w ostatnich latach

coraz g∏oÊniej.

tekst
S¸AWOMIR WIÂNIEWSKI

Dzieje si´ tak za sprawà
Stowarzyszenia Przyjació∏
Dzieci Chorych „Serce”,
którego dynamiczna dzia-

∏alnoÊç wzbudza podziw nie tylko
w kraju. Du˝e okoliczne miasta jak
Wroc∏aw czy Wa∏brzych mogà tylko
z zazdroÊcià przyglàdaç si´ dzia∏al-
noÊci tej organizacji.

Dzieje „Serca” to g∏ównie hi-
storia jednego cz∏owieka – Mar-
ka Michalaka. Wszystko zacz´∏o
si´ od Centrum Zdrowia Dziecka,
do którego Marek trafi∏ jako na-
stolatek ze swoimi problemami
zdrowotnymi. Tu spotka∏ si´
z dzieçmi ci´˝ko chorymi, nie-
pe∏nosprawnymi, odrzuconymi.
– Sam mia∏em szcz´Êliwy dom,
kochajàcych rodziców, nie przy-
sz∏o mi wi´c nawet do g∏owy, ˝e
doroÊli mogà zapomnieç o dzie-
ciach, zostawiç je w cierpieniu –
mówi.

M∏ody m´˝czyzna zaczà∏ na-
wiàzywaç przyjaênie, a ˝e by∏
najstarszy na oddziale, organizo-
wa∏ dzieciom ró˝ne konkursy,
bawi∏ si´ z nimi. I, jak mówi, cze-
ka∏ na osob´, która tylko swoim
istnieniem przyczyni∏a si´ do po-
wstania SPDC „Serce”.

By∏ to ksiàdz 
Józef Gniewniak

Przychodzi∏ do ma∏ych pacjen-
tów nie tylko z Komunià Êw. Darzy∏
ciep∏em, wys∏ucha∏, potrzyma∏ za
r´k´, po prostu z nimi by∏. Marek
szybko przekona∏ si´, jak wielkie sà
te na pozór ma∏e gesty.

Po zakoƒczeniu leczenia Marek
wróci∏ do Âwidnicy. Niebawem
wpad∏ na pomys∏, aby za∏o˝yç fan-
klub ksi´dza Gniewniaka. Jednocze-
Ênie wiedzia∏, ˝e najlepszà rzeczà,
jakà mo˝e zrobiç, to naÊladowaç te-
go cz∏owieka. W Âwidnicy nie bra-
kowa∏o dzieci, które potrzebowa∏y
pomocy. Zaczà∏ rozmawiaç z kole-
gami ze szko∏y, ale wÊród rówieÊni-
ków pomys∏ nie spotka∏ si´ z odze-
wem. Z Adriannà Jab∏oƒskà i Edytà
Tomaszewskà stworzy∏ podwaliny
stowarzyszenia.

Razem zacz´li docieraç do nie-
pe∏nosprawnych dzieci. Jednocze-
Ênie znaleêli si´ w Êwidnickim od-
dziale Towarzystwa Przyjació∏ Dzie-
ci. W jego ramach, z inicjatywy Mar-
ka i wspó∏towarzyszy, zawiàza∏o si´
Ko∏o Przyjació∏ Dzieci Chorych „My
i Oni”. 

Seria problemów

Wtedy te˝ zacz´∏o byç g∏oÊno
o Marku i o tym, co ten cz∏owiek ro-

bi. Najwyraêniej zarzàd TPD poczu∏
si´ zagro˝ony, bo niebawem roz-
wiàza∏ ko∏o, motywujàc, ̋ e w regio-
nie jest za du˝o podobnych placó-
wek. Spotkali si´ z szeregiem za-
rzutów, z których chyba najbardziej
bolesnym by∏a „niedojrza∏oÊç psy-
chiczna i emocjonalna”. 

