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Talenty trzeba roz-
wijać. Bez tego nie 

można – jak przekonu-
je ewangeliczna przypo-
wieść – spojrzeć prosto 
w oczy ani Bogu, ani lu-
dziom. Także w czysto do-
czesnym wymiarze ludz-
ka wiedza, umiejętności i 
innowacyjność są cenniej-
sze od martwej technolo-
gii czy kapitału. Pozostaje 
tylko pytanie, jak to robić. 
Odpowiedzi szukano na 
konferencji w Starościnie. 
Zaniedbanie tych poszuki-
wań może przynieść skut-
ki gorsze od stanu wojen-
nego, który wspominamy 
na str. IV i V. 

ZA TYDZIEŃ
  O parafialnym INTERNECIE I 

STRONACH WWW
  O parafii PW. NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA W RZEPINIE
  Targi Pracy 

Wolontarystycznej 

Wspólnota „Pustynia w Mieście” I nie-
dzielę Adwentu świętowała na re-

kolekcjach w domu wspólnoty w Lesznie 
Dolnym. – Spróbujmy przeżyć Adwent ja-
ko czas szczególnego uwielbiania Boga 
za wszystko, co nam czyni. Uczmy się 
tej postawy od Maryi – mówił do ze-
branych ks. Zygmunt Zapaśnik, pasterz 
„Pustyni”. – Cieszymy się, że tę niedzielę 
mogliśmy przeżyć z całą wspólnotą, a na-

sza córka może z innymi 
dziećmi odkrywać piękno 
czasu oczekiwania – de-
klarują Anna i Radosław 
Rudzińscy z Zielonej Góry. 
Wspólnota „Pustynia w 
Mieście” istnieje od 1992 r.
Bp Adam Dyczkowski nadał 
jej status katolickiego sto-
warzyszenia na prawach 
diecezjalnych. 

ADWENT – OTO CZAS UWIELBIENIA
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KS. TOMASZ 
GIERASIMCZYK

redaktor wydania

Starościn – w Zespole Szkół Leśnych dyskutowano o uzdolnionej młodzieży

System potrzebny talentom
Dyrektorzy lubuskich szkół 
ponadgimnazjalnych uczestniczyli 
od 1 do 2 grudnia w konferencji 
„Młodzi nieprzeciętni”. 
Organizatorem było Kuratorium 
Oświaty.

Kurator Roman Sondej do-
strzega, że talenty wielu gimna-
zjalistów zamierają w szkole śred-
niej. W Starościnie mó-
wiono m.in. o meto-
dach zapobiegania te-
mu zjawisku. – Do-
brym przykładem jest 
Dolnośląski System 
Wspierania Uzdolnień. 
Konferencja to impuls do 
powstania u nas podobnego sy-
stemu współpracy szkoły, rodzi-
ców, samorządu i innych organi-
zacji – mówi Ewa Rawa z Kurato-
rium. Dziś rodzicom i nauczycie-
lom w pracy ze zdolnym uczniem 
pomaga m. in. poradnia psycholo-
giczno-pedagogiczna. – Badamy 
poziom intelektualny. Zalecamy 
indywidualny program nauczania 
albo udział w treningu twórczo-

ści. Niestety, częściej niż talenta-
mi zajmujemy się patologią – mó-
wi Mariola Rutkowska z gorzow-
skiej poradni. 

O pracy ze zdolną młodzie-
żą mówił m. in. Cezary Urban z 
XIII LO w Szczecinie. – Najefek-
tywniejsze są dodatkowe godzi-
ny opłacane przez miasto – oce-
nia dyrektor szkoły, która specjal-
ną opieką otacza ok. 200 z ponad 

700 uczniów i od lat prowadzi w 
rankingach. Lubuscy pedagodzy 
też mają sukcesy. Problemem są  
przeładowane programy i klasy. 
– Jedyna szansa na wyszlifowanie 
talentu, to poświęcenie mu cza-
su poza szkołą – zauważa Anna 
Górzna z „Ekonomika” w Między-
rzeczu. – Bez tego trudno o rela-
cję mistrz–uczeń – dodaje Piotr 
Górny z Zespołu Szkół w Trzcielu. 
Ta szkoła zajęła pierwsze miejsce 
w kraju w kategorii miejscowości 
do 5 tys. mieszkańców. Wśród lu-
buskich szkół najwięcej laureatów 
olimpiad mają I i V LO w Zielonej 
Górze, Społeczne LO w Żarach 
oraz I LO w Gorzowie. XTG
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Na wieńcu 
adwentowym
zapalono świece 
już na sobotnich
nieszporach.
Mikołaj Dróbka
(z lewej) i Jagoda 
Rudzińska byli
na rekolekcjach 
ze swoimi
rodzicami

Od lewej: Ewa Rawa, Roman 
Sondej, Jerzy Kaliszan,

dyr. Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego i ks. Grzegorz 

Cyran, dyr. Wydziału 
Katechetycznego Kurii
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NOWA SÓL. Jazzowe standar-
dy wypełniły 27 listopada kościół 
pw. św. Michała. Młodzi muzy-
cy (na zdjęciu) koncert poświęci-
li pamięci zmarłych. – Modląc się 
za swoich bliskich, myślimy też o 
wielkich jazzmanach. Niedawno 
odszedł świetny pianista John 
Hicks, którego rok temu słucha-
liśmy w Zielonej Górze – mó-
wi saksofonista Robert Chyła. 

Ponadto wystąpili: Piotr Budniak 
(perkusja), Bartek Pernal (pu-
zon), Mikołaj Budniak (kontra-
bas). Jazzowe Zaduszki w koście-
le odbyły się po raz pierwszy. Ale 
pewnie nie ostatni. – Miłośników 
jazzu w Nowej Soli jest sporo – 
ocenia Antonina Sudaj, polonist-
ka z SP nr 8 w Nowej Soli i redak-
torka gazety szkolnej „Z Ósemką 
w świat”.

