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Sześćdziesiątą ósmą rocznicę napaści Niemiec 
hitlerowskich na Polskę obchodzono 2 września
w byłym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. 

Głównym punktem uroczystości była po-
lowa Msza św., której przewodniczył bp Igna-
cy Dec. Podczas homilii mówił bardzo mocno o 
tym, że nie można spraw wiary wykorzystywać 
do innych celów, że trzeba być wierze wiernym 
i strzec się dwulicowości. 

Po Eucharystii złożono kwiaty pod pomni-
kiem pomordowanych. 

W uroczystościach wzięli udział: duchowień-
stwo, przedstawiciele władz, byli więźniowie 
obozu, kombatanci i harcerze. Patronat nad ob-
chodami objęli bp Ignacy Dec oraz burmistrz 
Strzegomia Lech Markiewicz.

Przez obóz w latach 1940–1945 przeszło 
ok. 125 tys. więźniów, z czego ok. 40 tys. nie 
przeżyło.

– Myśląc o tych czasach, przypominam so-
bie różne detale, które powracają jak upiory... 
Nawet po tylu latach wszystko zaczyna oży-
wać... Nie mogę spać... – podkreśla w książce 
pt. „Przeżyć” Nornert Widok, były więzień obo-
zu Gross-Rosen. – „Czas leczy rany” – mówi lu-
dowe przysłowie. Może i leczy, ale nie znaczy 
to, że ci, którzy przeżyli gehennę okresu II woj-
ny światowej, potrafią o niej zapomnieć. Ta pa-
mięć nakłada na nas obowiązek wobec teraź-

niejszości i przyszłości (...). Każe pytać, czy to, 
czym przeszłość nas obarczyła, ma w naszej rze-
czywistości pożądany wyraz i czy wytworzono 
odpowiednie gwarancje, że coś takiego nie po-
wtórzy się w przyszłości.

DOROTA NIEDŹWIECKA
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Jeszcze możemy poznawać historię bezpośrednio
z ust więźniów obozu Gross-Rosen. Chociaż co roku
na uroczystości przybywa ich coraz mniej

Uroczystości w Gross-Rosen

Wspomnienia jak upiory

ZA TYDZIEŃ
  Nie kupuję W NIEDZIELĘ
  DOŻYNKI DIECEZJALNE

w Kudowie
  Panorama parafii: 

GOCZAŁKÓW

Tradycyjnie po opisywanych w tekście 
powyżej uroczystościach w Gross-

-Rosen, harcerze z ZHR i ZHP zawiązali 
krąg przyjaźni przy tablicy poświęconej 
harcmistrzowi Florianowi Marciniakowi. 
Był on pierwszym naczelnikiem Szarych 
Szeregów, w 1943 r. aresztowanym 
przez gestapo. Podczas przesłuchań 
nie wydał swoich współpracowników. 
Umieszczono w osławionej katowni po-
znańskiej – „Forcie VII”, później w obo-
zie w Żabikowie, został zamordowany 
w Gross-Rosen, wraz z harcerzami pol-
skiego podziemia. – Florian Marciniak 
jest bohaterem nie tylko strzegomskie-

go szczepu, który no-
si jego imię – mówi 
hm. Piotr Pamuła, ko-
mendant Świdnickiego 
Hufca ZHP. 

DOROTA NIEDŹWIECKA

Hm. Piotr
Pamuła 
przy tablicy 
pamiątkowej
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BOHATER SZARYCH SZEREGÓW

DOROTA NIEDŹWIECKA
re dak tor wy da nia

Ile razy w historii człowiek 
zaczynał żyć bez Boga, 

tylekroć dochodziło do ka-
tastrofy. Rewolucja francu-
ska, rewolucja październi-
kowa, II wojna światowa... 
Gdy na miejsce Stwórcy i 
określonych przez Niego 
zasad człowiek tworzył 
swoją filozofię, przypisując 
sobie prawo decydowania, 
co jest dobre, a co złe i 
jak – bez Boga – uszczę-
śliwić jakąś grupę ludzi (w 
powyższych przykładach: 
zwolenników rewolucji 
1789, komunistów, narodu 
niemieckiego), zaczynała 
przelewać się krew. 
Z tą myślą zapraszam do 
przeczytania tekstu za-
mieszczonego obok. 
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W podziękowaniu za plony

DIECEZJA. Pod koniec sierp-
nia i na początku września w 
wielu miejscowościach trwa-
ją dożynki – uroczystości, pod-
czas których rolnicy składa-
ją Bogu podziękowanie za te-
goroczne plony. W Lipie 26 
sierpnia podczas dożynek gmi-
ny Bolków, po uroczystej Mszy 
św. w tej intencji, nie zabrakło 
także zabaw. Był konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynko-
wy, występy zespołu folklory-
stycznego „Echo” z Bolkowa i 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 