Na szcz´Êcie nie za∏ama∏o to
grupy m∏odzie˝y, która ju˝ wtedy
zdawa∏a sobie spraw´, jak bardzo
potrzebna jest Êwidnickim dzie-
ciom. Po wielu perturbacjach, ∏àcz-
nie z interwencjà ówczesnego I se-
kretarza Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, m∏odzi postanowili zrezy-
gnowaç z jakiejkolwiek wspó∏pracy
z urz´dnikami TPD. Od 1988 r., pod
nazwà „Serce”, funkcjonowali na-
dal, ale jako grupa nieformalna.
Wtedy te˝ zacz´∏a si´ walka o zare-
jestrowanie ich w sàdzie. Uda∏o si´
to w 1990 r. pod nazwà Stowarzy-
szenie Przyjació∏ Dzieci Chorych
„Serce”. Brakowa∏o tylko lokalu –
pierwsze biuro powsta∏o w pokoju
Marka.

Gdy zwrócili si´ z proÊbà
o przyznanie lokalu do Urz´du
Miejskiego, natkn´li si´ na pot´˝ny
opór. Nie poddawali si´, a˝ w koƒcu
Wydzia∏ Spraw Lokalowych przy-
zna∏ im pomieszczenia – w piwnicy
wraz ze Stowarzyszeniem Poszko-
dowanych przez III Rzesz´. Tam,
przynajmniej raz na miesiàc, woda

Ca∏ym sercem
Za sprawà Stowarzyszenia Przyjac

W stowarzyszeniu ka˝de dziecko
jest radosne

Anna Dymna zalicza si´ do Êcis∏ego grona
przyjació∏ „Serca”

Jerzy Franckiewicz (pierwszy z lewej) podczas nadan
Orderu UÊmiechu w Âwidnicy
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podchodzi∏a pod kostki. I jak tu or-
ganizowaç spotkania dla dzieci?
Marek zdecydowa∏, ˝e trzeba z tym
skoƒczyç. Poprosi∏ o pomoc dzien-
nikarzy… W ciàgu tygodnia ówcze-
sny prezydent Âwidnicy przyzna∏
„Sercu” lokal naprzeciwko katedry.

Dzieci traktujemy powa˝nie

Marek i jego wspó∏pracownicy,
po wielu szkoleniach zdobyli wie-
dz´ nie tylko dotyczàcà praw dziec-
ka, ale tak˝e ochrony rodziny i wal-
ki ze zjawiskami patologicznymi.
Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e
swoje doÊwiadczenie od poczàtku
potrafili skutecznie wykorzystaç.

Dzisiaj wÊród kilkudziesi´ciu
ró˝nych form pomocy szczególne
miejsce zajmuje Dzieci´cy Telefon
Zaufania. – Dzwonili do nas m∏odzi
ludzie, chcàcy pope∏niç samobój-
stwo, bici, gwa∏ceni – mówi Marek
Michalak. – Wiele spraw oddaliÊmy
w r´ce policji. ˚aden sygna∏ nie jest
bagatelizowany. Dzieci traktujemy
powa˝nie.

Promyk Mi∏oÊci

M∏odzi mieszkaƒcy Âwidnicy
i okolic coraz ch´tniej odwiedza-
li stowarzyszenie. Nie brakowa∏o
dzieci z rodzin wielodzietnych,
z niezaradnymi rodzicami, z do-

mów „alkoholowych”, skazanych
na przegranà, odrzuconych przez
rówieÊników, cz´sto g∏odnych.
DziÊ „Serce” obejmuje swojà
opiekà nie tylko dzieci, ale i ca∏e
rodziny.

Szybko w ramach „Serca” po-
wsta∏ m.in. pomys∏ powo∏ania do
˝ycia Êwietlicy integracyjnej. Stowa-
rzyszenie otrzyma∏o dodatkowy lo-
kal na parterze, a „Promyk Mi∏oÊci”
– grupka m∏odzie˝y skupiona wo-
kó∏ „Serca” – zaczà∏ zajmowaç si´
dzieçmi ze Êrodowisk zagro˝onych
patologià. W koƒcu w miejsce Êwie-
tlicy powo∏ano Centrum Przyjaêni
Dzieci´cej. W Centrum do dzisiaj
dzia∏a Samorzàd Dzieci´cy z prezy-
dentem i ministrami, wybierany
w demokratycznych wyborach, po-
przedzonych kampanià wyborczà.
Samorzàd nie jest ozdobnikiem ani
atrakcjà – ma swoje zadania do wy-
konania, jest cia∏em doradczym dla
zarzàdu stowarzyszenia.