OLIMPIADA. Dwanaście szkół 
średnich w diecezji zgłosiło 
się do XVII Olimpiady Teologii 
Katolickiej. Etap szkolny roze-
grano 30 listopada. – Są ludzie, 
którzy potrafią łączyć dyskotekę 
i życie z Bogiem – mówi uczest-
niczka Paulina Zapasek z I LO w 
Zielonej Górze. Paulina interesu-
je się życiem Kościoła. Chce stu-
diować teologię. Teraz musia-
ła odpowiedzieć na 35 pytań. – 
Test dotyczył Biblii, Katechizmu 
Kościoła Katolickiego oraz piel-
grzymek Jana Pawła II i Benedykta 
XVI do Polski – mówi przewod-

niczący Komitetu Diecezjalnego 
OTK ks. Wojciech Lechów. 
Olimpijczyków przygotowy-
wali katecheci. Leszek Utrata 
z Zespołu Szkół Rolniczych w 
Bobowicku jest zadowolony ze 
swej grupy. – Oprócz pobudek 
religijnych motywem startu jest 
także chęć zdobycia nowych 
doświadczeń – ocenia. Przed 
młodymi teologami 8 marca 
etap diecezjalny. Zwycięzcy po-
jadą w kwietniu do Gliwic na 
finał ogólnopolski. Wśród na-
gród będą indeksy katolickich 
uczelni. 

GŁOGÓW. Już po raz trze-
ci 2 grudnia odbył się wie-
czór modlitewny pod hasłem 
„Spotkanie z Janem Pawłem II”. 
Po raz pierwszy młodzież mod-
liła się o beatyfikację Papieża 
przy nowym pomniku papie-
skim. Przywołane fragmenty roz-
ważań Papieża nawiązywały do 
Adwentu. Symbolem oczekiwa-
nia stali się harcerze z pochod-
niami (na zdjęciu). Spotkanie zor-
ganizowali młodzież i kateche-
ci Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Pawła II w Głogowie 
oraz Harcerze Hufca Głogów. – 
Cieszę się, z takiej formy pamięci 
o Papieżu. Ważne jest, że nasza 
szkoła żyje swoim Patronem – 
powiedział Wojciech Janisio, dy-
rektor ZSE. Gościnnie przyjecha-
li też harcerze z podgłogowskiej 
Kotli. – Papież skierował wie-
le słów do harcerzy. Pamiętamy 
więc i chcemy tu być – mówi har-
cerz Krzysztof Stachów. Kolejne 
spotkania będą się odbywać co 
miesiąc.

Jazz za zmarłych
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Teologia idzie na dyskotekę

Na Adwent: Czuwaj!
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RADWANICE. Szkoła Podsta-
wowa im. Mariana Falskiego ist-
nieje już od 60 lat. Z tej okazji 
2 grudnia bp Adam Dyczkowski 
w kościele pw. Niepokalanego 
Serca NMP pobłogosławił jej no-
wy sztandar. Po Mszy sztandar z 
hasłem: Bóg, Honor, Ojczyzna, 
Nauka przeniesiono do szkoły, 
gdzie odbyła część artystyczna 
i spotkania po latach. Na jubile-
usz przybyli uczniowie (na zdję-
ciu) i pedagodzy. Ci obecni i ci 
sprzed lat. Absolwenci nie kryli 
sentymentu. – Tę szkołę ukoń-
czyłam 25 lat temu. Jestem z 
tego dumna i wracam do niej 

wspomnieniami – mówi Irena 
Żak, dziś dyrektorka przedszko-
la w Głogowie. Dyrektor szko-
ły Bogusława Niemasz ma plan 
na kolejne lata. – Chcemy po-
zostać wierni tradycji, ale pa-
trzymy też w przyszłość, in-
westujemy w multimedia i ję-
zyki obce.

Święto w podstawówce
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Barbórka w regionie
ZIELONA GÓRA – GŁO-
GÓW. Mszą św. w kościele pw. 
Najświętszego Zbawiciela gór-
nicy z zielonogórskiego oddzia-
łu Polskiego Górnictwa Nafty i 
Gazu oraz spółki Poszukiwania 
Naftowe „Diament” rozpo-
częli tegoroczną Barbórkę. – 
Zebraliśmy się tu, by uczcić na-
szą patronkę, św. Barbarę, po-
dziękować za rok pracy modlić 
się o dalsze łaski – mówili przed 
liturgią, oddając hołd górnikom 
z Halemby. Mszy św. przewod-
niczył bp Adam Dyczkowski. – 
Źródłami bogactwa każdego na-
rodu są złoża naturalne i ludz-
ka praca. Wam zawdzięczamy 
oba – mówił do zebranych. Po 

Mszy naftowcy z orkiestrą gór-
niczą przemaszerowali (na zdję-
ciu) do Teatru Lubuskiego na 
uroczystą akademię. Barbórkę 
świętowano też 2 grudnia w 
Głogowie w kościele pw. NMP 
Królowej Polski. O bezpieczną 
pracę modlili się górnicy KGHM 
Polska Miedź SA i ich rodziny. – 
Pracuję 1200 metrów pod zie-
mią, jest gorąco i niebezpiecz-
nie, ale za nic nie zamieniłbym 
tej pracy. Modlę się o to, żeby 
być tu na przyszłą barbórkę – 
mówi Grzegorz Müller, górnik 
od 22 lat. Na Mszy śpiewał gło-
gowski chór Beati Cantores, a 
wcześniej grała orkiestra górni-
cza KGHM. 
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Czy człowiek potrzebujący 
podstawowej pomocy, porady 
prawnej, obywatelskiej 
lub wsparcia materialnego 
musi chodzić po całym mieście 
do różnych placówek? 
Okazuje się, że można załatwić 
to w jednym miejscu.

Wojewoda lubuski już po 
raz piąty ogłosił konkurs „Spo-
łecznik roku”. W tym roku 
wpłynęło 25 wniosków. – Ce-
lem konkursu jest inspirowa-
nie placówek i pracowników 
pomocy społecznej do two-
rzenia interesujących progra-
mów w środowisku lokalnym 
– wyjaśnia Małgorzata Nowak, 
rzecznik wojewody. Pośród 
nagrodzonych statuetką Lata-
renki w kategorii „działania 
na rzecz środowiska lokalne-
go” znalazło się Stowarzysze-
nie Pomocy Bliźniemu im. Bra-
ta Krystyna w Gorzowie Wlkp. 
Nagrodę otrzymało za prowa-
dzenie Regionalnego Ośrod-
ka Społeczno-Zawodowego i 
Obywatelskiego.