z Lipy oraz konkursy, m.in. na 
oryginalny bukiet dożynkowy 
czy młócenie zboża. Nie bra-
kowało również sportowych 
emocji związanych z rozgryw-
kami piłki nożnej „Panie kon-
tra panowie”. 
W Piławie Dolnej 1 września 
procesja z księdzem i wieńca-
mi, tradycyjnie już, udała się na 
najwyższe w pobliżu wzgórze, 
by uczestniczyć w Eucharystii 
na wolnym powietrzu. Później 
zabawom i poczęstunkowi nie 
było końca. 
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BOLESŁAWÓW – STARA 
MORAWA. Pod koniec sierp-
nia w Starej Morawie w parafii 
Bolesławów otwarto i poświęco-
no stacje Drogi Krzyżowej oraz 
grotę Matki Bożej. Pochodzące 
z czasów I wojny światowej 
zabytki poświęcił bp Ignacy 
Dec. Obecny na uroczystości 
burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz wręczył 
ordynariuszowi medal, wydany 
z okazji 40-lecia nadania miej-
scowości praw miejskich.
Do stacji Drogi Krzyżowej moż-
na dojść leśną ścieżką, która 
swój początek ma w okolicy 
skrzyżowania dróg prowadzą-
cych na Bolesławów i Kletno. 
Wraz z grotą MB została zbu-
dowana jako dziękczynienie 

tutejszego mieszkańca za po-
wrót jego synów z I wojny. 
Miejsce to szybko stało się kul-
towe i przez długie lata by-
ło odwiedzane przez pątników. 
Metalowe stacje z czasem ule-
gły korozji, pozostały jedynie 
kamienne fragmenty ścieżek.
Pomysł generalnej renowa-
cji miejsca zrodził się dopie-
ro w latach 80., a inicjatorem 
był między innymi zmarły nie-
dawno „Kruszynka” ks. Stefan 
Witczak, ówczesny nadleś-
niczy Mieczysław Krywieńko 
oraz pochodząca z Sopotu ar-
tystka Ewa Beyer-Formela. Ideę 
tę, jak widać skutecznie, kon-
tynuowali ks. Tadeusz Chlipała 
oraz obecny proboszcz ks. 
Stanisław Saryczew.

Festiwal księżnej

Uratowane od zapomnienia

KSIĄŻ. IV Międzynarodowy 
Festiwal Kameralistyki Ensemble 
im. Księżnej Daisy odbył się tu 
pod koniec sierpnia. Na tego-
roczną imprezę przyjechało 25 
studentów z Polski, Niemiec, 
Austrii, Hiszpanii, Włoch i jeden 
Izraelczyk. Grali m.in. Mozarta, 
Beethovena i Brahmsa. Jednym 
z zaproszonych profesorów 
był Paul Goulda, rozchwytywa-
ny na całym świecie austriacki 
pianista, który z równą swo-

bodą grywa i Chopina, i jazz. 
Nie mniejszy podziw budził w 
Wałbrzychu wybitny skrzypek 
Szymon Krzeszowiec, dla któ-
rego pęknięta struna nie jest 
powodem do przerywania kon-
certu. Przybyły światowe sła-
wy: austriacka skrzypaczka 
Dominika Folger, mistrz wio-
lonczeli i dwukrotny laureat 
Fryderyka Piotr Janosik i alto-
wiolista Piero Massa z medio-
lańskiej La Scali. 

Mieszkańcy miast i wiosek wiele czasu poświęcają na wykonanie wieńców 
dożynkowych

Kameralne i symfoniczne
MIĘDZYNARODOWY FES-
TIWAL WRATISLAVIA 
CANTANS to ponad 50 wy-
darzeń kulturalnych: oratoria, 
kantaty, koncerty kameralne i 
symfoniczne, muzyka cerkiew-
na i synagogalna, wystawy, fil-
my, wykłady organizowane w 
najpiękniejszych historycznych 
miejscach Dolnego Śląska. 
Koncerty 42. Festiwalu odby-
wają się także na terenie naszej 
diecezji. W mijającym tygodniu 
w kościele pw. Nawiedzenia 
NMP w Bardzie przygotowa-
no utwory chóralne, w świą-
tyni pw. Wniebowzięcia NMP 
i św. Jakuba Starszego w 
Kamieńcu Ząbkowickim kon-
cert Orkiestry Barokowej 

Filharmonii Wrocławskiej. 
Koncerty odbędą się także w 
kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Kłodzku i Kościele 
Pokoju w Świdnicy.
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Gdy oddawaliśmy ten numer 
do druku, do wysłuchania koncertów 
Wratislavii zachęcały billboardy

ICE – w razie wypadku
DOLNY ŚLĄSK. Służby ra-
tunkowe bardzo często ma-
ją trudności w skontaktowa-
niu się z krewnymi lub bliski-
mi poszkodowanych. A szybki 
kontakt pozwoliłby na uzyska-
nie takich informacji, jak gru-
pa krwi, jakie przyjmują leki, 
czy też na jakie cierpią choro-
by. Ponieważ telefon komórko-
wy jest często jedynym przed-
miotem, który można znaleźć 
przy poszkodowanym, powstał 
pomysł, by pod skrótem ICE 
(tzn. in Case of Emergency – w 
nagłym wypadku) umieszczać 
numery osób, które należy po-
wiadomić w razie wypadku.  
Użycie kontaktu ICE uproś-
ciłoby pracę ratownikom. 
Osoby, które chcą umieścić 
więcej osób, mogą zaznaczyć 
je np. ICE1, ICE2, ICE3 itd. 