Nie brakuje przyjació∏

Od poczàtku wielkim przyja-
cielem dzieci okaza∏ si´ proboszcz
parafii pod wezwaniem Êw. Stani-
s∏awa i Êw. Wac∏awa, Jan Bagiƒski,
wspierajàcy dzia∏alnoÊç „Serca”.
Dzisiaj swoich sympatyków stowa-
rzyszenie ma tak˝e wÊród polity-
ków i wp∏ywowych ludzi.

Od 1995 r. co tydzieƒ w sta-
∏ym miejscu w tygodniku „Wiado-
moÊci Âwidnickie” ukazuje si´ re-
dagowany przez podopiecznych
stowarzyszenia „UÊmiech Dziec-
ka”. Mo˝na tu przeczytaç
o wszystkich aktualnych wydarze-
niach, akcjach, sukcesach. „Serce”
ma zwolenników w ca∏ym kraju.
W ramach stowarzyszenia po-
wsta∏ tak˝e dzieci´cy zespó∏ „Ser-
duszka” – zdobywca wielu wa˝-
nych nagród, majàcy na swoim
koncie dwie p∏yty, szereg teledy-
sków, znany nie tylko w Polsce
jest prawdziwà chlubà SPDC.

Najm∏odszy kawaler

W 1994 r. Marek Michalak zo-
sta∏ wybrany na Najpopularniej-
szego Mieszkaƒca Województwa
Wa∏brzyskiego oraz otrzyma∏ no-
minacj´ do nagrody „Wielka Wro-
c∏awska”. W 1996 r. otrzyma∏ Me-
dal S∏oƒca od dzieci z Domu
Dziecka w Winiarach. Rok póê-
niej statuetk´ „Zwyczajni – Nie-
zwyczajni” oraz Nagrod´ Specjal-
nà Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej. Ale najbardziej przez nie-
go ceniony jest przyznany przez
dzieci Order UÊmiechu. Gdy go
otrzymywa∏, by∏ najm∏odszym na
Êwiecie Kawalerem Orderu.
W 1997 r. zosta∏ najm∏odszym

cz∏onkiem mi´dzynarodowej ka-
pitu∏y tego odznaczenia. W tym
roku za swoje zaanga˝owanie
w pomoc dla dzieci zgromadzo-
nych wokó∏ „Serca” Kawalerem
Orderu zosta∏ inny Êwidniczanin
– Jerzy Franckiewicz, który od
wielu lat wspomaga dzia∏alnoÊç
stowarzyszenia.

W 1996 r. dzieci z Centrum
Przyjaêni Dzieci´cej wpad∏y na
pomys∏, by najbardziej oddanych
przyjació∏ honorowaç specjal-
nym, w∏asnym, Êwidnickim wy-
ró˝nieniem. Zdecydowa∏y, ˝e b´-
dzie to Statuetka Dzieci´cej Na-
grody „Serca”. Jednà z osób wy-
ró˝nionych w ten sposób przez
dzieci jest Jan Pawe∏ II. Statuetk´
otrzyma∏ podczas wizyty we Wro-
c∏awiu z okazji 46. Mi´dzynaro-
dowego Kongresu Eucharystycz-
nego. ■
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S¸AWOMIR WIÊNIEWSKI

Trudno dziÊ przeci´tnemu
cz∏owiekowi po∏apaç si´

w mnogoÊci przeró˝nych or-
ganizacji i stowarzyszeƒ
dzia∏ajàcych w naszym kraju.
Ka˝de z nich oczywiÊcie ma
w statucie szlachetne cele,
ale z ich realizacjà ró˝nie by-
wa (mamy jeszcze w pami´ci
chocia˝by afery z pewnym
stowarzyszeniem, majàcym
zajmowaç si´ pomocà ofia-
rom wypadków samochodo-
wych, czy z „zielonymi”, któ-
rych dzia∏alnoÊç na rzecz
przyrody ogranicza∏a si´ do
Êciàgania haraczu od inwe-
storów). Tymczasem w sto-
sunkowo niewielkim mieÊcie
od szeregu lat funkcjonuje
stowarzyszenie, które za-
chwyca nie tylko mieszkaƒ-
ców naszego kraju. I, co naj-
dziwniejsze, nie powsta∏o
ono z wielkim rozg∏osem,
lecz zrodzi∏o si´ w sercach
kilkunastoletnich ludzi, któ-
rzy silni duchem potrafili
przebrnàç przez urz´dniczà
bezdusznoÊç i powo∏aç do
˝ycia coÊ wyjàtkowego. 

