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Świat podwodnych zdarzeń. Groźny i 
bajkowy zarazem. Bardzo często tuż 

obok nas. Nie każdemu jednak dane jest 
go oglądać na żywo. On miał to szczęście. 
Krystian Bala, chojnowianin, zwiedził pół 
świata w poszukiwaniu niezwykłych wra-
żeń i pięknych miejsc na kuli ziemskiej. 
Poświęcił na to pięć lat swojego młodego 
życia. Jednak prawdziwą pasję znalazł nie 
na ziemi, ale pod powierzchnią oceanów 
i południowych mórz. Jego fotografie pod-
wodnej flory i fauny zdobią tysiące miesz-
kań, biur i miejsc publicznych na całym 
świecie. Na swoim koncie ma kilka świa-
towych wystaw fotograficznych i wydaną 

książkę. Przed nim pokaz 
fotografii w rodzinnym 
Chojnowie i nowe podró-
że. Tym razem do Ameryki 
Południowej.

Więcej na s. VI

W POGONI ZA OŚMIORNICĄ

Podwodne 
fotografie 
Krystiana Bali 
znane są
na całym świecie

Kto się uczy, ten ma na-
dzieję; kto ma nadzieję, 

ten ma wszystko – mówi 
przysłowie. To stwierdze-
nie, na pozór przesadnie 
górnolotne, łączy w sobie 
dwa pojęcia: edukacji i wia-
ry. Jan Paweł II uczył nas, 
że rozum i wiara nie są 
pojęciami przeciwstawny-
mi, ale wzajemnie się uzu-
pełniają. Właśnie obcho-
dziliśmy święto wszystkich 
pedagogów. Z tej okazji 
życzmy im – i sobie – by 
uczyli nas harmonii pomię-
dzy tym, co policzalne, a 
tym, co zmierzyć można 
jedynie miarą serca.
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Rozpoczął się nowy rok akademicki

Cztery razy „m”
Zawsze chciałam być
na polonistyce. Po pierwszym 
kolokwium będzie wiadomo,
czy zostanę na roku
– mówi przejęta studentka.

Dla wielu studentów otwo-
rzyły się drzwi sal wykładowych. 
– Zawsze marzyłam o wybudo-
waniu własnego domu. Jestem 
na drugim roku budownictwa. Z 
początku rodzina i znajomi by-
li bardzo zdziwieni moim wybo-
rem. Puszczałam to mimo uszu. 
Teraz już się wszyscy przyzwy-
czaili. Oczekuję od siebie wy-
tężonej pracy, a od uczelni, że 
mnie nie wyrzucą – opowiada 
żartobliwie Ania Rypińska, jele-
niogórzanka. 

– Dla kleryków pierwszego 
roku w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Legnicy czas stu-
diów to cztery razy „m”: mil-
czenie, modlitwa, mądrość i mi-
łość – przypomniał słowa bisku-
pa Stefana Cichego kleryk Michał 
Glinka z parafii śś. Erazma i Pan-
kracego w Jeleniej Górze. Kle-
rycy od poniedziałku do sobo-

ty oddają się studiowa-
niu teologii. W ciągu ty-
godnia towarzyszą im 
też inne obowiązki. – 
Dzisiaj musiałem wstać 
około 5.00. O tej porze jest przy-
jemna cisza. Intensywnie wtedy 
przeżywam kontakt z Panem Bo-
giem. Następnie zamknąłem psa 
Atosa, a potem odebrałem świe-
że pieczywo na śniadanie. Po 
tym wszystkim czekało mnie naj-
trudniejsze zadanie: obudzić po-
zostałych kolegów – mówi kle-
ryk Marcin Delestowicz z parafii 

św. Michała Archanioła 
w Jeżowie Sudeckim. 

Nowy rok akademi-
cki to nie tylko wyzwa-
nie dla studentów. – 

Odpowiednie towarzyszenie w 
tym ważnym dla nich momen-
cie jest dla mnie bardzo ważne. 
Jestem księdzem, który poma-
ga im rozpoznać drogę – mówi 
ks. prefekt Piotr Góźdź, opiekun 
kleryków pierwszego roku w 
Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Legnicy. 

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Dla kleryków 
studia
to nie tylko 
nauka
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ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
   O legnickich obchodach 

DNIA PAPIESKIEGO
  O uroczystości św. Jadwigi, 

GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA
  Odwiedzimy PRZYLĄDEK DO-

BREJ NADZIEI przy parafii św. 
Michała Archanioła w Pol-
kowicach
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KRZESZÓWEK. Od 21 do 
23 października odbędą się re-
kolekcje formacyjne Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Die-
cezji Legnickiej. Oprócz członków  
wszystkich oddziałów, do wzięcia 
udziału zaproszeni są sympatycy 
oraz osoby, które chciałyby zało-
żyć koło KSM w swojej parafii. W 
trakcie rekolekcji nie zabraknie 
modlitwy – medytacji z Pismem 

Świętym i Różańca – a także dys-
kusji podczas spotkań w grupach. 
Rekolekcje zaczynają się w piątek 
o godzinie 17.00, a kończą w nie-
dzielę w południe. Koszt pobytu 
ok. 30 zł. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 19 października w biurze 
KSM pod nr. tel. (76) 72 44 375, 
od poniedziałku do czwartku, 
w godzinach 10.00–16.00, oraz 
e-mailem: ksmdl@perspectiva.pl. 