„Systemik” pomocy
ROSZiO działa od połowy 

2005 r. Swoje działania kieru-
je do ludzi borykających się z 
ubóstwem oraz problemami 
urzędowymi i prawnymi. – Ob-
serwowałam zniechęcenie lu-
dzi, którzy szukając pomocy, 
biegają od jednej instytucji do 
drugiej – wyjaśnia Iwona Fi-
lon-Król, koordynator i współ-
autorka projektu. – Wiem, że 
instytucje pomagają, ale są w 
różnych punktach miasta. Za-
leżało nam, żeby stworzyć ta-
ki „systemik” pomocy, w któ-
rym człowiek w jednym miej-
scu otrzymuje wszechstronną 
pomoc: żywnościową, rzeczo-
wą, psychologiczną i obywa-
telską – dodaje.

Do tej pory z pomocy 
ośrodka skorzystało ponad ty-
siąc osób. – Ludzie szukają 
łącznika z trudnym dla nich 
światem. Najczęściej jest tak, 

że przywodzi ich do 
nas głód. Próbujemy 
odejść od czystej fi-
lantropii, tj. na kar-
mienia, ubrania i ode-
słania. Nasz plan jest 
inny. Chcemy moty-
wować ludzi, żeby 
coś zrobili z danym 
problemem. Towarzy-
szy w tym pracownik 
ośrodka – tłumaczy I. 
Filon-Król.

Ośrodek oferuje 
także profesjonalną 
pomoc prawną. Pięć 
gorzowskich kancela-
rii adwokackich udzie-
la nieodpłatnej po-
mocy prawnej – 
do tej pory z po-
mocy skorzysta-
ło ponad 100 osób. 
Agata Smorowiń-
ska prowadzi włas-
ną kancelarię adwo-
kacką i współpracuje z 
ROSZiO już drugi rok. 
– Ludzie przychodzą 
do mnie głównie ze 
sprawami z zakresu 
prawa rodzinnego. Za-
angażowałam się w 
to z pobudek czy-
sto humanistycz-
nych. Nie moż-
na ludzi dzielić 

na kategorie lepszy 
czy gorszy w zależno-
ści od pieniądza. Do 
pomocy prawnej mu-
szą mieć dostęp tak-
że osoby gorzej sytu-
owane materialnie – 
tłumaczy.

Daję sobie radę
W ośrodku pracu-

ją dwie osoby. Wiolet-
ta Krasicka, dyplomo-
wany pracownik socjal-
ny, jest tu doradcą do 
spraw obywatelskich i 

rodzinnych. – Przyj-
muję klientów i 
udzielam im po-
mocy m.in. w roz-

wiązywaniu spraw 
urzędowych oraz w 
pisaniu pism: podań, 

odwołań czy listów 
motywacyjnych – 
wyjaśnia. Od wrześ-
nia w ROSZiO swój 

staż odbywa Łu-
kasz Rojek, ab-
solwent peda-
gogiki opie-
kuńczo-wycho-
wawczej. – 
Dużo osób 
przychodzi 
do nas po 

prostu po pomoc żywnościową i 
rzeczową – wyjaśnia Ł. Rojek. – 
Nasza pomoc jest bardzo szero-
ka. Pomagamy nie tylko osobom 
najuboższym, ale także ludziom 
znajdującym się w kryzysie – do-
daje W. Krasicka.

Z pomocy ośrodka korzy-
stała pani Edyta z Gorzowa 
Wlkp., która samotnie wycho-
wuje czwórkę dzieci. Pomimo 
tego, że pracuje, w pewnym 
okresie potrzebowała wspar-
cia ROSZiO. Korzystała m.in. 
z pomocy żywnościowej. – 
Obecnie jakoś sobie daję ra-
dę – wyjaśnia. – Wielu ludzi 
potrzebuje choćby doraźne-
go wsparcia żywnościowego. 
Dzięki temu, że dostawałam 
chociażby mąkę czy mleko, 
mogłam zaoszczędzone pie-
niądze przeznaczyć na edu-
kację i rozwijanie zaintereso-
wań moich dzieci – dodaje.

O potrzebie istnienia 
ROSZiO przekonana jest Aga-
ta Smorowińska. Ludzie z róż-
nych powodów stają się bez-
radni wobec problemów. – Je-
żeli ta bezradność będzie się 
pogłębiać, ludzie mogą popaść 
w jeszcze większe problemy. 
Trzeba takim osobom poma-
gać, gdyż na tym polega istota 
społeczeństwa – wyjaśnia. 
 KRZYSZTOF KRÓL
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Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski

Latarnia w Gorzowie?

la nieodpłatnej po- muję klientów i muję klientów i 
udzielam im po-
mocy m.in. w roz-

wiązywaniu spraw 
urzędowych oraz w 
pisaniu pism: podań, 

odwołań czy listów 
motywacyjnych – 
wyjaśnia. Od wrześ-
nia w ROSZiO swój 

staż odbywa Łu-
kasz Rojek, ab-
solwent peda-
gogiki opie-
kuńczo-wycho-

la nieodpłatnej po-
mocy prawnej – 
do tej pory z po-
mocy skorzysta-
ło ponad 100 osób. 
Agata Smorowiń-
ska prowadzi włas-
ną kancelarię adwo-
kacką i współpracuje z 
ROSZiO już drugi rok. 
– Ludzie przychodzą 
do mnie głównie ze 
sprawami z zakresu 
prawa rodzinnego. Za-
angażowałam się w 
to z pobudek czy- wawczej. – 

la nieodpłatnej po-
mocy prawnej – 
do tej pory z po-
mocy skorzysta-
ło ponad 100 osób. 
Agata Smorowiń-
ska prowadzi włas-
ną kancelarię adwo-
kacką i współpracuje z 
ROSZiO już drugi rok. 
– Ludzie przychodzą 
do mnie głównie ze 
sprawami z zakresu 
prawa rodzinnego. Za-
angażowałam się w 
to z pobudek czy-

muję klientów i 
udzielam im po-
mocy m.in. w roz-

wiązywaniu spraw 
urzędowych oraz w 
pisaniu pism: podań, 

odwołań czy listów 
motywacyjnych – 
wyjaśnia. Od wrześ-
nia w ROSZiO swój 

staż odbywa Łu-
kasz Rojek, ab-
solwent peda-
gogiki opie-
kuńczo-wycho-
wawczej. – 