MOIM
ZDANIEM

em dla dzieci
Przyjació∏ Dzieci Chorych „Serce”

zas nadania Ks. Jan Bagiƒski dzieli si´ op∏atkiem z dzieç-
mi z „Serca”

Marek Michalak odbiera Betlejemskie
Âwiat∏o Pokoju
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Z zawodu nauczycielka i budowlaniec.
KiedyÊ prowadzi∏a szwalni´. Teraz –
jedyne w naszej diecezji Muzeum
Zabawek. 

– W mojej pracy pomaga mi
optymizm i wiara – mówi Maria
Ozieraƒska. – Dzi´ki nim znajduj´
si∏´ do podejmowania wcià˝ no-
wych wyzwaƒ. 

W jej rodzinnym domu pod Ko-
∏obrzegiem strych by∏ pe∏en zaba-
wek, które dziadkowie przywieêli,
wraz z dobytkiem, ze Lwowa. 

– Mój pradziadek, Ignacy, mu-
sia∏ kochaç zabawki, gdy˝ pierwszà
rzeczà, jakà uratowa∏ podczas po-
wstania styczniowego z palàcego
si´ domu by∏ ma∏y okr´t – mówi pa-
ni Maria. 

Powa˝ne odwiedziny

Gdy by∏a ma∏a, bawi∏a si´ na
strychu. Ale dopiero jako licealist-
ka z∏o˝y∏a tam pierwsze „powa˝-
ne” odwiedziny. Zacz´∏a praç,
czesaç i segregowaç lalki, a póê-
niej je zbieraç. 

Pani Maria ze szczególnym
sentymentem wspomina dwie
z nich: Bogusi´ i Betty. – Dzi´ki
Bogusi nauczy∏am si´ szyç –
wspomina. – Lalka tak mi si´ po-
doba∏a, ˝e przygotowywa∏am dla

niej wcià˝ nowe stroje: kowboj-
ski, indiaƒski, flamenco. Robi∏am
te˝ buty i peruki. 

Drugà, Betty, nie cieszy∏a si´
zbyt d∏ugo, poniewa˝ zniszczy∏ jà
pies. 

Maria doros∏a, wysz∏a za mà˝,
urodzi∏a dwie córeczki (Ania ma
obecnie 23 lata, Ula – 12), a pasja
zbierania zabawek pozosta∏a. W do-
mu mia∏a ich coraz wi´cej. 

– Pomys∏ na zorganizowanie
muzeum zrodzi∏ si´ po festynie
w Otmuchowie, gdzie mój mà˝
zaprezentowa∏ kolekcj´ pozyty-
wek – wyjaÊnia Ozieraƒska. – Ja
przemyci∏am kilka lalek, które
zrobi∏y tam furor´. 

MiÊ i kartonowy tornister

Ozieraƒscy znaleêli lokal, pani
Maria zacz´∏a zg∏´biaç histori´ za-
bawek i uzupe∏niaç, ju˝ ze specjali-
stycznà wiedzà, ekspozycj´. Cho-
cia˝ w muzeum znajdujà si´ zabaw-
ki australijskie, indyjskie, japoƒskie
czy w∏oskie, dumà pani Marii jest
„socjalistyczny” miÊ z lat siedem-
dziesiàtych ub.w., który trzyma
w ∏apkach butelk´. T́  bardzo popu-
larnà niegdyÊ zabawk´ uda∏o si´ jej
kupiç w Czechach. Cieszy jà te˝ kar-
tonowy tornister dla pierwszoklasi-
stów z lat szeÊçdziesiàtych, który
zdoby∏a w Âwidnicy. Doskonale na-
daje si´ do gabloty poÊwi´conej
przedmiotom szkolnym. 

– Uwielbiam rekonstruowaç za-
bawki: robiç peruki, oczy, malowaç,
szyç ubranka – mówi pani Maria. –
Sprawia mi satysfakcj´ to, ˝e za
sprawà moich d∏oni lalka czy miÊ
stajà si´ ∏adne. 