Rekolekcje KSM

Jesień z patisonem

POLKOWICE. Do końca paź-
dziernika do Gimnazjum nr 2 
w Polkowicach można nadsy-
łać prace na konkurs plastycz-
no-literacki. W konkursie mo-
że wziąć udział młodzież w wie-
ku gimnazjalnym z terenu ca-
łej gminy Polkowice. Każda na-
desłana praca powinna składać 
się z dwóch części: wiersza w ję-
zyku polskim i niemieckim oraz 
tzw. jesiennej kombinacji. – Na 
tę ostatnią mogą się złożyć kom-
pozycje z liści, gałązek i jesien-
nych owoców – mówi Mariola 
Bujacz, psycholog szkolny, jed-

na ze współorganizatorek kon-
kursu. Konkurs po raz pierw-
szy ogłoszono w ubiegłym roku 
wśród uczniów polkowickiego 
gimnazjum. W tym roku posta-
nowiono rozszerzyć jego formu-
łę i umożliwić w nim udział tak-
że uczniom z terenu gminy. Na 
wymóg dwujęzyczności nadsyła-
nych wierszy miał wpływ główny 
sponsor konkursu – jedna z nie-
mieckich firm produkujących w 
polkowickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Adres szkoły: 
Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, 
ul. Hubala 3, 59-100.

Konkurs plastyczno-literacki
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Podczas święta patisona zaprezentowali się także ścinawscy pięściarze 

Dzień Papieski

SULIKÓW. Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Sulikowie otrzyma 20 październi-
ka imię Jana Pawła II. Uroczystość 
rozpocznie się w kościele o go-
dzinie 16.00 Mszą św. pod 
przewodnictwem bpa Stefana 
Cichego. Zostanie wówczas po-
święcony sztandar. Kandydaturę 
Jana Pawła II poparło swoimi 
podpisami około 1100 osób. W 
dniach poprzedzających uroczy-
stość uczniowie wezmą udział 
w rekolekcjach, które przybliżą 
postać Patrona. 19 październi-
ka o godzinie 18.00 w szkole 
rozpocznie się wieczornica po-
święcona pamięci Ojca Świętego. 
Zaproszeni są na nią wszyscy 
mieszkańcy Sulikowa. Szkoła bę-
dzie piętnastą placówką w diece-
zji noszącą imię Jana Pawła II.

Szkoła  
Jana Pawła II LEGNICA. 16 października ob-

chodzony jest w całej Polsce ja-
ko Dzień Papieski. Organizuje 
go Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Celem akcji, która 
przebiega pod hasłem „Jan Paweł 
II – Orędownik Prawdy”, jest pro-
mowanie papieskiego nauczania i 
pomoc dla szczególnie uzdolnio-
nej młodzieży wiejskiej, pocho-
dzącej z rodzin najniżej uposażo-
nych. Program Dnia Papieskiego 
w Legnicy obejmuje m.in.: kon-
cert muzyczny przy katedrze leg-
nickiej (15 października, godz. 
16.00), Mszę św. w katedrze pod 
przewodnictwem księdza bisku-
pa Tadeusz Rybaka (16 paździer-
nika, godz. 13.00), Dni Kultury 
Chrześcijańskiej (16–23. 10), sesję 
naukową na temat: „Rola miejsca 
i czasu świętego w przeżywaniu 
Eucharystii” (aula WSD w Legnicy, 
29 października). 

Park zyskał Patrona
BOGATYNIA. Biskup legnicki 
Stefan Cichy poświęcił we wto-
rek 4 października pomnik oraz 
park Jana Pawła II w Bogatyni. 
Rada Miejska podjęła uchwałę w 
tej sprawie jeszcze 26 kwietnia br. 
Autorem pomnika jest znany po-
znański artysta Robert Sobociński. 
– Bardzo chciałem, aby pamięć 
sługi Bożego Jana Pawła II nie by-

ła pielęgnowana tylko pomnika-
mi – mówi ks. Wesołowski, dzie-
kan dekanatu. – Tu, na ziemi bo-
gatyńskiej, jest ona widoczna tak-
że w czynach – dodaje ks. dzie-
kan. Uroczystości nadania parko-
wi w Bogatyni imienia Jana Pawła 
II były częścią obchodów Dnia 
Papieskiego, który przypada w 
tym roku 16 października.

Popiersie Jana Pawła II w parku jego imienia w Bogatyni 
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Do Legnickiego Pola
PIELGRZYMKA. Ojcowie Fran- 
ciszkanie oraz Maryjna Wspólnota 
Modlitewna, działająca przy para-
fii św. Jana Chrzciciela w Legnicy, 
zapraszają do udziału w 31. pie-
szej pielgrzymce z Legnicy do 
sanktuarium św. Jadwigi w Le- 
gnickim Polu, która odbędzie się 
w nocy z 22 na 23 październi-
ka. Rozpocznie się o godz. 21.00 
Apelem Jasnogórskim, Eucharystią 

i adoracją Najświętszego Sakra-
mentu. Celem pielgrzymki jest 
przepraszanie Boga za grze-
chy naszej Ojczyzny, miasta, 
naszych rodzin i nas samych. 
Organizatorzy zapewniają ubez- 
pieczenie i powrót autobusem 
do Legnicy. Koszt uczestnictwa 
wynosi 7 zł. Tel. kontaktowy 
do Stefanii Gubalskiej: (0-76) 
854 75 18. ŚCINAWA. I Ogólnopolskie 