Pomysł jest łatwy w realiza-
cji, nic nie kosztuje, a mo-
że uratować komuś życie.  
Obecnie rozpropagowują go 
służby zarządzania kryzysowe-
go na całym Dolnym Śląsku.
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Wystarczy chwila, by ułatwić 
ratownikom udzielenie pomocy 
podczas ewentualnego wypadku
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Apostolatowi świeckich 
poświęcone były kolejne, 
XXXVII Wrocławskie 
Dni Duszpasterskie, 
które odbywały się 
od 27 do 29 sierpnia. 

Zorganizował je Papieski 
Wydział Teologiczny we Wroc-
ławiu. 

Duchowni i świeccy ka-
techeci, przedstawiciele ru-
chów i stowarzyszeń katoli-
ckich oraz studenci wysłucha-
li w tym czasie kilkunastu wy-
kładów i mogli uczestniczyć w 
konwersatoriach. Podczas Dni 
ks. abp Stanisław Gądecki, me-
tropolita poznański, mówił o 
programie duszpastersko-ka-
techetycznym, biskup pelpliń-
ski Jan Szlaga o nieustannym 
posłaniu uczniów Chrystusa, 
a ks. bp Mariusz Leszczyń-
ski, sufragan diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej i krajowy 
asystent kościelny Akcji Kato-
lickiej, o nowych wyzwaniach 
tego stowarzyszenia w dobie 
sekularyzacji. 

Wykłady wygłosili pracow-
nicy naukowi uczelni, senator 
RP dr Andrzej Jaroch i redak-
tor „Rzeczypospolitej”. Mówi-
li m.in. o roli działaczy chrześ-
cijańskich w życiu publicznym, 
dekalogu demokracji rozumia-
nej po chrześcijańsku, teolo-
gicznych podstawach do życia 
w samotności. 

– Samotność może przy-
bierać dwa wymiary: może być 
losem lub powołaniem – mó-
wił ks. prof. Roman Rogow-
ski, podkreślając, że we współ-
czesnym Kościele często nie 
zauważa się tego drugiego wy-
miaru samotności. 

Słuchacze uczestniczyli tak-
że w wybranych konwersato-
riach, dotyczących m.in. apo-
stolstwa politycznego katoli-
ków według kard. J. Ratzin-
gera, apostolatu świeckich w 
środkach masowego przekazu, 
rodziny jako pierwszej szko-
ły miłości Boga i bliźniego, ru-
chów kościelnym i ich wpływu 

na odnowę wspólno-
ty parafialnej, aposto-
latu świeckich w kultu-
rze, ich roli w cywiliza-
cji miłości.

Abp Marian Gołę-
biewski na rozpoczę-

cie Dni odprawił w ka-
tedrze Mszę św. 

W sympozjum 
wziął udział nasz 
ksiądz biskup Ignacy 
Dec. 

DN

Słowo naszego Biskupa

KRZYŻ DLA UCZNIA
Jezus dzisiaj mó-
wi wyraźnie, że 
niesienie krzyża 
jest warunkiem 
bycia Jego ucz-
niem: „Kto nie 

nosi swego krzyża, a idzie za 
Mną, ten nie może być Moim 
uczniem” (Łk 14,27). Droga 
za Chrystusem rodzi zobo-
wiązania. Jezus przypomina 
o konieczności dźwigania 
krzyża. Są tacy chrześcijanie, 
którzy idą za Chrystusem 
bez krzyża; nie zachowują 
Jego Ewangelii; nie chcą się 
poddać jej wszystkim wy-
mogom. Wybierają z nauki 
Chrystusa tylko to, co jest 
wygodne, to, co może nie 
wymaga wysiłku, poświęce-
nia, samozaparcia. Tak czy-
nią dziś niektórzy chrześci-
janie w krajach zachodnich. 
Idą za Chrystusem bez krzy-
ża. Nie akceptują na przy-
kład Jego nauki o miłości 
nieprzyjaciół, o bezintere-
sownym dawaniu, pożycza-
niu. Kwestionują papieską 
interpretację piątego i szó-
stego przykazania, a więc nie 
zgadzają się z obowiązkiem 
ochrony życia nienarodzo-
nych, nieuleczalnie chorych, 
lekceważą wymogi etyki mał-
żeńskiej itd. Stosują zasadę: 
zgadzam się, akceptuję, ale... 
To „ale” stanowi jakąś furtkę. 
„Kto nie nosi swego krzy-
ża, a idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem”. 
Droga za Chrystusem jest 
drogą z krzyżem. Te krzy-
że są i fizyczne, i duchowe. 
Aby być uczniem Chrystusa, 
trzeba je dźwigać. Chrystus 
w tym dźwiganiu wiele po-
maga. Przecież powiedział: 
„Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a Ja was po-
krzepię. Musimy się zastano-
wić: Czy niesiemy krzyż za 
Chrystusem? Czy ponosimy 
ciężary Ewangelii? Czy pono-
simy konsekwencje naszego 
wyboru Chrystusa? Czy ko-
rzystamy z Jego oferty po-
mocy?
 BP IGNACY DEC

Wrocławskie sympozjum

Laikat w służbie Kościołowi

 R E K L A M A 

Ks. prof. Roman 
Rogowski 
mówił 
o powołaniu 
świeckich 
do życia 
w samotności 
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Szkolne lekcje 
nie muszą być nudne 

– wystarczy, że w ramach wycieczki 
odwiedzi się Wambierzyce.