ROSZiO mieści 
się przy 
ul. Słonecznej 
63 w budynku 
Centrum 
Charytatywnego. 
Na zdjęciu Iwona 
Filon-Król 
i Łukasz Rojek

Statuetka 
Latarenki
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G O Ś Ć  Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K I

Mija dwadzieścia pięć 
lat od wprowadze-
nia stanu wojen-
nego w Polsce. Dla 

wielu osób było to bardzo bo-
lesne doświadczenie. – Wielu 
Polaków nosi w swoim ser-
cu głębokie zranienia nie po-
zwalające zapomnieć o dozna-

nych krzywdach i utraconej na-
dziei – mówi ks. Eugeniusz 
Jankiewicz. – Trzeba jednak 
przywołać te wspomnienia z na-
dzieją, że ofiary tamtego okre-
su nie poszły na marne i pa-
miętać o słowach Jana Pawła II:
„Nie ma przyszłości człowie-
ka i narodu bez miłości, bez 
tej miłości, która przebacza, 
choć nie zapomina” – dodaje. 
Wspomnienia z tego czasu, z 
pewnością powinny ukazywać 
się w osobnych publikacjach, 
my postanowiliśmy przytoczyć 
tylko kilka fragmentów naszej 
lokalnej wyjątkowej historii.

Gorzów Wlkp.
Stan wojenny dla ks. Wi-

tolda Andrzejewskiego, ówcze-
snego wikariusza katedry, za-
czął się już w nocy 12 grud-
nia. Około godziny 23.00 wró-
cił na plebanię z AWF-u, gdzie 
trwał studencki strajk okupacyj-
ny. Chwilę później przyszła ko-
bieta i powiedziała, że jej mąż 
został aresztowany. – Za chwi-

lę znowu ktoś i zno-
wu ktoś. Chciałem za-
dzwonić do Zarządu 
Regionu „Solidarności”, 
ale żaden telefon nie 
był czynny. W związ-
ku z tym, że było ty-
le tych aresztowań, powiedzia-
łem do ks. Andrzeja Szkudlar-
ka: „Chodź, jedziemy samocho-
dem zobaczyć, co się dzieje”. 
Budynek Regionu był już jed-
nak otoczony przez siły bezpie-
czeństwa – wspomina.

Ks. Witold wraz z ks. An-
drzejem postanowili ostrzec jak 
największą liczbę ludzi z „Soli-
darności”. – Czasem my zdążyli-
śmy, a czasem szybsza była eki-
pa bezpieki. Koło 4.00 przyje-
chaliśmy na plebanię ks. Jerze-
go Płóciennika. Tam postanowi-
liśmy razem z księdzem dzieka-
nem wydać protest przeciwko 
zamykaniu ludzi – wspomina. 
Sprzeciw miał być odczytany z 
ambon w całym mieście. Nad 
ranem jednak, po informacji o 
wprowadzeniu stanu wojenne-
go, został napisany nowy pro-

test. – To było jedyne 
miasto w Polsce, gdzie 
pierwszego dnia stanu 
wojennego ogłoszono 
sprzeciw duchowień-
stwa przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojen-

nego – wyjaśnia ks. Witold.
Anna Marczyk miała wtedy 

dwadzieścia cztery lata, od mie-
siąca należała do „Solidarno-
ści”. Niedawno ukończyła stu-
dia. Wprawdzie nie była już stu-
dentką, ale wspierała strajkują-
cych studentów AWF. – Wieczo-
rem 12 grudnia przyszłam do 
domu, bo chciałam się wykąpać 
i przespać normalnie jedną noc. 
O siódmej rano przyszedł ku-
zyn i mówi: „Jest wojna”. Wszy-
scy stanęliśmy na równe nogi – 
opowiada. Pani Anna wybrała 
się na Msze św. akademicką do 
katedry o godzinie 10.00. Przy 
katedrze była już milicja.  – Ta 
Msza śni mi się nieraz po no-
cach. To było coś niesamowi-
tego – mówi z płaczem. – Ko-
ściół pełen ludzi. Nie zapomnę 
momentu, kiedy weszła orkie-

– Tego dnia świat 
zrobił się czarno-biały. 
To był najgorszy 

dzień w moim 
życiu – wspomina Anna 
Marczyk z Gorzowa Wlkp., 

internowana w czasie 
stanu wojennego.

tekst
KRZYSZTOF KRÓL

Na Msze św. 
za Ojczyznę 
przychodziły 
pod katedrę 
tłumy
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stra grająca „Serdeczna Matko” 
wraz z pocztami sztandarowy-
mi – dodaje.

Dwa dni później rano pa-
ni Anna usłyszała dzwonek do 
drzwi. – Dostałam wezwanie na 
godzinę 13.00. Poszłam space-
rem na ul. Teatralną, bo wtedy 
tam był SB, ale już stamtąd nie 
wróciłam. Przedstawiono mi za-
rzut powodowania niepokojów 
społecznych na AWF i przewie-
ziono mnie do więzienia w Po-
znaniu, a od połowy stycznia 
do Gołdapi, skąd wypuszczono 
mnie w kwietniu – wspomina.

Głogów
Ks. Eugeniusz Jankiewicz do-

skonale pamięta mroźny pora-
nek 13 grudnia. Około godzi-
ny 5.30 ostry dźwięk domofo-
nu wyrwał go ze snu. – Mój 
ówczesny proboszcz, ks. Zbi-
gniew Kutzan, przekazał mi wia-
domość o ogłoszeniu stanu wo-
jennego. Półtorej godziny póź-
niej stałem przy ołtarzu w koś-
ciele św. Klemensa, gdzie roz-
poczynałem posługę rekolekcyj-
ną. Zaproszenie wiernych na po-
czątku Mszy św. do modlitwy w 
intencji zniewolonej Ojczyzny 
wywołało wielkie poruszenie, a 
żarliwy śpiew: „Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić Panie”, którym 
kończyliśmy Eucharystię, wyci-
skał z oczu łzy – wspomina ks. 
Jankiewicz.

Tego samego dnia, w godzi-
nach popołudniowych ks. Euge-
niusz z Marylą Kuźmiak, żoną 
jednego z internowanych udał 
się na posterunek milicji, do-
magając się udzielenia informa-
cji na temat miejsca internowa-
nia ludzi głogowskiej „Solidar-
ności”. Na posterunku grubiań-
sko potraktowani, nie uzyskali 
żadnej odpowiedzi.