– Fascynujà mnie te˝ stare, wyko-
nane r´cznie zabawki, poniewa˝ ka˝-
da z nich jest niepowtarzalna. Nie ist-
nieje na Êwiecie druga taka sama. 

Beztroskie chwile

Na stole w muzeum le˝y ksià˝ka
pamiàtkowa. Wpisujà si´ do niej ci,
którym eksponaty sta∏y si´ szcze-
gólnie bliskie. 

„Te kilka minut tutaj pozwoli∏o
mi odnaleêç w pami´ci najbardziej
beztroskie chwile” – czytam jeden
z wpisów. „Dzi´ki za chwil´ powro-
tu do dzieciƒstwa. Niektóre zabaw-
ki sà zupe∏nie jak moje lub moich
dzieciaków. Anka”. 

– Te zapisy sprawiajà mi satys-
fakcj´ – mówi pani Maria. – Dzi´-
ki nim wiem, po co prowadz´ to
muzeum. One przywracajà mi na-
dziej´. 

DOROTA BARE¸A

Pani Maria prowadzi muzeum w Kudowie

Królowa zabawek

G
O

Âå
N

IE
D

Z
IE

LN
Y

9 
st

yc
zn

ia 
20

05

VI

– Ogromnych emocji dostarcza
zwiedzajàcym miÊ z lat 70. XX w. –
mówi Maria Ozieraƒska. – Wi´kszoÊç z nich
pami´ta, jak bawi∏a si´ takà zabawkà. 

W rodzinnej atmosferze

Wigilia u Niepokalanek
W prawdziwie rodzinnej atmosfe-
rze, przy Êpiewie kol´d, w blasku
Êwiec, wraz ze swoimi nauczycie-
lami do wigilijnego sto∏u zasiad∏y
uczennice ˝eƒskiego liceum i gim-
nazjum sióstr niepokalanek w Wa∏-
brzychu. 

21 grudnia, w przeddzieƒ wy-
jazdu do domów na Êwiàtecznà
przerw´, wychowanki jednej
z najwi´kszych na Dolnym Âlàsku
katolickich placówek oÊwiato-
wych prze∏ama∏y si´ op∏atkiem. –
Ten zwyczaj towarzyszy nam nie-
mal od samego poczàtku istnienia
naszej placówki w tym miejscu,

czyli od 1946 roku – mówi dyrek-
torka szko∏y s. Anna. – Tradycyjnie
te˝ uczennice starszych klas za-
dba∏y, aby wigilijne spotkanie by∏o
niespodziankà dla tych dziewczàt,
które w tym roku szkolnym roz-
pocz´∏y edukacj´ u sióstr niepo-
kalanek. 

Dlatego te˝ do ostatniej chwi-
li przygotowania do wspólnej
wieczerzy prowadzone by∏y
w Êcis∏ej tajemnicy. W koƒcu wie-
czorem do sto∏ów pokrytych ide-
alnie bia∏ymi obrusami, zastawio-
nych tradycyjnie dwunastoma po-
trawami, zasiad∏y uczennice i na-
uczyciele szko∏y. W centralnym

miejscu sali Pismo Âwi´te i op∏a-
tek. Zanim jednak wszystko si´
zacz´∏o, uczestnicy wieczerzy
spotkali si´ na Mszy Êw. w szkol-
nej kaplicy. Eucharystii przewod-
niczy∏ kapelan ks. Józef Nawara,
salezjanin.

W wa∏brzyskiej placówce
sióstr niepokalanek uczy si´ obec-
nie oko∏o 150 uczennic. Liczba ta
dzieli si´ mniej wi´cej po po∏owie
mi´dzy gimnazjalistki i licealistki.
Szko∏a ta nale˝y do nielicznych
w kraju, które dzia∏ajà nieprze-
rwanie od czasu zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej. 
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W MUZEUM ZABAWEK 
„Bajka” w Kudowie, ul. Zdrojowa 41,
mo˝na obejrzeç zabawki z XIX i XX w.,
przedstawiajàce prawie wszystkie for-
my zabawkarstwa. Sà tu lalki, mebel-
ki, samochody, misie, figurki, ˝o∏nie-
rzyki, klocki, a tak˝e pozytywki. Za-
bawki wykonane z drewna, tkaniny,
porcelany, gliny, o∏owiu, papieru, piór,
celuloidu, plastiku. 
Muzeum czynne codziennie od listopa-
da do marca w godz. 10-16, od kwiet-
nia do paêdziernika w godz. 9-17. 
Wi´cej informacji na stronie: www.
kudowa. pl/bajka