Dni Patisona odbyły się 2 paź-
dziernika w Ścinawie. Nad na-
brzeże Odry przybyło ponad 
500 uczestników tego orygi-
nalnego święta. Jego organi-
zatorami byli: Zakład Handlu 
i Przetwórstwa Owocowo- 
-Warzywnego w Ścinawie oraz 
Ścinawski Ośrodek Kultury. – 
Dni mają na celu spopularyzo-

wanie żółtej odmiany tego wa-
rzywa – mówi Jan Stępień, jeden 
ze współwłaścicieli ZHiPOW. 
Podczas święta, w którym 
uczestniczyły także władze sa-
morządowe Ścinawy, odbyło się 
wielkie gotowanie zupy z pati-
sona. Degustowano także niezli-
czoną ilość innych potraw, któ-
rych jedynym bądź głównym 
składnikiem był żółty patison. 
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Szkoły katolickie w naszej diecezji

Po pierwsze – wychowanie
Szkoły katolickie w ostatnich 
latach przeżywają prawdziwy 
renesans. Wszystkie miejsca 
są w nich zajęte 
już wiele miesięcy wcześniej.

Rodzice coraz większą 
wagę przywiązują do wybo-
ru szkoły dla swojej pociechy. 
Być może liczą po cichu, że 
szkoła pomoże w wychowa-
niu dzieci i przekaże, oprócz 
treści edukacyjnych, najważ-
niejsze w życiu wartości, któ-
re zaprocentują w przyszłości. 
Poszukują placówek, które za-
pewnią dziecku zdrowy kręgo-
słup moralny. W ostatnich la-
tach bardzo wzrosło zaintere-
sowanie szkołami katolickimi. 
Niestety, w diecezji legnickiej 
są zaledwie dwie takie szko-
ły: Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące i Gimnazjum im. 
św. Franciszka w Legnicy oraz 
Salezjańskie Liceum Ogólno-
kształcące w Lubinie.

– Przywiązujemy bardzo 
dużą wagę do indywidualizacji 

nauczania. U nas każ-
dy uczeń jest zauwa-
żony, nieobce są nam 
jego codzienne kłopo-
ty i radości – opowia-
da dyrektor liceum im. 
św. Franciszka, o. Józef Szań-
ca. – Klasy są niewielkie, li-
czą przeciętnie 18 osób, dzięki 
czemu łatwiej nawiązać z ucz-
niami osobisty kontakt. Oprócz 
podstawowych zajęć jest ca-

ły szereg kół zainte-
resowań i zajęć fakul-
tatywnych. Dzieci nie 
mają czasu, aby się 
nudzić. 

Szkoła to nie tyl-
ko nauczyciele i dyrekcja, ale 
przede wszystkim dzieci i ro-
dzice. Dlatego ważne jest, 
by rodziny traktowały ją ja-
ko wspólne dobro, a nie tyl-
ko usługę edukacyjną. – Za-

trudniamy nauczycieli, którzy 
rozumieją, że pierwszeństwo 
ma wychowanie i współpraca 
z rodzicami. Duszpasterstwo 
rodziców prowadzone przez 
świeckich wychowawców jest 
czymś bardzo cennym – pod-
kreśla o. Józef Szańca. – U nas 
nie ma przypadków, że jakiś 
rodzic nie interesuje się dzie-
ckiem. Spotkania są przynaj-
mniej raz w miesiącu, a jak 
trzeba, to częściej.

Rodzice, posyłając dzieci 
do szkół katolickich, nie oba-
wiają się opinii o panującej 
tam surowej dyscyplinie. – Po 
pierwsze są przesadzone. Po 
drugie, jeśli się chce coś osiąg-
nąć, trzeba wymagać – mówi 
jeden z rodziców. – Na pierw-
szym miejscu jest wychowanie 
– dodaje o. Szańca. – Nie cho-
dzi o to, żeby coś zdobyć, ale 
aby się rozwijać i dobrze słu-
żyć ludziom. Jeżeli uczeń ma 
motywację, jest otoczony cie-
płem i przyjaźnią, to uczy się 
dużo lepiej. 

MIROSŁAW JAROSZ

Trzydniowa konferencja dla ojców odbyła się w Głogowie

Zwrócić dziecku serce ojca
Jesteśmy pierwszym pokole-
niem, którego przedstawiciele 
zwracają się do drugiego męż-
czyzny po inspirację, jak być 
dobrym ojcem – mówi Dariusz 
Cupiał, prezes warszawskiej 
Fundacji Cyryla i Metodego.

W Głogowie, w sąsiedniej 
diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej, fundacja Cyryla i Metode-
go zorganizowała od 7 do 9 paź-
dziernika międzynarodową kon-
ferencję dla ojców pt. „Co ty na 
to, tato?”. W sesji wzięło udział 
grono wybitnych specjalistów w 
zakresie katolickiego wychowa-
nia rodziny, takich jak prof. Ka-
zimierz Korab, pisarz Jacek Pu-
likowski i lekarz Henryk Wieja. 
Zagranicę reprezentował dr Pe-
ter Fischer, Niemiec, założyciel 
ekumenicznej wspólnoty życia 

„Philippus” w Gutmannshausen 
pod Weimarem. Obecni byli tak-
że zwykli ojcowie, zainteresowa-
ni tą problematyką.