Skanseny to miejsca, gdzie histo-
ria każe zatrzymać się, by rzeczy-
wiście dać kilka lekcji życia – tego 
powszedniego. „Powszedniego” 

– zatem nie o kulisach wielkich decy-
zji, szczegółach wiekopomnych zdarzeń 
czy znajomości wątków biograficznych. 
Wprost przeciwnie, skanseny to histo-
ria bardzo anonimowa, wydawałoby się, 
że nic nie znacząca, a jednak bardzo su-
gestywna. 

Pasja

Wszystko zaczęło się w pamiętnym roku 
1966. Podczas rozbiórki starej szopy młody 
Marian Gancarski znajduje stare polskie i nie-
mieckie szable. Jak sam wspomina, próbował 
je sprzedać, żeby spełnić swoje pragnienie: zo-
stać rowerzystą. Nie udaje się to jednak. Broń 
zostaje w domu. A u młodzieńca powoli bu-
dzi się zainteresowanie starociami. Z czasem 
wszystkie pieniądze, także te zarobione w ko-
palni i na budowach, przeznacza na uzupeł-
nienie kolekcji. Zbiera nie tylko militaria, ale 
wszystko, co przedstawia wartość historyczną. 
Przy okazji zdobywa wiedzę na temat tego, co 
zaczyna zalegać półki i szuflady mieszkania. 

Jest już tego całkiem sporo, gdy przy-
chodzi czas, że trzeba wszystko wyprze-
dać. Likwiduje kolekcję, by móc kupić go-
spodarstwo rolne. 

W okolicy 
jest już dobrze znany ze swej miłości do ru-
pieci. Dlatego ludzie nie dają mu spokoju. 

Znoszą ze strychów i szop, co im zawadza. 
Jedni chcą trochę zarobić, inni oddać stare 
przedmioty w dobre ręce; są i tacy, którzy 
starociami płacą. – Ponieważ świadczyłem 
usługi rolnicze, zdarzało się, że za zwiezie-
nie słomy czy zaoranie pola nie chciałem 
pieniędzy, ale wypatrzony gdzieś u gospo-
darza dawny sprzęt gospodarstwa domo-
wego czy stare narzędzia rolnicze – wspo-
mina Marian Gancarski, wieloletni sołtys z 
Wambierzyc.

Ostatecznie kryzys lat 90. każe go-
spodarzowi skoncentrować się na prowa-
dzeniu gospodarstwa agroturystycznego. 
A w tę działalność doskonale wpisuje się 
pasja zbieracza i muzealnika. 

Tak kolekcjonerstwo stało się sposo-
bem na życie. Dzisiaj Skansen – Mini ZOO 
z Wambierzyc to atrakcja znana daleko 
poza granicami Kotliny Kłodzkiej.

Zbiory
Mariana Gancarskiego to tysiące przed-
miotów – odreustarowanych i opisanych, 

tekst i zdjęcia 
KS. ROMAN TOMASZCZUK

Gospodarstwo Agroturystyczne Mariana Gancarskiego

Wehikuł czasu



G O Ś Ć  Ś W I D N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
9 w

rześnia 2007

V

eksponowanych tematycznie (podzielo-
ne na działy, m.in: pszczelarski, przed-
miotów szkolnych, minerałów i skamie-
lin, numizmatyczny, sprzętu AGD). To nie-
zwykłe świadectwo myśli ludzkiej. Pomy-
słowości i pędu człowieka do ułatwia-
nia sobie życia – tego codziennego. Przy-
glądając się kolejnym wcieleniom pralek 
(od balii i tarki począwszy, przez mecha-
niczne przedwojenne, aż na elektrycz-
nej „Frani” skończywszy), czy śledząc hi-
storię wózków dziecięcych albo poznając 
różne rodzaje samowarów – wcześniej-
szych wcieleń czajników elektrycznych – 
łatwo docenić to, czym dysponuje współ-
czesny Polak.

Kiedy zajrzymy do kuźni zaaranżowanej 
w pomieszczeniach muzealnych, przyjrzymy 
się maszynom i przedmiotom związanym z 
uprawą ziemi albo odwiedzimy warsztat tka-
cki, czy przeniesiemy się kilkadziesiąt me-
trów pod ziemię na górniczy przodek (w rze-
czywistości nie ruszymy się z poziomu grun-
tu) – wtedy łatwiej przychodzi zrozumieć 
tych, którzy żyli i pracowali przed nami. 

Po co to wszystko? Żeby wziąć lekcję 
historii i mądrzej żyć.