■

Uczestnicy wieczerzy spotkali si´ na
Mszy Êw. w szkolnej kaplicy
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VII

Rok Eucharystii

SPOTKANIE Z JEZUSEM

PAULINA SZATKOWSKA
Z DZIER˚ONIOWA
KL. VI SP

Lubi´ chodziç na Msz´
Êw., bo przyjmuj´ wtedy do
serca Pana Jezusa. Po Ko-
munii modl´ si´, uwielbiam
Go Êpiewem i staram si´
nie grzeszyç. Z Chrystusem
spotykam si´ tak˝e pod-
czas adoracji. Wtedy pro-
sz´ Go za rodzin´ i siebie
oraz przepraszam za po-
pe∏nione z∏o.

NATALIA WALKIEWICZ
DZIER˚ONIÓW
KL. I GIMNAZJUM

Spotkanie z Jezusem to
spotkanie z KimÊ wielkim.
Potrzebuj´ Go – bo z Nim
jest mi ∏atwiej ˝yç. Ponie-
wa˝ chc´ stawiaç Boga na
pierwszym miejscu w moim
˝yciu, staram si´ cz´sto
przyjmowaç Komuni´ Êw.
Uwa˝am, ˝e to zaszczyt
przyjàç Boga do serca. Po
Eucharystii dzi´kuj´ Jezuso-
wi za minione sprawy i ofia-
ruj´ przysz∏oÊç. 

Âwiecàce domy

Pi´kne i zadbane
Coraz cz´Êciej spotykamy si´
z widokiem pi´knie oÊwietlonych
domów, tak jak prezentowana na
zdj´ciu posesja w okolicach
Wa∏brzycha. 

Ta swoista moda panujàca
w okresie bo˝onarodzeniowym
sprawia, ˝e wiele ponurych
i szarych miejscowoÊci wieczo-
rami o˝ywa blaskiem ró˝noko-
lorowych Êwiate∏ek. – To nie tyl-
ko przejaw coraz powszechniej-
szej mody – mówi socjolog Ma-
rek Rad∏owski. – Bez wàtpienia
jest to tak˝e wyraz, ˝e roÊnie
zaanga˝owanie DolnoÊlàzaków
w to, aby nasze posesje wyglà-
da∏y schludnie. Prosz´ zwróciç
uwag´, ˝e coraz mniej na na-

szych wsiach gospodarstw tonà-
cych w b∏ocie, z walàcym si´
p∏otem. To jest mniej spektaku-
larne, ale za to bardziej po-
wszechne i jednoczeÊnie Êwiad-

czy, ˝e kolejne powojenne po-
kolenia mieszkaƒców regionu
czujà si´ prawdziwymi gospoda-
rzami tych ziem. 

NAT

Ju˝ po raz VII OÊrodek Kultury
w ˚arowie og∏osi∏ konkurs „Dolno-
Êlàska Szopka Bo˝onarodzeniowa”. 

Jak podkreÊlajà organizatorzy,
Dolny Âlàsk to ziemia wielu naro-
dów. To ziemia wielu krajobrazów.
Us∏ana zamkami i klasztorami, pe∏na
osobliwoÊci przyrody i kultury mate-
rialnej. 

Do konkursu zg∏o-
szono prawie trzydzieÊci
prac, wykonanych przez
m∏odych mieszkaƒców
regionu. 19 grudnia

ubieg∏ego roku w ˝arowskim
OÊrodku otwarto wystaw´ pokon-
kursowà. 

Jednym z celów konkursu by∏a
integracja mieszkaƒców Dolnego
Âlàska wokó∏ tematu „ma∏ej ojczy-
zny”. – Ocaliç od zapomnienia,
przywróciç ÊwietnoÊç i blask zapo-
mnianym budowlom. Umocniç

wi´zi, wyzbyç si´ stereo-
typów.  Tworzymy nowà
histori´, lepszà histori´
– podkreÊlajà organiza-
torzy. 