Kilka dni później ks. Jankie-
wicz wraz z o. Zygmuntem Soł-
kiem proboszczem parafii św. 
Klemensa w Głogowie zaniósł 

do tamtejszego Zakładu Kar-
nego ciepłą odzież, dostarczo-
ną im przez rodziny osób inter-
nowanych. – Prosiliśmy dyrek-
tora o przekazanie rzeczy adre-
satom. On przyjął przesyłkę, ale 
nie udzielił nam wprost odpo-
wiedzi na pytanie, gdzie zosta-
li umieszczeni głogowscy inter-
nowani. Jednak ze sposobu pro-
wadzonej z nami rozmowy wy-
wnioskowaliśmy, że są właśnie 
tutaj – wyjaśnia ks. Eugeniusz.

Wieczorem 12 grudnia od-
było się ostatnie spotkanie w 
Klubie Wolnej Myśli założonym 
przez Piotra Kuźmiaka i nieżyją-
cego już Stanisława Orzecha. – 
Uczyliśmy się tam historii, czy-
taliśmy literaturę i zapraszali-
śmy ciekawych ludzi – wspomi-
na Piotr Kuźmiak. Dla pana Pio-
tra stan wojenny rozpoczął się 
od aresztowania. – Tuż po pół-
nocy zapukał do drzwi milicjant 
z funkcjonariuszem SB. Wręczy-
li mi nakaz zatrzymania, kaza-
li mi się ubrać, skuli w kajda-
ny i zawieźli na komendę mili-
cji w Głogowie – tłumaczy. Ca-
łą noc Piotr Kuźmiak przesie-
dział w pojedynczej celi w pod-
ziemiach komendy. – Rano ktoś 
przyszedł i oświadczył mi, że je-
stem zatrzymany i że ogłoszono 
stan wojenny. Po południu zo-
stałem przewieziony z komen-
dy do Zakładu Karnego w Gło-
gowie – wspomina. – Nie przed-
stawiono mi żadnych zrzutów, a 
akt internowania dostałem do-
piero w stycznia. Myślę, że za-
trzymano mnie głównie z tego 
powodu, że byłem założycielem 
Klubu Wolnej Myśli – dodaje. 
Piotr Kuźmiak został przewie-
ziony do Grodkowa. Na wolność 
został wypuszczony 14 grudnia 
1982 roku.

Zielona Góra
Wieczorem 12 grudnia ks. 

Henryk Nowik, ówczesny pro-
boszcz w Czerwieńsku i so-

lidarnościowy kapelan, był w 
siedzibie Regionu „Solidarno-
ści”. – Adiustowałem, numer 
pisma „Solidarność Rolników 
Środkowego Nadodrza” – mó-
wi ks. Nowik, założyciel pi-
sma. – Po godzinie 22.00 wraz 
z bratem Janem, kierownikiem 
Regionalnego Ośrodka Badań 
Społecznych, pojechaliśmy do 
Czerwieńska – dodaje.

13 grudnia rano ks. No-
wik, wychodząc do kościoła 
na Mszę św. o godzinie 8.00, 
ku swojemu wielkiemu zdzi-
wieniu zobaczył jadące czoł-
gi. – Pomyślałem wtedy: „Jak 
przedostanę się do Żagania”. 
Miałem tam odprawić polo-
wą Msze św. i poświęcić krzyż 
Solidarności Rzemieślniczej. 
Ktoś z grupy osób stojących na 
chodniku powiedział, że jest 
stan wojenny – wspomina.

W poniedziałek rano po 
uzyskaniu przepustki ks. No-
wik pojechał do Zielonej Góry, 
aby skontaktować się z ludźmi 
z „Solidarności”. – Teraz nale-
żało odszukać się nawzajem. W 
kolejnych dniach przyjeżdżali 
na plebanię do Czerwieńska lu-
dzie z „Solidarności”, aby usta-
lić listę zatrzymanych. Wkrótce 
zostały przydzielone zadania i 
powstał zespół charytatywny i 
prawny. Wyróżniono trzy gru-
py osób objętych troską: inter-
nowani, prześladowani i zwal-
niani z pracy.

Przed północą 12 grudnia 
działacz solidarnościowy Wło-
dzimierz Bogucki wraz z zię-
ciem przyjechał do Zarządu Re-
gionu. – Pamiętam, że przy-
szedł teleks z Gorzowa. Czy-
tam: „Przyjaciele zielonogór-
scy, co u Was słychać, bo u nas 
bardzo niebiesko”. Mówię do 
zięcia: „ Jedziemy szybko do 
domu”. Włodzimierza Boguc-
kiego aresztowano pod jego 
mieszkaniem, a następnie za-
wieziono na komendę. – Było 
już po północy. Postawiono mi 
zarzut nielegalnego posiadania 
broni, choć byłem myśliwym. 
Następnie kazano mi się roze-
brać. Wtedy poważnie choro-
wałem na wątrobę i nerki. Bę-
dąc na komendzie, czułem, że 
mam gorączkę, ale nie udzie-
lono mi pomocy lekarskiej – 
wspomina.

Po szóstej Włodzimierza Bo-
guckiego wraz z innymi więź-
niami przewieziono do zielono-
górskiego Aresztu Śledczego. 
– Kolejnego dnia wezwał mnie 
esbek i zapytał: „Czy podpi-
sze pan deklarację lojalności?”. 
Ja odpowiedziałem: „Nie!”. On 
na to: „To jest jedyna szansa 
dla pana na wyjście”. A ja na 
to: „Nigdy się nie zhańbię”. W 
styczniu Włodzimierz Boguc-
ki został przewieziony do wię-
zienia we Wrocławiu, skąd wy-
puszczono go w maju.  
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Osoby zgromadzone przy katedrze 
pod Białym Krzyżem – gorzowskim 
symbolem walki z ówczesną władzą
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Wystawa niemieckiego anatoma Günthera von Hagensa przełamuje kolejne tabu

Po śmierci na wystawę 
W przygranicznym 
Guben Günther von Hagens 
wystawia na pokaz 
ludzkie zwłoki, 
a tysiące ciekawskich 
przyjeżdżają z Niemiec 
i Polski, by je oglądać. 