Nauka,
jaka płynie z wizyty w skansenie wambierzy-
ckiego sołtysa, jest nietuzinkowa. Dlatego 
piszemy o zbiorach Mariana Gancarskiego 
na początku roku szkolnego – kiedy nauczy-
ciele tworzą programy i ścieżki edukacyjne. 
Proszę Państwa – warto zaplanować szkol-
ną wyprawę do Wambierzyc! Po to, by zaraz 
po pokłonieniu się Królowej Rodzin prze-
nieść się w fascynujący świat ludzkiej myśli. 
By uczniowie lepiej rozumieli świat i cenili 
to, co dzisiaj mają do dyspozycji.

Po zmierzeniu się z historią, koniecz-
nie trzeba uzupełnić swoje przeżycia ob-
serwacją zwierząt, których kilka gatun-
ków hodowanych jest w gospodarskim mi-
nizoo. A na sam koniec podzielić się swoi-
mi wrażeniami przy ognisku.

Gospodarstwo Agroturystyczne Mariana 
Gancarskiego, tel. 074 871 91 84.



Z lewej: Traktor z lat 50. ub. wieku to jeden 
z największych eksponatów skansenu

Z prawej od góry: Potężny kierat służył kiedyś 
do uruchamiania maszyn rolniczych. Niektórzy 
mogą sobie przypomnieć sprzęty, którymi 
pracowali na roli w swojej młodości 

Zbiory zawierają także ekspozycje związane 
z religią. Siostra Barbara z Kluczborka 
przyjechała do skansenu ze swoimi 
podopiecznymi zaraz po nawiedzeniu 
wambierzyckiego sanktuarium

Waga do węgla z lat 20. XX wieku 
jest ciągle sprawna
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Do końca miesiąca można spot-
kać Boga w muzeum.

Wałbrzyska Galeria Sztu-
ki BWA „Zamek Książ” przy-
gotowała wydarzenie kultu-
ralne roku. Od 12 sierpnia 
do 30 września na 450 mkw. 
powierzchni zgromadzono 
ikony autorstwa światowej
sławy polskiego malarza Je-
rzego Nowosielskiego oraz 
dawne ikony, będące archety-
pami malarstwa sakralnego 
mistrza. 

Prof. Jerzy Nowosielski cie-
szy się ogromnym autoryte-
tem i uznaniem na świecie 
nie tylko dzięki swemu ma-
larstwu. Jest on także myśli-
cielem, który przez swą sztu-
kę chce na nowo skierować 
współczesnych na du-
chowe ścieżki misty-
cyzmu. Ważne, że iko-
nograficzne malarstwo 
Nowosielskiego czer-
pie z doświadczenia 
sacrum Wschodu i Za-
chodu. W ten sposób 
wprowadza ono od-
biorcę w fascynujący 
dialog kulturowy, bę-
dący fundamentem na-
szej cywilizacji. 

– Idea wystawy 
dotyka tematu iko-
ny przedstawio-
nej w nowator-
ski sposób, uka-
zując wspólne za-
łożenia tematycz-
ne i teologiczne, 
od czasów Bizan-
cjum po współczes-
ność – wyjaśniają organiza-
torzy. – Wystawa ukazuje rów-
nież rozwój wybranych dwu-
nastu typów ikonograficznych 
– dodają. 

Stare ikony wypożyczone 
zostały ze zbiorów najwięk-
szych muzeów Ukrainy: Mu-
zeum Narodowego we Lwo-
wie i Kijowie, Narodowego Ki-
jowsko-Peczerskiego Muze-
um Historyczno-Kulturalnego 
w Kijowie, Muzeum Sofii Ki-
jowskiej oraz polskiego Mu-
zeum Ikon w Supraślu Oddział 

Muzeum Podlaskiego w Białym-
stoku. 

Na wystawę składa się po-
nad 90 dzieł, prezentowanych 
w pięciu komnatach cesarskich 
Zamku Książ. 

Wystawie towarzyszy pięk-
nie ilustrowany czterojęzycz-
ny album oraz katalog-prze-
wodnik po wystawie. 

Część tekstowa albumu za-
wiera wypowiedzi wybitnych 
specjalistów polskich i ukra-
ińskich, dotyczące prezento-
wanego tematu. Katalog-prze-
wodnik zawiera oprócz mate-
riału fotograficznego zwięzłe 
komentarze dotyczące porząd-
ku ekspozycji i podstawowe 
informacje o malarstwie iko-
nowym.

Od października wystawa 
wyruszy do Rumunii, 
Bułgarii, Grecji, Nie-
miec, Kijowa oraz do 
czterech miast w Pol-
sce. Trwają rozmowy 
dotyczące zakończe-
nia trasy wystawienni-
czej w Watykanie.

XRT

ZAPRASZAMY
Wystawa „Obraz nie ręką ludz-
ką malowany” potrwa do koń-
ca września. Bilety w cenie 5 zł 
i 2 zł do nabycia przy wejściu 
do BWA. Galeria czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. od 
10.00 do 17.00, w weekendy od 
10.00 do 18.00.



biorcę w fascynujący 
dialog kulturowy, bę-
dący fundamentem na-
szej cywilizacji. 