NAT

Zaproszenie 

�  DIECEZJALNA
PIELGRZYMKA 
DO ZIEMI ÂWI¢TEJ 
I EGIPTU 
29.03–10.04.2005 

29.03 – odlot do Izraela;
30.03 – Jerozolima; 31.03 – Betle-
jem, Ain Karem, Jerozolima; 1.04
– wyprawa do Galilei; 2.04 – Jero-
zolima, Betania; 3.04 – wyprawa
do Galilei; 4.04 – po˝egnanie z Je-
rozolimà; 5.04 – Morze Martwe,
Synaj; 6.04 – góra Synaj; 7.04 –
Kair; 8.04 – Kair; 9.04 – Memfis,
Sakkara, Giza; 10.04 – powrót do
Polski

Koszt: 990 euro (p∏atne w z∏o-
tówkach po aktualnym kursie
NBP) 

Przy zapisie zaliczka 1000 z∏
Organizator: Âwidnicka Kuria

Biskupia i Katolickie Biuro Piel-
grzymkowe z Warszawy. 

Pielgrzymce przewodniczy
ks. bp Ignacy Dec. Zg∏oszenia
i zapisy: Parafia pw. Podwy˝sze-
nia Krzy˝a, ul. Jana Paw∏a II 1,
58-314 Wa∏brzych, tel. 074 841-
33-46, 0697-622-605; ks. pra∏at
A. Raszpla. Szczegó∏owe infor-
macje przy zapisach. 

Moda na ozdabianie domów kolorowymi Êwiate∏kami sprawia, ˝e wiele ponurych 
i szarych miejscowoÊci wieczorami o˝ywa ich blaskiem
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Konkurs szopek

Szopka bliska sercu

Nagrodzona
szopka wykonana
przez dziesi´cio-
letniego 
Kacpra Magireckiego
z Piechowic
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■ NIWA

Parafia pw. Êw. Wita
Niwa 25, 57-322 Polanica Zdrój
Telefon: (0-74) 868-15-08
Proboszcz: ks. Janusz Szwiec
Kancelaria parafialna: po Mszy
Êwi´tej 
Godziny sprawowania 
Mszy Êwi´tych: 
dni powszednie – godz. 17; 
dni Êwiàteczne – 9 i 11.30
MiejscowoÊci: Niwa, Chocieszów

■ POLANICA ZDRÓJ

Parafia pw. Chrystusa Króla
Zgromadzenie NajÊwi´tszego Ser-
ca Jezusa i Maryi oraz Wieczystej
Adoracji NajÊwi´tszego Sakra-
mentu O∏tarza (sercanie biali) 
ul. Reymonta 1,
57-320 Polanica Zdrój
Telefon: (0-74) 868-13-17
Proboszcz: o. Kazimierz Jasielczuk
Ojcowie: o. Leszek Góltyƒski, o.
Bonawentura Goluch, o. Piotr
Lach, o. Stanis∏aw Zaremba, o.
Jozafat Szczepaniak, br. dk An-
drzej Kostrowicki, br. S∏awomir
Âlusarczyk
Kancelaria parafialna:
gdy potrzeba, prosz´ zg∏aszaç si´
do klasztoru
Kaplica:
Polanica – pw. Êw. Floriana: 
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – zimà godz. 17,
latem – 18; 
dni Êwiàteczne – 9, 11 i 16 
(zimà) lub 17 (latem) 
MiejscowoÊci:
Pokrzywno, Starkówek, Paszków,
Polanica Zdrój

Parafia pw. Matki Bo˝ej 
Królowej Pokoju
Zgromadzenie NajÊwi´tszego Ser-
ca Jezusa i Maryi oraz Wieczystej
Adoracji NajÊwi´tszego Sakra-
mentu O∏tarza, ul. Staffa 41, 
57-320 Polanica Zdrój
Telefon: (0-74) 868-17-86
Proboszcz: o. Krzysztof Konrad
Kulhawiec
Kancelaria parafialna:
w dni powszednie po Mszach Êw. 
Kaplica:
Polanica, pw. Êw. Antoniego

Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – zimà godz. 17,
latem – 18; 
dni Êwiàteczne – 9.30, 12 i 19
MiejscowoÊci:
Polanica Zdrój