W Guben, graniczącym 
z polskim Gubinem, niemie-
cki anatom założył Plast-
inarium, w którym nie tylko 
pokazuje spreparowanych 
ludzi, ale także preparuje 
ludzkie i zwierzęce zwłoki. To 
trzeci taki ośrodek na świecie, 
po Kirgizji i Chinach. Wcześniej 
zakład von Hagensa miał sta-
nąć w Sieniawie Żarskiej, ale 
nie stanął. Przeszkodziły mu 
w tym protesty mieszkańców 
i polskie prawo. Takich prob-
lemów nie napotkał kilkadzie-
siąt kilometrów dalej, za pol-
ską granicą.

Plastynacja
Niemiecki lekarz preparu-

je zwłoki metodą plastynacji, 
którą sam opracował i opaten-
tował. Zastępuje on znajdu-
jące się w ludzkim ciele pły-
ny i tłuszcze substancjami che-
micznymi, przez co ciała nie 
zmieniają koloru i kształtu, a 
jednocześnie nie wydają przy-
krego zapachu. Efekt końcowy 
tego procesu można oglądać 
na wystawie „Światy ciała” w 
wielu miejscach na całym świe-
cie. Zwiedzający mogą zoba-
czyć tam ludzkie zwłoki, które 
trzymają własną skórę, rozma-
wiają przez komórkę lub jadą 
na rowerze. Wszystko to, jak 
tłumaczy niemiecki lekarz, „w 
imię nauki i oświaty zdrowot-
nej”. Według niego, pokazy-
wane na wystawie ciała pocho-
dzą od dobrowolnych dawców, 
którzy przed śmiercią zapisali 
je na rzecz von Hagensa. 

Przegłosowali
W przeprowadzonym gło-

sowaniu 80 procent miesz-

kańców Guben było za posta-
wieniem Plastinarium. – Taka 
postawa związana jest głów-
nie z brakiem pracy w naszym 
mieście – komentuje ks. Uwe 
Aschenbrenner z katolickiej pa-
rafii w Guben. Do zorganizo-
wanego przez ks. Uwe pod 
katolicką świątynią protestu 
przeciwko działalności von Ha-
gensa przyłączyli się pastorzy 
z Kościołów innych wyznań. – 
Osobiście jestem jednoznacz-
nie przeciwko preparowaniu i 
wystawianiu ciał po śmierci, 
ponieważ jest to ewidentnie 
sprzeczne z godnością czło-
wieka. To również godzi w na-
szą europejską tradycję, która 
od wieków traktowała z sza-
cunkiem ludzkie ciało – de-
klaruje ks. U. Aschenbrenner. 
Żadnej dwuznaczności moral-
nej nie dostrzega w tym więk-
szość mieszkańców Guben. – 
To prywatna sprawa każdego 
z nas. Jeśli ktoś nie chce na to 
patrzeć, to nie idzie. Jak chce, 
to droga wolna – mówi jeden 
z nich.

Po śmierci
W ciągu pierwszego week-

endu od otwarcia Plastina-
rium wystawę odwiedziło 4 
tysiące osób. Nie tylko Niem-
ców. – Chcemy przekonać się 

na własne oczy, co robi von 
Hagens z ciałami ludzi. Chce-
my sami wyrobić sobie na ten 
temat zdanie, a nie słuchać 
takich czy innych komentarzy 
– mówi Monika Barci, która 
ze swoimi nastoletnimi dzieć-
mi przyjechała na wystawę aż 
z Krakowa. – To zupełnie obo-
jętne, co się stanie z moim 
ciałem po śmierci – deklaruje 
Jacek Bartosik, który do Gu-

ben przyje-
chał z Ostro-
wa Wielko-
p o l s k i e g o . 
Według nie-
go pochówek 
na cmenta-
rzu czy za-
jęcie miej-
sca na wysta-
wie to jedno 
i to samo. – 
W ten spo-

sób przekraczamy kolejne ta-
bu porządkujące cywilizację 
zachodnią – tabu świętości 
i nienaruszalności ludzkiego 
ciała po śmierci. Oto, przepra-
szam za drastyczność, miesz-
kaniem trupa stała się sala wy-
stawowa, a celem jego trwa-
nia wzbudzanie ciekawości. 
Wolałbym, by Pan wskrzesił 
moje ciało z prochu ziemi, a 
nie z wystawy prof. von Ha-
gensa. Tam bowiem trudno by-
łoby w spokoju oczekiwać na 
zmartwychwstanie – komen-
tuje poczynania niemieckiego 
skandalisty ks. Andrzej Dra-
guła z Instytutu Filozoficzno-
-Teologicznego im. Edyty Ste-
in w Zielonej Górze.

MAGDALENA KOZIEŁ
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U źródeł chrześcijańskiego spojrzenia na ludzkie ciało 
znajduje się przekonanie o jego wyjątkowej godności. 

Ludzkiemu ciału, nawet jeśli jest ono pozbawione życia, na-
leży się szacunek. Człowiek, zgodnie z chrześcijańską antro-
pologią mającą swoje korzenie w Piśmie Świętym, jest jed-
nością cielesną i duchową. „Człowiek nie błądzi – pisali oj-
cowie Soboru Watykańskiego II – jeżeli uważa siebie za isto-
tę wychodzącą poza cielesność, a nie tylko za cząstkę natury 
czy anonimowy element społeczności ludzkiej. Głębią swoją 
przerasta bowiem całą rzeczywistość materialną”. Dalecy od 
chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka są więc ci wszyscy, 
którzy usiłują ukazać ludzkie ciało tylko jako zespół tkanek, 
narządów i funkcji. Jest ono częścią istotną osoby, która obja-
wia się i wyraża poprzez element cielesny.

MOIM ZDANIEM

KS. DR GRZEGORZ KNIAŹ 
Wykłada teologię moralną w Zielonogórsko-Gorzowskim 

Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 
i w Instytucie im. Edyty Stein w Zielonej Górze

W gubeńskim 
Plastinarium 
pracują Niemcy, 
Chińczycy, 
a także Polacy. 
Na razie tylko 
kilku, 
ale z czasem 
ma być 
ich około 
trzydziestu
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MAGDALENA KOZIEŁ: Jak pojawił 
się w waszym życiu Stasiek?