– Idea wystawy 
dotyka tematu iko-
ny przedstawio-
nej w nowator-
ski sposób, uka-
zując wspólne za-
łożenia tematycz-
ne i teologiczne, 
od czasów Bizan-
cjum po współczes-

Polichromia 
cerkwi
w Sokołowsku 
została 
wykonana
przez
prof. Jerzego 
Nowosielskiego
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy

Nareszcie jest!
Od października seniorzy Świdnicy 
i okolic zyskują niezwykłą 
przestrzeń życia.

Według danych Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, aż 16 
procent mieszkańców to oso-
by, które już nie pracują. Wie-
lu seniorów to ludzie bardzo 
żywotni i szukający sposobu 
na piękną jesień swego życia. 
Dla nich powstaje uniwersytet. 
– Dla wielu osób życie po za-
kończeniu pracy zawodowej to 
okres pustki, samotności i alie-
nacji społecznej, my tę pustkę 
wypełnimy – deklaruje Krysty-
na Lasek, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. 

Nareszcie będzie możliwość 
spełnienia swoich marzeń o roz-
woju intelektualnym, o dotrzy-
mywaniu kroku współczesności, 
ale i rozwijaniu swoich pasji. 
Wszystko to, by starość nie była 
skazana na wypatrywanie przez 
okno krewnych i na siedzenie 
przed szklanym ekranem.

Władze uniwersytetu na 
początek planują zapropono-
wanie kilku sekcji tematycz-
nych: pamiętnikarstwo, sport, 
klub dyskusyjny, warsztaty pla-
styczne, rękodzielnictwo, tajni-
ki kuchni, turystyka. 

Doświadczenia Wałbrzycha 
i Bielawy pokazują, że studen-
ci trzeciego wieku bardzo rze-
telnie podchodzą do akademi-
ckich obowiązków. Są pracowi-
ci i ambitni, dlatego indeks za-
pełnia się wysokimi notami za-
liczeń i egzaminów.

Najważniejsza jednak jest 
duma z tego, że wciąż moż-
na nadążać za pędzącym świa-
tem, że mimo lat życia nie traci 
się kontaktu z codziennością, a 
rozmowa przez Internet z wnu-
kiem z Irlandii to żaden prob-
lem.  XRT

Państwo Janasowie,
chociaż mieszkają w Żarowie,
mogą studiować w Świdnicy

Jesteśmy otwarci na stwo-
rzenie odpowiednich 
sekcji w zależności od za-

interesowań uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Naszych studen-
tów chcemy wprowadzić w 
twórczą aktywność i god-
ne przeżywanie złotego 
wieku. Teraz bowiem jest 
szansa na zrobienie czegoś 
dla siebie, na co dotych-
czas wciąż brakowało cza-
su, ponieważ inne sprawy 
były ważniejsze. Pewnie 
wiele osób odkryje talenty, 
z których do tej pory nie 
zdawało sobie sprawy.

MOIM 
ZDANIEM

ANDRZEJ WASILEWSKI

prezes stowarzyszenia,
psychoterapeuta

Wystawa „Obraz nie ręką ludzką malowany”

Ikony Nowosielskiego

NABÓR 
do uniwersytetu prowadzi sto-
warzyszenie, którego siedziba 
mieści się przy ul. Traugutta 5
(budynek dawnego Liceum 
Medycznego) w Świdnicy, infor-
macja czynna w każdą środę
w godz. od 11.00 do 13.00, tele-
fon: 074 852 29 57.
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Dzieło matki Marii Luizy Merkert, założycielki elżbietanek

Klasztory matki
Dom – prawdziwy znak miłości 
do Jezusa i człowieka, 
na wzór św. Elżbiety. 

Dynamicznie rozwijająca 
się w XIX w. wspólnota el-
żbietańska, niosąc opiekę me-
dyczną, bardzo szybko została 
doceniona przez duchownych 
Śląska. Dlatego na ręce matki 
Marii posypały się zaproszenia 
do pracy w parafiach. 

Dzisiaj
na terenie diecezji świdnickiej 
znajduje się 13 klasztorów elż- 
bietańskich. Osiem z nich zo-
stało założonych przez Marię 
Luizę Merkert: Bardo Śląskie 
(1868), Bielawa (1855), Bolków 
(1864), Duszniki Zdrój (1862), 
Dzierżoniów (1864), Strze-
gom (1858), Świdnica (1859), 
Wałbrzych, przy ul. Moniuszki 
(1865). – Na tym jednak nie ko-
niec, bo gdyby nie czas II woj-
ny światowej, a potem przede 
wszystkim antykościelna poli-
tyka komunistycznych władz 
Polski Ludowej, to domów pa-
miętających matkę Marię by-
łoby znacznie więcej – zazna-
cza s. Gabriela Jaskuła, pracu-
jąca w Wałbrzychu. –  W su-
mie na terenie naszej diecezji 
sługa Boża założyła szesnaście 
placówek. Oprócz istniejących 
do dziś wspólnot matka wysła-
ła siostry także do Świebodzic, 
Niemczy, Jugowa, Kłodzka, Do-
bromierza, Lądka Zdroju, Bo-
bolic i Żelowic. 