Parafia pw. Wniebowzi´cia NMP
ul. Kamienna 8, 
57-320 Polanica Zdrój
Telefon: (0-74) 868-04-40, fax
(0-74) 868-03-30, polanzdr@ar-
chidiecezja. wroc. pl
Proboszcz: ks. Antoni Kopacz
Wikariusze: ks. W∏odzimierz Bin-
kowski, ks. Piotr Ga∏dyn
Kancelaria parafialna:
Êr. i sob. w godz. 16–18
Zgromadzenia zakonne: 
ss. boromeuszki, tel. (074) 868-19-63
ss. jadwi˝anki, tel. (074) 868-16-64
ss. józefitki, tel. (074) 868-12-64
ss. urszulanki, tel. (074)
868-13-38
ss. werbistki, misjonarki, tel. (074)
869-11-36
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne
i kaplice: 
kaplice sióstr; szpitalne: w Szpi-
talu Chirurgii Plastycznej i w Pry-
watnym Sanatorium Kardiologicz-
nym dla Dzieci
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych:
dni powszednie – 7, 17; sanato-
rium sob. godz. 11.30; szpital:
sob. godz. 15; 
dni Êwiàteczne – 7, 8.30, 10,
11.30, 17

MiejscowoÊci: Polanica Zdrój
Filia Domu Ksi´˝y Emerytów
we Wroc∏awiu
ul. D´bowa 9, 57-320 Polanica
Zdrój, tel. (0-74) 868-14-49. 

■ STARY WIELIS¸AW

Parafia pw. Êw. Katarzyny i sank-
tuarium Matki Bo˝ej Bolesnej
Zgromadzenie NajÊwi´tszego Ser-
ca Jezusa i Maryi oraz Wieczystej
Adoracji NajÊwi´tszego Sakra-
mentu O∏tarza
Stary Wielis∏aw 86 b, 57-313 Sta-
ry Wielis∏aw
Telefon: (0-74) 868-15-26
Proboszcz: o. Alojzy Józef Chojna
Katecheta: o. Dariusz Warcho∏
Kancelaria parafialna:
codziennie po wieczornej Mszy Êw. 
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne
i kaplice: 
Dolny Wielis∏aw – mauzoleum
ksi´cia Jana z Zi´bic
Godziny sprawowania Mszy Êw.: 
dni powszednie – jesienià godz.
17 (po zmianie czasu 16.30), la-
tem 18; 
dni Êwiàteczne – 9, 11, 13 (Dolny
Wielis∏aw), 16
MiejscowoÊci: Stary Wielis∏aw

■ SZCZYTNA ÂL. 

Parafia pw. Êw. Jana Chrzciciela 
Misjonarze Âwi´tej Rodziny

ul. KoÊcielna 4, 57-330 Szczytna 
Telefon: (0-74) 868-32-20
Proboszcz: ks. Benedykt Narloch 
Katecheci: ks. Andrzej Kruszyƒski,
ks. Pawe∏ Górecki
Kancelaria parafialna:
wt. i czw. godz. 10–11 i 16–17
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne
i kaplice:
Batorów, pw. Êw. Anny
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: 
dni powszednie – 8.30 i 18; 
dni Êwiàteczne – parafia 8, 9.30,
11, 12.15, 18; Batorów: 10
MiejscowoÊci:
Szczytna

Parafia pw. Matki Bo˝ej
Królowej Pokoju 
Misjonarze Âwi´tej Rodziny
ul. Zamkowa 10, 57-330 Szczytna
Telefon: (0-74) 868-32-07
Proboszcz: ks. Janusz Jezusek
Rezydenci: ks. Józef Meizel, 
ks. Marian Twardawa
Kancelaria parafialna:
mo˝na przychodziç przez ca∏y
dzieƒ
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: 
dni powszednie – nie ma; 
dni Êwiàteczne – 9 i 11; 
w sezonie: 9, 11 i 16
MiejscowoÊci:
Szczytna

Dekanat Polanica Zdrój

swidnica@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wa∏brzyska 41, 58-100 Âwidnica
tel. (74) 853-13-79 
Redagujà: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor
oddzia∏u, Dorota Bare∏a, S∏awomir WiÊniewski
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KoÊció∏ pw. Wniebowzi´cia NMP
w Polanicy Zdroju
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