Podczas konferencji odbywa-
ły się prace w grupach, semina-
ria oraz bardzo żywe panele dys-
kusyjne. Ich uczestnicy analizo-
wali przyczyny trudności w by-
ciu dobrym tatą i dzielili się do-
świadczeniami ojcostwa. Zwró-
cili uwagę na narastający prob-
lem porzucania rodzin przez oj-
ców i związanego z tym braku w 
tych rodzinach zdrowych wzor-
ców moralnych. – Istotą tej kon-
ferencji jest wzbudzenie w męż-
czyznach świadomości nowej 
misji. Dzisiejsi, goniący za ka-
rierą mężczyźni bardzo często 
są bankrutami w relacjach do-
mowych – mówi Dariusz Cupiał, 
prezes fundacji. 

Ciekawym punktem progra-
mu były tzw. męskie atrakcje te-
renowe. Pod tym hasłem kryły się 
gry sportowe: przeciąganie liny, 
gra w piłkę nożną, w której za-
wodnicy byli połączeni linką, czy 
jesienne zjazdy narciarskie po tra-
wie. Jak wyjaśnili organizatorzy, 
sens takich zabaw jest bardzo 
głęboki. Uczą one ojców pielęg-
nowania męskich postaw w mę-
skich, twardych rozgrywkach. 

Do uczestników konferencji 
listy wystosowali:  biskup zielo-
nogórsko-gorzowski Paweł Socha 
oraz rzecznik praw dziecka Paweł 
Jaros. W liście biskupa Sochy czy-
tamy m.in.: „(…) poprawnie peł-
niona posługa ojcostwa decyduje 
o poprawnych relacjach dziecka z 
Bogiem. Dziecko nie może wyro-
bić sobie obrazu Boga, gdy braku-
je ojca”.   ROMAN TOMCZAK
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Dziecko może zrozumieć własną 
tożsamość jedynie w kontekście 
obecności w rodzinie ojca 
– napisał w liście biskup Paweł Socha

Młodzież 
z Gimnazjum 
im. św. Franciszka 
w Legnicy

M
IR

O
SŁ

AW
 JA

RO
SZ



G O Ś Ć  L E G N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
16

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

05

IV

Czwartego październi-
ka zakony franciszkań-
skie na całym świe-
cie tworzą jedną wiel-

ką rodzinę. Wspomnienie św. 
Franciszka przeżywali tak-
że zakonnicy wspólnot fran-
ciszkańskich w parafii św. Jana 
Chrzciciela w Legnicy. 

Czworonożni przyjaciele

Dwa dni wcześniej, w 
niedzielę, mury klasztorne 
przyjmowały pierwszych go-
ści już od godziny siódmej. 
Legniczanie podziwiali wy-
stawę znaczków i kart pocz-
towych ze zbiorów Jerzego 
Kozaka oraz kart telefonicz-
nych z kolekcji Zygmunta Ma-
chowskiego. – Jerzy Kozak jest 
już 45 lat filatelistą, a jego 
zbiór znaczków z Janem Pa- 
włem II jest drugim co do wiel-
kości w Polsce. Niektóre karty 
były z autentycznym podpi-
sem sługi Bożego Jana Pawła 

II. To niesamowite! – cieszy się 
Piotr Szałański, listonosz i ko-
ordynator wystawy.

Po południu organizatorzy 
przenieśli wydarzenia na plac 
klasztorny. – W tym roku pogo-
da nie sprzyjała. Ale i tak przy-
szło prawie 130 osób. Jak zwy-
kle ludzie przyprowadzili swo-
ich czworonożnych przyjaciół, 
aby ich poświęcić przez wsta-
wiennictwo św. Franciszka – 
mówi o. Jacek Szeligowski. Po 
wprowadze-
niu i kilku py-
taniach spraw-
dzających zna-
jomość postaci 
św. Franciszka, 
o. Marek Ku-
stroń poświę-
cił zwierzęta i 
pobłogosławił 
właścicieli. 

Wielkie święto franciszkanów

Cześć Biedaczynie

tekst 
KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI

Jesteśmy jak pogotowie 
ratunkowe 
i straż pożarna. 
Służymy ludziom 
potrzebującym pomocy. 
Nawet alkoholikom 
i narkomanom – mówił 
do gości o. Seweryn 
Masarczyk z Zakonu Braci 
Mniejszych w Legnicy.

Sonda

BLISKO ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

KS. LUBOMIR WORHACZ, 
PROBOSZCZ PARAFII PRAWOSŁAWNEJ 

Jestem duszą i 
ciałem za poko- 
jem, który gło-
sił życiem św. 
Franciszek. Każ-
dy człowiek po-

winien szanować zarówno 
siebie, jak i drugiego oraz 
otaczające nas stworzenia. W 
naszym Kościele mamy św. 
Serafina z Sarowa, którego 
życie było zbliżone do życia 
św. Franciszka. Często powta-
rzał słowa: „Zbawiaj siebie, 
a wokół ciebie zbawią się ty-
siące innych ludzi”. To dla nas 
wszystkich bardzo ważne, aby 
patrzeć na siebie jak na brata i 
siostrę w Chrystusie. 

BRAT BRUNON FILIP,
ZAKON BRACI MNIEJSZYCH 

Może to zabrzmi 
śmiesznie, ale w 
swoim życiu nie 
miałem wyboru i 
musiałem zostać 
zakonnikiem. 