Zazwyczaj
siostry zaczynały mieszkać w 
kamienicach czynszowych czy 
w prywatnych mieszkaniach. 
Dopiero z czasem, dzięki fun-
dacjom życzliwych ludzi, mo-
gły budować klasztory. 

Zawsze jednak miały bardzo 
konkretną misję do spełnie-
nia. I tak na przykład do Wał-
brzycha trzy elżbietanki przy-
były z Nysy 2 stycznia 1865 r. 
Była to reakcja matki Marii 
na prośbę proboszcza parafii 

pw. św. Michała (dzi-
siaj pw. Aniołów Stró-
żów) – opowiada s. Ga-
briela. – Wałbrzych był 
miastem górniczym, 
a dodatkowo w prze-
ważającej części pro-
testanckim. Sprowa-
dzając siostry na teren 
swojej parafii, ksiądz 
chciał podtrzymać du-
cha katolickiego, ale 
również otoczyć opie-
ką pielęgniarską mieszkańców 
miasta, którzy z racji wykony-
wanego zawodu często ulega-
li wypadkom, a z powodu bie-
dy chorowali. 

Dlatego głównym zajęciem 
elżbietanek była pielęgnacja 
chorych w ich domach. 

– W styczniu pierwsze sio-
stry ruszyły z pomocą potrze-
bującym, a już jesienią matka 
Maria musiała przysłać kolejne 
trzy. Takie były lokalne potrze-
by. W 1890 r. siostry zaczyna-
ją pracować także w szpitalu  – 
dodaje elżbietanka.

Obecnie w Wałbrzychu elż- 
bietanki nie odwiedzają cho-
rych w domach. Przy klaszto-
rze ciągle jednak funkcjonuje 

gabinet zabiegowy, w 
którym wykonuje się 
iniekcje, pomiary ciś-
nienia RR oraz zabiegi 
niewymagające obec-
ności lekarza.

Przygotowując się 
do beatyfikacji
matki Marii, elżbietan-
ki ze szczególną uwa-
gą odczytują karty swej 

historii. Docierając do jej po-
czątków, widzą heroizm swych 
poprzedniczek oraz owoce, ja-
kie on przyniósł. – Wierzymy, 
że w poprzedzających nas sio-
strach mamy skuteczne orędow-
niczki w niebie. Patrząc na wiel-
kość dokonanych przez nie dzieł 
i na ich owoce, które trwają do 
dziś, ta wiara staje się wręcz 
pewnością – mówi s. Gabriela. 
– Niech dzięki wstawiennictwu 
tych sióstr posługa elżbietań-
ska wciąż się rozwija, a obraz el-
żbietanki – spieszącej do cho-
rych, potrzebujących pociechy, 
szukających Chrystusa, nie znik-
nie z ulic Wałbrzycha i innych 
miast.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Klasztor 
przy parafii 
pw. Aniołów 
Stróżów 
w Wałbrzychu 
powstał dopiero 
w roku 1895 
(siostry 
mieszkały 
w mieście 
już od 30 lat) 
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Zapowiedzi
  DOŻYNKI 

DIECEZJALNE
9.09 na godz. 12.00 biskup 
Ignacy Dec zaprasza rolni-
ków, sadowników, ogrod-
ników na dziękczynie-
nie podczas dożynek die-
cezjalnych. Rozpoczną 
się one Mszą św. w Parku 
Zdrojowym w Kudowie 
Zdroju (procesja z wieńca-
mi zawiąże się przy Teatrze 
Zdrojowym). Po Mszy św. w 
Parku: występy kapeli i ze-
społów folklorystycznych, 
konkurs wieńców dożynko-
wych, kiermasze i ekspozy-
cje ludowych artystów.
  PIELGRZYMKA 

DIABETYKÓW
8.09 Msza św. o godz. 
18.00 w Wambierzycach 
rozpocznie swoją wizy-
tę Pierwsza Diecezjalna 
Pielgrzymka Diabetyków. 
  FESTIWAL RÓŻ
8 i 9. 09 w Różance odbę-
dzie się kolejny, trzeci już 
Festiwal Róż. W programie 
m.in. występy zespołów re-
gionalnych, prezentacja uni-
katowych wyrobów z róży, 
wskazówki i materiały doty-
czące hodowli róż, konkurs 
na najpiękniejszy kwiat i  bu-
kiet z róż, wystawa hodow-
ców gołębi ozdobnych, po-
kaz sztucznych ogni. 
  PEREGRYNACJA 
obrazu Jezusa Miłosier-
nego: od 9.09 w parafii śś. 
Piotra i Pawła w Bożkowie, 
od 12.09 w parafii św. 
Katarzyny w Nowej Rudzie-
-Słupcu, od 16.09 w para-
fii św. Jakuba Apostoła w 
Ścinawce Dolnej. 
 15.09 od godz. 9.30 – re-
jonowy dzień skupienia dla 
księży w Zagórzu Śląskim. 
 15–16.09 – Ogólnopol-
ska Pielgrzymka Ludzi 
Pracy na Jasną Górę.
 16.09 – Diecezjalna 
Pielgrzymka Sybiraków do 
Barda.
– Dzień Golgoty Wschodu.
– Diecezjalny  Dzień  Sku-
pienia dla nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii Świętej.
– Dzień  Środków  Społe-
cznego Przekazu.  
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Wędrując po okolicach 
Kamieńca Ząbkowickiego, 
co rusz będziemy 
napotykali pozostałości 
po cystersach.