AGNIESZKA KAMYS: – Musieliśmy 
przejść długą drogę. Kolejne ba-
dania potwierdziły, że nie będę 
mogła mieć dzieci. Przez wiele lat 
nie dopuszczałam myśli o adopcji, 
aż do rekolekcji ignacjańskich w 
2001 r. w Kaliszu, na których nie 
mogłam myśleć o niczym innym.

DARIUSZ KAMYS: – Nie przeży-
wałem w związku z tym jakiegoś 
dramatu, może dlatego, że pro-
wadzę raczej intensywny tryb ży-
cia. Ale temat rodzicielstwa poja-
wiał się coraz częściej. Rok po re-
kolekcjach podjęliśmy decyzję. 

Rozpoczęliście proces adopcyjny.

DARIUSZ: – Nie było to pierw-
szy raz. Kilka lat wcześniej mie-
liśmy już jedną próbę adopcji. 
W kluczowym momencie dziew-
czynka, którą chcieliśmy zaadop-
tować, wycofała się. To było dla 
mnie bardzo trudne przeżycie. 

Ale podjęliście kolejną próbę...

DARIUSZ: – W 2002 r. złoży-
liśmy wniosek do Katolickiego 
Ośrodka Adopcyjnego w Gorzo-
wie Wlkp. i około 9 miesięcy wy-
czekiwaliśmy na odpowiedź. 

AGNIESZKA: – W deklaracji na-
pisaliśmy, tak chyba jak więk-
szość, że chcemy mieć dziecko 
do trzech latek i najlepiej dziew-
czynkę. Ale zaznaczyliśmy, że je-
steśmy otwarci na to, co Pan Bóg 
przygotował dla nas. 

DARIUSZ: – I z powodu tej 
waśnie klauzuli zadzwonili do 
nas. Powiedzieli, że jest pe-
wien chłopak, który ma 5 i pół 
roku i jest śliczny.

Pamiętacie wasze pierwsze wra-
żenia?

AGNIESZKA: – Modliliśmy się 
za to spotkanie. Byliśmy bardzo 

podekscytowani. Na po-
czątku  zachowywał się 
jak dzikusek, ale potem 
szybko zaczął się wtulać 
w Darka ramiona. Ja sie-
działam z boku i miałam 
głębokie przekonanie, 
że to jest to dziecko.

DARIUSZ: – Gdy wy-
szliśmy, usłyszałem tylko 
od Agi: To on! 

Wszystko było proste 
i takie jak w marze-
niach? 

AGNIESZKA: – Stasiek 
do nas trafił wyrwany 
nagle z jakiejś zupełnie 
innej rzeczywistości. Przyjecha-
liśmy ze Staśkiem do Zielonej 
Góry i od razu po pierwszym 
zachłyśnięciu przyszły pierwsze 
trudne doświadczenia. 

DARIUSZ: – Nie wiedzieliśmy, co 
dzieje się w jego małej główce, ile 
tam jest emocji i przeżyć, nie zna-
liśmy też szczegółowo jego histo-
rii. Czasami wydawało mi się, że 
już tak będzie bez końca. 

Jak sobie z tym radziliście?

AGNIESZKA: – Radziliśmy się 
u psychologa, ustaliliśmy regu-
lamin domu i przede wszyst-

kim zaczęliśmy się sa-
mi zmieniać. Musiałam 
przejść długą drogę i 
wcale się nie żalę, bo to 
był mój proces nawraca-
nia. My jesteśmy dla nie-
go, nie on dla nas. 

DARIUSZ: – Staś miał 
traumatyczne doświad-
czenia ze swoją matką, 
przenosił te negatyw-
ne emocje na Agniesz-
kę  i  miała ona bardzo 
trudne zadanie. Obser-
wowałem, jak się obo-
je zmieniali. Teraz mają 
bardzo dobry kontakt. 
Pomagają nam w wycho-

wywaniu dwie zasady: bezgra-
niczna miłość i konsekwencja. 
On bardzo tej miłości potrze-
bował, chłonął  ją jak gąbka. A 
dzięki konsekwencji uczy się za-
sad wspólnego, nieegoistyczne-
go życia. 

A Pan Bóg?

AGNIESZKA: – Nieraz klęczeli-
śmy na modlitwie i płakaliśmy, 
bo nie wiedzieliśmy, co mamy 
zrobić. Mam cały czas świado-
mość, że on tak naprawdę cały 
należy tylko do Boga. My towa-
rzyszymy mu w drodze, w dora-
staniu, w dojrzewaniu do wiary. 
Myślę, że dziś Stasiowi odpadły 
już wszystkie kolce. Czuję, jak-
bym go po prostu urodziła. Brak 
macierzyństwa został do koń-
ca wypełniony. Ale rodzenie by-
ło długie... Teraz dojrzewamy do 
drugiego rodzicielstwa. 

DARIUSZ: – W trudnych mo-
mentach trzymała nas nasza oso-
bista modlitwa i modlitwa ludzi 
nam bliskich. Nie mamy wątpli-
wości, że Stasiek to dla nas Bo-
ża sprawa. Nie mogę sobie dzisiaj 
wyobrazić sytuacji, że kiedyś Staś-
ka nie było. Jeden z najpiękniej-
szych momentów w moim życiu 
to nasza wspólna modlitwa, kiedy 
w trójkę klęczymy i tulimy się do 
siebie. Dla takich momentów war-
to żyć. Czuję się wtedy spełniony 
jako mężczyzna i ojciec. 

A gdybyście jednak nie odważyli 
się na rodzicielstwo?

DARIUSZ: – Myślę, że po latach 
bylibyśmy zgorzkniałym małżeń-
stwem. Teraz poszerzyły się na-
sze serca. Życie stało się wartoś-
ciowsze. 

Rozmowy na Adwent – Gdy przychodzi dziecko

Stasiek to dla nas Boża sprawa

Agnieszka 
(pielęgniarka)  
i Dariusz 
(artysta 
kabaretowy, 
kabaret „Potem”, 
„Hrabi”) 
Kamysowie są  
od dwudziestu 
lat 
małżeństwem. 
Mieszkają  
w Cigacicach. 
Należą do grupy 
ewangelizacyjnej 
„Przebudzenie” 
przy parafii pw. 
św. Jadwigi  
w Zielonej Górze

Stasiek dziś ma już 9 lat, ze swoimi 
rodzicami jest od czterech
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Z Agnieszką i Dariuszem 
Kamysami o oczekiwaniu  
na dziecko, adopcji i rodzicielstwie 
rozmawia Magdalena Kozieł

INFORMACJE  
O ADOPCJI

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp.  
ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów 
Wlkp.tel. (095) 729 52 75.