Tak się składa, że urodziłem 
się w szpitalu w Trzebnicy, 
który wtedy prowadziły sio-
stry zakonne, boromeuszki. 
Teraz mija 35. rok mojej po-
sługi w zakonie. Od dwóch lat 
ciężko choruję na stwardnie-
nie rozsiane, ale Pan Bóg daje 
mi siłę. Moim ulubionym zaję-
ciem i pracą, którą mogę jesz-
cze służyć, jest szycie habi-
tów zakonnych. Jako prowin-
cjalny krawiec szyję stroje dla 
ojców, braci i kleryków, a jest 
ich w naszej prowincji ponad 
300. Staram się, aby na mo-
jej twarzy nigdy nie zabrakło 
uśmiechu i radości. 

Na znak 
jedności 

duchowni 
udali się 

przed kościół, 
aby wypuścić 

gołębie
Na zdjęciu: 

Bp Stefan 
Regmunt
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Gołębie 
pokoju

Obchody li-
turgiczne uro-
czystości św. 
Franciszka roz-

poczęły się nabożeństwem 
zwanym „Transitus”, upamięt-
niającym śmierć Świętego. 
Zgromadzeni wierni wraz z 
braćmi z klasztoru, przy wy-
gaszonym świetle i z zapalo-
nymi świecami w ręku, kon-
templowali czytane teksty: 
opis śmierci św. Franciszka 
według św. Bonawentury oraz 
„List brata Eliasza o błogosła-
wionej śmierci św. Francisz-
ka”. Młodzieżowa schola wy-
konała „Pochwałę stworzeń” 
ułożoną przez św. Francisz-
ka. Na koniec wszyscy uca-
łowali relikwie świętego Bie-
daczyny. 

Główne uroczystości by-
ły także skupione wokół litur-
gii. Ich podsumowanie stanowi-
ła wieczorna Eucharystia, któ-
rej przewodniczył bp Stefan Re-
gmunt. – Wszyscy potrzebuje-
my pokoju sumienia. Potrze-
bujemy wciąż ludzi na mia-
rę św. Franciszka i sługi Boże-
go Jana Pawła II. Mamy na ich 
wzór rozsiewać pokój i przeka-
zywać go innym. Błogosławieni 
pokój czyniący – mówił Ksiądz 
Biskup. 

Ojciec Marek Kustroń od-
czytał list skierowany w imieniu 
uczestników do Ojca Święte-
go. Mówi on o podjętym po raz 
kolejny dziele modlitwy o po-
kój i zawiera prośbę o błogosła-
wieństwo dla tej inicjatywy. Na 
znak jedności duchowni uda-

li się przed koś-
ciół, aby wypuś-
cić gołębie. Pta-
ki uleciały z rąk, 
aby – razem z 
modlitwą o po-
kój – wznieść 
się w niebo.
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Wielkie święto franciszkanów

Cześć Biedaczynie
Sonda

BLISKO ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

SIOSTRA MIRELLA DAMPS,
ZGROMADZENIE 
SIÓSTR KARMELITANEK 
DZIECIĄTKA JEZUS 
Jedenaście lat 
temu byłam u 
św. Franciszka 
w Asyżu. Za-
uroczyła mnie 
w t e d y  j e g o 
postawa braterstwa, za-
równo wobec ludzi, jak 
i przyrody. Teraz, kie-
dy przeżywamy wspo-
mnienie św. Franciszka, 
również dostrzegam coś 
istotnego. Zachwyciło 
mnie, że bracia mniejsi 
zapraszają do krużgan-
ków. To też świadczy o 
braterstwie i bliskości 
Chrystusa w ich życiu. 
Towarzyszy temu duch 
radości, prostoty dawa-
nia i dzielenia się poko-
jem. 

JERZY SZAŁAŃSKI,
PREZES PARAFIALNEGO ODDZIAŁU 
AKCJI KATOLICKIEJ
W PARAFII ŚW. JANA
Co roku bie-
rzemy udział 
w organizo -
waniu uroczy-
stości zwią-
zanych ze św. 
Franciszkiem. W ten spo-
sób przypominamy wszyst-
kim, a szczególnie dzie-
ciom, postać Świętego. 
Przez trzy dni francisz-
kanie odsłaniają nam ta-
jemnice z życia świętego 
Biedaczyny. Cieszymy się, 
że jako parafianie może-
my poznawać jego postać. 
Mamy duży sentyment do 
franciszkańskiej parafii. 

Nabożeństwo 
„Transitus” 
upamiętnia 
śmierć św. 
Franciszka
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Pies jest także 
naszym 
„bratem” 
– mówią bracia 
Ryszard Nycz 
i Rafał 
SzymańskiKS
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Budynek kościoła jest miejscem 
gromadzenia się ludu Bożego 
i jego spotkania z Bogiem. 
O ołtarzu mówi się nawet, 
że na nim styka się niebo z ziemią. 
Konsekracja nowej świątyni, 
to ważne wydarzenie w życiu 
diecezji – mówi bp Stefan Cichy.