Nie powinno to niko-
go dziwić, gdyż właśnie 
tu znajdował się niegdyś 
jeden z największych 
ośrodków tego zakonu.

Cysterskie 
korzenie
Cystersami jest także 

naznaczona, znajdująca 
się nieopodal Kamieńca, 
parafia pw. św. Katarzy-
ny w Ożarach. Zarówno 
świątynia parafialna, jak i 
filialna – w pobliskich La-
skach, to okazałe pocy-
sterskie budowle. Zresz-
tą do kasacji zakonu w 
1810 r. sama miejscowość 
Ożary była własnością cy-
stersów. Kościół parafial-
ny, wzniesiony na prze-
łomie wieków XIV i XV, 

a następnie przebudowa-
ny kilka stuleci później, 
to klasyczna barokowa 
budowla. Podobna histo-
ria dotyczy kościoła filial-
nego pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Laskach. Wzmiankowa-
ny już w 1325 r., po po-
żarze, który miał miejsce 
ponad 400 lat później, zo-
stał odbudowany w stylu 
barokowym.

Dotknięta 
powodzią
Sama parafia Ożary to 

wyjątkowe miejsce. Nale-
żąca do niedawna do tej 
parafii wieś Pilce stała się 
jednym z najbardziej wy-
razistych symboli trage-
dii, jaką przeżyło wielu 
Dolnoślązaków podczas 
powodzi w 1997 r. Ogrom 
zniszczeń, spowodowa-
nych przez wielką wo-
dę, oraz potrzeba wybu-
dowania w okolicy zbior-
nika retencyjnego dopro-
wadziły do podjęcia decy-

zji o zlikwidowaniu Pilc. 
– Była to decyzja niezwy-
kle brzemienna w skut-
ki – mówi proboszcz ks. 
Józef Mardyła. – Wspól-
nota utraciła około jed-
nej trzeciej mieszkańców, 
którzy w dodatku stano-
wili niezwykle zintegro-
waną i pomocną dla Koś-
cioła społeczność.

Wylęgarnia 
posłów
Za to parafia Ożary 

może poszczycić się naj-
lepszą reprezentacją w 
parlamencie. Z miejsco-
wości tej pochodzi aż tro-
je posłów, co w przelicze-
niu na liczbę mieszkań-
ców daje najwyższy wy-
nik w całej Polsce. – Co z 
tego, skoro zupełnie te-
go nie odczuwamy – mó-
wią przypadkowo zagad-
nięci mieszkańcy. – Z na-
szymi problemami pozo-
staliśmy sami.

SŁAWOMIR
WIŚNIEWSKI

KSIĄDZ KANONIK 
JÓZEF MARDYŁA

Urodzony 15 sierpnia 1962 
roku w Złotoryi. Święcenia 
kapłańskie przyjął 20 ma-
ja 1989 roku. Proboszczem 
parafii w Ożarach jest 
od 2002 roku. 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Mieszkańcy Pilc trafili w większości do no-
wych osiedli, wybudowanych z myślą o nich w 
Kamieńcu Ząbkowickim. Budowa zbiornika w ra-
mach słynnego programu Odra 2006 miała ru-
szyć niemal natychmiast, więc i wieś szybko wy-
czyszczono z mieszkańców. Było to tym bardziej 
zaskakujące, gdyż w zdecydowanej większości 
zdążono już wyremontować zniszczone budyn-
ki, w tym także nasz filialny kościół.
Do dzisiaj nie rozpoczęto budowy zbiornika. 
O samym programie Odra 2006 właściwie nikt 
już nie pamięta. Za to sama miejscowość wciąż 
jest żywa w pamięci byłych mieszkańców. Żywe 
jest także rozgoryczenie. Byli mieszkańcy czu-
ją się zawiedzeni. Mogliby spokojnie miesz-
kać tam do dzisiaj, prowadzić swoje gospodar-
stwa… Gdy się z nimi spotykam, to w ich gło-
sie wyraźnie słyszę tęsknotę za swoimi domo-
stwami. Z wyprowadzką można było poczekać 
do momentu faktycznego rozpoczęcia budo-
wy zbiornika.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta: godz. 9.30 – Laski, godz. 11.0 – 

Ożary
  Dni powszednie: godz. 17.00 (zimą 16.00) – Laski, 

godz. 18.00 (zimą 17.00) – Ożary

PANORAMA PARAFII 
Ożary, pw. św. Katarzyny (dekanat Kamieniec Ząbkowicki)

Zakonne korzenie
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Zarówno kościół parafialny 
pw. św. Katarzyny, 

jak i filialny 
pw. Wniebowzięcia NMP 
to budowle pocysterskie