Wspólnota parafialna 
tworzy się od sześciu lat. 
Po uformowaniu wspólnoty 
wiernych przyszedł czas  
na budowę kościoła.

Parafianie nie byli na 
początku przekonani, jak 
przyznaje ks. proboszcz 
Krzysztof Maksymowicz, 
do potrzeby utworze-
nia jeszcze jednej parafii 
w mieście. – Ludzie byli 
oczywiście życzliwi, ale 
chyba czekali, co z te-
go wyniknie – zauważa. 
– Czas pokazał, że idea 
stworzenia parafii powo-
li, ale jednak dojrzała. 
Ludzie przychodzą i chy-
ba są zadowoleni. Za-
wsze jest tak, że jak są 
dwa kontakty, to podłą-
czy się dwa urządzenia, 
a jak są trzy, to podłączy 
się trzy. My jesteśmy ta-
kim trzecim kontaktem i 
może dzięki temu więcej 
ludzi przyjdzie do ko-
ścioła – dodaje.

Trzy miliony
W kaplicy zwanej 

przez wiernych „Betle-
jemką” co dzień odpra-
wiana jest Msza 
św. – Wiemy, że 
jest to miejsce 
doraźne. Obec-

nie trzeba zabezpie-
czyć przeciekający dach 
– mówi proboszcz. Na 
wybudowanie nowego 
kościoła potrzeba oko-
ło trzech milionów zło-
tych. W tym celu orga-
nizowane są comiesięcz-
ne zbiórki, a pieniądze 
wpłacane na konto. W 
przyszłym roku, jak za-
pewnia proboszcz, mają 
ruszyć pierwsze prace.

Potrzebę budowy 
zauważa Marek Kraśny, 
który nieodpłatnie wyko-
nuje projekt kościoła. – 
Utrzymywanie starej ka-
plicy wiąże się z dużymi 
kosztami. Budując koś-
ciół, mamy okazję zosta-
wić coś po sobie. W cią-
gu najbliższych dwóch 
miesięcy projekt powi-

nien być zakoń-
czony. Potem 
złożymy wnio-
sek o wydanie 

pozwolenia na budowę 
– tłumaczy.

Lokatorski dyżur
Z planów budowy 

kościoła cieszy się tak-
że parafianin Piotr Rękoś. 
– Nasi księża na począt-
ku zajęli się duszpaster-
stwem – zauważa. – Nie 
powiedzieli: dajcie, a my 
zrobimy. Najpierw robili, 
a później szukali pomo-
cy, a ludzie sami zaczęli 
przekonywać się do bu-
dowy kościoła. Oczywi-
ście nie tylko trzeba po-
stawić kościół, ale także 
poprawić warunki księ-
żom – dodaje. 

Na niewielkiej pleba-
nii połączonej z kościo-
łem mieszka ksiądz pro-
boszcz. Jeszcze rok te-
mu mieszkał tutaj tak-
że wikariusz, ks. Sławo-
mir Przychodny. Obecnie 
korzysta z mieszkania w 
bloku przy kościele. – Lu-
dzie widzą księdza robią-
cego pranie i wynoszące-
go śmieci. Wziąłem so-
bie także dyżur sprząta-
nia klatki schodowej. My-
ślę, że to pewne świade-
ctwo dla ludzi, że ksiądz 
to normalny człowiek – 
dodaje ks. Sławomir.

KRZYSZTOF KRÓL
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PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej we Wschowie

Trzeci kontakt w mieście

ZDANIEM PROBOSZCZA
Problemem, jaki zauważam w pracy duszpa-

sterskiej, jest nieświadomość niektórych ludzi co 
do korzystania z sakramentów w stanie grzechu 
ciężkiego. Przychodzą rodzice i mówią, że chcą 
ochrzcić dziecko. Pytam o ślub, a oni wtedy mówią, 
że ślubu nie mają. Mówię wtedy: „Oczywiście dzie-
cko ochrzcimy, ale szkoda, że państwo nie możecie 
pójść do Komunii św.”. I czasem słyszę odpowiedź: 
„Jak to nie możemy?! Przecież my chodzimy do 
Komunii”. Nie wiem, skąd się to bierze. Nie wiem, 
czy ludzie o tym nie słyszeli na katechezie, czy nie 
chcieli słyszeć. Cieszy mnie natomiast to, że para-
fianie już się tutaj zadomowili. Parafia liczy ponad 5 
tys. wiernych, z czego do kościoła chodzi około ty-
siąca trzystu osób. Nurtuje mnie pytanie, jak prze-
konać innych, żeby w ogóle chodzili do kościoła, 
obojętnie, czy do naszej, czy do innej parafii. Ma-
rzy mi się, aby zorganizować ewangelizację, zapro-
sić młodych, żeby przeszli się po domach i poroz-
mawiali z ludźmi o Jezusie. Planujemy też misje pa-
rafialne, aby zachęcić wiernych do większego zaan-
gażowania się w życie parafii.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela 8.00, 11.00, 12.30, 18.00
  Dni powszednie 7.00, 18.00
Strona internetowa: www.pj.wschowa.net.pl

KS. KRZYSZTOF 
MAKSYMOWICZ

Urodził się w 1961 r. w 
Przeworsku k. Łańcuta. Po 
maturze pracował na rodzin-
nym gospodarstwie i w zakła-
dzie stolarskim. – Uciekłem 
daleko, bo chciałem sprawdzić 
wytrwałość mojego powoła-
nia – mówi o swym wstąpie-
niu do seminarium w Paradyżu 
w 1981 r. Lubi grać na gita-
rze, śpiewać, gotować i czy-
tać książki.

Adres redakcji: pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 
65-075 Zielona Góra, tel. 068 411 02 54 
Redagują: ks. Tomasz Gierasimczyk – dyrektor oddziału, 
Magdalena Kozieł, Krzysztof Królzgg@goscniedzielny.pl

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

Z
D

JĘ
C

IA
 K

RZ
YS

Z
TO

F 
KR

Ó
L

Obecna  
kaplica wymaga  

szybkiego remontu 
przeciekającego  

dachu

Projekt  
nowego kościoła