Konsekracja to zastrzeżenie 
przedmiotów i miejsc tylko do 
użytku liturgicznego, poświęce-
nie ich jedynie Bogu. Dotyczy to 
głównie kościoła, a w szczegól-
ności ołtarza, na którym spra-
wowana jest Najświętsza Eucha-
rystia. W diecezji legnickiej bu-
dowanych jest aktualnie 29 koś-
ciołów. Nowy biskup legnicki, 
Stefan Cichy, poświęcił przed kil-
koma miesiącami kościół Chry-
stusa Króla w Bolesławcu. Histo-
ria kościoła Miłosierdzia Boże-
go w Jaworze jest jednak o wie-
le dłuższa i barwniejsza. 

Przed wojną były tu niemie-
ckie koszary wojskowe. W bu-
dynku mieściło się kasyno i nie-
wielka kaplica ewangelicka. Po 
wojnie budowla nadal znajdowa-
ła się w rękach wojska, tym ra-
zem jednak radzieckiego. Przez 

wiele lat pełniła różne funkcje, 
m.in. magazynu, rzeźni i sklepu. 
Piętnaście lat temu udało się ją 
pozyskać na cele kultu religijne-
go. – Ludzie do dzisiaj pamięta-
ją, że kiedy geodeci wyznacza-
li teren wokół obecnego kościo-

ła, żołnierze 
radzieccy gro-
zili im, że bę-
dą strzelać – 
opowiada ks. 
proboszcz Zbi-
gniew Tracz. 
– Na szczęś-
cie nic złego 
się nie wyda-
rzyło.

Od tamtej 
pory budynek był remontowa-
ny i stopniowo wyposażany. Od-
prawiano w nim również Msze 
święte. Miejsce to było jednak 
tylko pobłogosławione. 2 paź-
dziernika biskup Stefan Cichy 
dokonał konsekracji tej świą-
tyni. Obecnie wierni i sam pro-
boszcz dużo trudu poświęcają 
budowie jeszcze jednego, du-
żo większego kościoła, pw. św. 
Faustyny Kowalskiej. Wszyscy 
mają nadzieję, że niedługo i on 
zostanie konsekrowany. 

MIROSŁAW JAROSZ

Wygląda na to, że Złotoryja – 
jako pierwsze z polskich miast  
– weszła do Unii Europejskiej 
uśmiecha się Roman Gorzkowski 
z Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej.

Przypomnijmy, że to mia-
sto, jako pierwsze z leżących we 
współczesnych granicach Polski, 
otrzymało „nowoczesne”, mag-
deburskie prawo miejskie z rąk 
księcia piastowskiego Henryka 
Brodatego. Było to w roku 1211.

Podczas posiedzenia zarzą-
du Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej, które odbyło się 
4 października, powołano skład  
komitetu obchodów 800-lecia 
Złotoryi. Złotoryjscy regionali-
ści zapewniają, że organizowa-
ne przez nich obchody 800-le-
cia miasta w żadnej mierze nie 
będą kolidowały z uroczystoś-
ciami miejskimi. – Miejski komi-
tet, który – jak mniemam – zo-

stanie powołany przez burmi-
strza miasta, tylko wzbogaci te 
uroczystości – zapewnia Roman 
Gorzkowski.

Na razie nie dojdzie do skut-
ku, zapowiadana wcześniej na 
październik, sesja popularnonau-
kowa „Złotoryja a stosunki pol-
sko-niemieckie na przestrzeni 
dziejów”. Zarząd Towarzystwa 
przełożył ją do przyszłej jesieni. 
Pomysł konferencji zrodził się w 
Złotoryi trzy lata temu. Wówczas 
TMZZ wraz z Miejską Bibliote-
ką Publiczną zorganizowało sesję 
„Złotoryja a relacje polsko-cze-
skie”. Wzięli 
w niej udział 
przedstawicie-
le świata kul-
tury i nauki z 
Polski i Czech 
oraz dolnoślą-
scy regionali-
ści. Swój suk-
ces konferen-

cja zawdzięczała w dużej mie-
rze solidnemu wsparciu finanso-
wemu. Teraz, niestety, jest ina-
czej. – Zdecydowaliśmy, że za-
miast organizować coś byle jak 
i w pośpiechu, należałoby raczej 
dobrze zaplanować sesję przy-
szłoroczną, zwłaszcza w jej kon-
tekście finansowym – powiedział 
Roman Gorzkowski. 

Potrzebne są m.in. towa-
rzyszące wydarzeniu wydawni-
ctwa. Znajdą się tam m.in. re-

feraty z obu sesji oraz prace 
monograficzne dotyczące histo-
rii okolic Złotoryi. W tegorocz-
nej konferencji, podobnie jak 
w sesji polsko-czeskiej sprzed 
trzech lat, mieli uczestniczyć 
naukowcy akademiccy z obu 
zainteresowanych krajów. Jak 
zapewniają organizatorzy, nie 
zabraknie ich za rok, choć do-
kładny termin spotkania nie jest 
jeszcze znany.

ROMAN TOMCZAK

Wkrótce będziemy obchodzić 800-lecie Złotoryi

Pierwsi w Unii?

Towarzystwo 
Miłośników 

Ziemi 
Złotoryjskiej 

jest także 
organizatorem 

ludowych 
wystaw 

regionalnych

Konsekracja kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworze

Od kasyna do świątyni
Najważniejszy 
moment 
konsekracji 
to namaszczenie 
ołtarza i ścian 
kościoła. Ołtarz 
symbolizuje 
Chrystusa, 
a ściany – ludzi, 
którzy do niego 
przychodzą
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Młody chojnowianin uczył koreańskie dzieci angielskiego

W cztery lata dookoła świata
Zwiedził Stany Zjednoczone, 
Francję, Koreę Płd., Japonię,  
Chiny, Wietnam, Tajlandię 
i Filipiny. Zewsząd przywoził 
fotografie. Dziś jest ich  
kilkanaście tysięcy.  
Być może niedługo  
obejrzą je uczniowie  
chojnowskich szkół.

Krystian Bala żył, mieszkał i 
pracował wszędzie tam, gdzie 
zaniosły go wędrownicze pa-
sje. Stykał się ze zwykłymi ludź-
mi i od nich czerpał wiedzę 
o kraju, w którym przebywał. 
Raz był parkingowym, raz bu-
dowlańcem, raz pracownikiem 
restauracji. Najczęściej jednak 
uczył dzieci języka angielskiego. 
– W krajach Wschodu wszyscy 
się uczą. Nie tylko języka. Uczą 
się, odkąd skończą pięć lat, aż 
do późnej starości – opowiada 
26-letni Krystian. 

Świat pod wodą

Jednak jego największą pa-
sją, która zrodziła się już pod-
czas podróży, jest podwodne 
fotografowanie. Najpierw by-
ło to zwykłe, amatorskie do-
kumentowanie tego, co mogły 
zobaczyć oczy: innych ludzi, 
innych kultur, innego świata. 
Z czasem wędrówki zawiod-
ły go tam, gdzie widoczność 
pod wodą była rzędu 50 me-
trów. – To dopingowało do te-
go, żeby skupić się na uwiecz-
nianiu rzeczy, które zobaczyć 
mogą tylko nieliczni. Poszuki-
waniu organizmów tak pięk-
nych i tak rzadkich, że podczas 
każdego z nimi spotkania za-
pierało mi dech w piersiach – 
mówi Krystian Bala. Było to dla 
niego tym prostsze, że już jako 
nastolatek z pasją nurkował. 
To przygotowanie bardzo się 
później przydało. Dziś jest już 
niekwestionowanym autoryte-
tem wśród zawodowców zaj-

mujących się fotogra-
fowaniem podwodne-
go świata. Zaprasza-
ny na sympozja i wy-
stawy przez amery-
kańskie i wschodnio-
azjatyckie uniwersy-
tety. – Miałem być filozofem. 
Jestem pisarzem, podróżni-
kiem, fotografikiem i instruk-
torem nurkowania. Byłem wo-
lontariuszem, kiedy losy rzu-
ciły mnie na jedną z wysp po 
przejściu morderczego tsuna-
mi. Ciekawe, co mnie jeszcze 
w życiu spotka? – zastanawia 
się Krystian. 

Smak surowej ryby

Pomimo że może 
o sobie śmiało powie-
dzieć „obywatel świa-
ta”, z przyjemnością 
wraca do Polski. W 

Chojnowie, gdzie ukończył li-
ceum, wciąż jest zameldowa-
ny. W jednej tylko dziedzinie 
„zdradził” swój patriotyzm. – 
Od czasu, kiedy zakosztowa-
łem wschodniej kuchni, nie 
mogę obejść się bez sushi. Su-
rowe ryby jadam, jeśli jest ta-
ka możliwość, nawet w Polsce. 
Sporo to kosztuje, ale cóż, to 

cena słabości – uśmiecha się 
Krystian Bala. 

Wystawa fotografii, którą za-
mierza otworzyć wraz z choj-
nowskimi regionalistami, ma na 
celu wyeksponowanie pojęcia 
tolerancji. – Walor edukacyjny 
takiego bezpośredniego prze-
kazu doświadczeń, spostrzeżeń 
i wrażeń z pierwszej ręki jest 
na pewno niezaprzeczalny. Uczy 
poszanowania inności, pokazu-
je na przykład, jak ważne dzi-
siaj jest przyswajanie języków 
obcych, nauka historii, obycza-
jów i kultur innych narodów – 
mówi Krystian. – Myślę, że właś-
nie tą drogą najlepiej wzmac-
niamy więź, jaka łączy nas z na-
szym krajem rodzinnym. Para-
doksalnie to dobry sposób na 
potwierdzenie własnej tożsamo-
ści – dodaje. 

Wystawa „W cztery lata do-
okoła świata” może być dla 
młodych chojnowian jedyną 
okazją, by ich krajan, po po-
konaniu 150 tysięcy mil i od-
wiedzeniu kilkunastu krajów 
świata, mógł im o tym opowie-
dzieć. Tym bardziej że czasu 
jest mało. – Ameryka Łacińska i 
Południowa, oto mój najbliższy 
cel – deklaruje Krystian.

ROMAN TOMCZAK 

Krystian fotografował  
także życie koreańskiej ulicy

Na trasie 
podróży 
Krystiana Bali  
(na zdjęciu) 
znalazły się  
m.in. Chiny
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Kościół, wybudowany przez 
polskiego księcia Bolka, 
był już w rękach czeskich  
i niemieckich,  
a przez kilkadziesiąt  
lat należał  
do protestantów. 

Dziś jest to miejska 
parafia średniej wielko-
ści. Działają w niej licz-
ne grupy: jest 11 róż 
różańcowych, do scholi 
dziecięcej należy oko-
ło 40 dzieci i chętnych 
wciąż nie brakuje. W 
parafii od wielu lat ist-
nieje również chór mę-
ski, prowadzony przez 
organistę. Stowarzy-
szenie Rodzin Katoli-
ckich zajmuje się róż-
nego rodzaju akcja-
mi charytatywnymi i 
zbiórkami. W ostatnim 
czasie organizowało 
festyny, z których do-
chód przeznaczony był 
na kolonie dla najmłod-
szych. 

Więcej  
młodych!
Jak na razie najbar-

dziej brakuje zaanga-
żowania młodzieży. 
Nieliczna jej część spo-
tyka się w ramach Ka-
tolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży, po-
dobna sytuacja dotyczy 
tworzącej się grupy oa-
zowiczów. 

Trzynastego dnia 
każdego miesiąca (od 
maja do październi-
ka) w parafii odbywają 
się nabożeństwa fatim-
skie. Co miesiąc księża 
odwiedzają w domach 
ok. 60 chorych na te-

renie parafii, a także 
chorych przebywają-
cych w szpitalu miej-
skim. Księdzu probosz-
czowi w pracy duszpa-
sterskiej pomagają wi-
kariusze: ks. Józef Ole-
chowski oraz ks. Irene-
usz Kościk. Na  probo-
stwie mieszka również 
rezydent, ks. Bronisław 
Piśnicki, który pracuje 
w Diecezjalnym Dusz-
pasterstwie Alkoho-
lików. Jest on jednym 
z głównych organiza-
torów corocznej Die-
cezjalnej Pielgrzymki 
Trzeźwości z Kowar do 
Krzeszowa. 

Z parafii pochodzi 
b iskup pomocniczy 
diecezji Santa Cruz w 
Boliwii, franciszkanin, 
ojciec Stanisław Dow-
laszewicz. Sprawuje on 
swoją funkcję od 2001 
r. Ostatnio kilkakrot-
nie odwiedzał Kamien-
ną Górę.

Remont trwa

Pierwotny kościół 
parafialny pw. Świę-
tych Apostołów Pio-
tra i Pawła został zbu-
dowany przez księcia 
Bolka ze Świdnicy w 
roku 1294. W latach 
1562–1629, ze wzglę-
du na przejście ów-
czesnego proboszcza 
ks. Samuela Langeni-
chela na wyznanie pro-
testanckie, parafia na-
leżała do protestan-
tów. Obecny kościół 
wybudowany został w 
stylu gotyckim w po-
łowie XV wieku. Grun-
townie odrestaurowa-
no go w 1885 roku. Na 
uwagę zasługuje tryp-

tyk św. Anny z XVI wie-
ku, kamienna chrzciel-
nica, dzwon o cięża-
rze 1 tony z 1606 r., 
oraz 22-głosowe orga-
ny z 1885 r. W ostat-
nich latach wykonano 
szereg remontów. W 
1976 roku przeprowa-
dzono remont elewacji 
zewnętrznej. W 2003 
roku wyremontowano 
hełm wieży i pokry-
to go blachą miedzia-
ną. Niedawno wymie-
niono również więźbę 
dachową, a teraz ukła-
dane jest nowe pokry-
cie dachu. Renowacji 
poddano także jeden 
z barokowych ołtarzy, 
przy którym odbywać 
się będą już w najbliż-
szym czasie całodzien-
ne adoracje Najświęt-
szego Sakramentu.

MIROSŁAW JAROSZ 

KS. EDWARD 
BIGOS 

Ma 58 lat. Święcenia ka-
płańskie przyjął z rąk kar-
dynała Bolesława Kominka 
w 1973 roku. Jego pierw-
szą placówką była parafia 
w Wałbrzychu na Białym 
Kamieniu, następnie trafił 
do Zgorzelca i Wrocławia. 
Był proboszczem w  Boż-
kowie i Boguszowie Gor-
cach. Parafią w Kamiennej 
Górze opiekuje się od dzie-
sięciu lat.

PANORAMA PARAFII 
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze

Książę zbudował tu kościół

ZDANIEM PROBOSZCZA
Na terenie parafii mieszka około 10 tysięcy miesz-
kańców, z czego ponad 3 tysiące to praktykujący 
katolicy. Podczas niedzielnych Mszy świętych licz-
nie przystępują do Komunii świętej – to cieszy. 
Wielu z przybyłych tu po drugiej wojnie świato-
wej ludzi pochodzi z Nowosądeckiego. Przywieźli 
oni ze sobą prawdziwą góralską pobożność. Przy-
jechali za pracą i znaleźli ją w istniejących, i dobrze 
prosperujących wtedy, zakładach włókienniczych.
Bardzo cenię sobie pracę w tej parafii. Widać w 
niej zaangażowanie wielu grup. Bardzo pomaga 
mi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, na niedziel-
nych Mszach widoczna jest schola dziecięca. Zale-
żałoby mi jedynie, by młodzież bardziej angażowa-
ła się w życie parafialne.

Zapraszamy do kościoła
  Msze święte w niedziele o godz. 7.30, 9.00, 10.30 

(dla dzieci), 12.00, 18.00 (w grudniu i styczniu  
o godz. 17.00); w kaplicy w Janiszowie o godz. 9.00

  Msze św. w dni powszednie o godz. 6.30, 7.00, 18.00 
(w grudniu i styczniu o godz. 17.00)

  Odpust parafialny: 29 czerwca

Wieża kościoła  
śś. Piotra i Pawła od zawsze 

góruje nad miastem
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