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Pierwsza, 
260-osobowa grupa 
dzieci i młodzieży 
wyjechała na kolonie 
zorganizowane przez 
Caritas Diecezji 
Legnickiej.

W yjazd zaplanowano na ponie-
działek 21 czerwca, tuż po za-

kończeniu roku szkolnego. Wynajęte 
autobusy zawiozły młodzież do 
dwóch nadmorskich miejscowości 
– Łeby i Ustronia Morskiego. Po raz 
pierwszy autokary dotarły także do 
położonego nad pięknymi jeziorami 
Nowego Dworku. W tym roku letni 
wypoczynek, zorganizowany przez 
diecezjalną Caritas, przebiega pod 
hasłem „Zabawa i ruch to zdrowe 
ciało i duch”. – Przez okres całych 
wakacji zorganizujemy pięć ta-
kich dwutygodniowych turnusów. 
Skorzysta z nich w sumie blisko 
dwa tysiące dzieci i młodzieży – 
wyjaśnia ks. Czesław Włodarczyk, 

dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej. 
– Wszystkie turnusy odbędą się 
w tych trzech miejscowościach 
– dodaje.

Dzieci, które wezmą udział w 
koloniach, zostały zgłoszone przez 
parafie i szkoły. Większość z nich po 
raz kolejny zdecydowała się na wy-
poczynek z Caritas, ponieważ – jak 
twierdzą – gwarantuje im to bezpie-
czeństwo i ciekawie zorganizowany 

czas. W trakcie wypoczynku dzieci 
będą mogły brać udział w zabawach 
sportowych czy wycieczkach pie-
szych. Najważniejsze jednak, aby nie 
zapominać o Panu Bogu. – Dlatego 
też codzienna wspólna modlitwa i 
Eucharystia pomogą przeżyć ten 
czas, nie tylko radując ciało, ale 
przede wszystkim ducha – zapew-
nia ks. Włodarczyk. 

Łukasz Żygadło

Malarstwo w każdym wieku

W ystawa prac Kazimierza 
Sichulskiego (1879–1942) 

gościła już w progach Muzeum 
Miedzi w Legnicy. Było to jednak 25 
lat temu. W środę 25 czerwca prace 
jednego z najznakomitszych pols-
kich plastyków udostępniono tutaj 
ponownie. Tym razem przywieziono 
je m.in. z Opola, Warszawy, Płocka i 
Bydgoszczy. Obok obrazów olejnych 
na wystawie pojawiła się rzadkość: 
dwa albumy grafik Kazimierza 
Sichulskiego, przedstawiających 
m.in. karykatury polskich przed-
wojennych mężów stanu, artystów 
i polityków. Wystawa jest ostatnią 
ekspozycją, otwartą w legnickim 
muzeum przed wakacjami. Andrzej 
Niedzielenko, dyrektor Muzeum 
Miedzi, zapewnia, że w czasie let-
nich ferii każdy znajdzie tu dla siebie 
coś ciekawego. 
 Roman Tomczak
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Z letniego wypoczynku skorzysta w tym roku prawie 2 tys. osób

Już pojechali
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Legnica, 25 czerwca. Najmłodszy uczestnik wernisażu (na zdjęciu z tatą). 
W tle obraz Kazimierza Sichulskiego „Wernyhora”.

Nie dziwią uśmiechnięte twarze. Na wakacje z Caritas czeka się cały rok.

O ddajemy w Państwa 
ręce kolejny 

wakacyjny numer 
„Gościa Legnickiego”. 
Jak wiadomo, na wakacje 
najbardziej czekały 
dzieci oraz ucząca się 
młodzież. Po miesiącach 
pracy i nauki mogą teraz 
przez kilka tygodni 
odpoczywać. Niestety, 
nie wszyscy. Ponad 
40 proc. młodzieży poniżej 
14 roku życia 
w te wakacje nigdzie 
nie wyjedzie. Dlatego 
tak ważne są inicjatywy 
podejmowane przez 
katolickie ośrodki, 
proponujące dzieciom 
i młodzieży wiele 
niedrogich, lub w całości 
dofinansowywanych 
form wypoczynku. Oferty 
bezpiecznych wakacji 
z Jezusem, nieustannie się 
rozszerzają  (s. VI–VII). 
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WROCŁ AW/LEGNICA .  Na 
Historyczną Książkę Roku można 
oddać głos na stronie interneto-
wej www.ksiazkahistoryczna-
roku.pl. W ten sposób pozycje 
wytypowane przez czytelników 
dołączą do grona zwycięskich 
książek wybranych przez juro-
rów. Do drugiego etapu konkur-
su, ogłoszonego przez Telewizję 
Polską SA, Polskie Radio SA oraz 
Instytut Pamięci Narodowej jury 
zakwalifikowało 13 pozycji: pięć 

w kategorii – najlepsza książka 
naukowa opisująca losy Polski 
i Polaków w okresie PRL – oraz 
osiem w kategorii – najlepsza 
książka popularnonaukowa 
poświęcona historii Polski w 
XX wieku. Celem konkursu jest 
popularyzowanie dziejów Polski 
w XX wieku oraz promocja czy-
telnictwa książek historycznych. 
Wręczenie nagród odbędzie się 31 
sierpnia, w rocznicę Porozumień 
Sierpniowych. ToRo

Ceremonia wręczenia Bolesławcowi Dyplomu Europejskiego

Zagłosuj na książkę

Strasburg docenił

BOLESŁAWIEC. Miasto znalazło 
się w gronie 23 samorządów euro-
pejskich, które zostały wyróż-
nione Dyplomem Europejskim. 
Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 25 czerwca 2008 r. w sie-
dzibie Rady Europy w Strasburgu. 
Wśród wielu działań proeu-
ropejskich Bolesławiec został 
wyróżniony za bardzo dobrą 
współpracę z innymi miastami – 
informuje prezydent Bolesławca 
Piotr Roman. Bolesławiec pro-
wadzi współpracę partnerską i 
realizuje wspólne projekty z mia-
stami: Pirna, Siegburg (Niemcy), 

Marjagerfjord (Dania), Nogent-
sur-Marne (Francja), Czeska 
Lipa (Czechy), Prnjavor (Bośnia 
i Hercegowina) oraz Molde 
(Norwegia). Rada Europy przy-
znaje corocznie jedno główne 
wyróżnienie pn. Nagroda Europy. 
Jest ona przyznawana za szcze-
gólne osiągnięcia w umacnianiu 
struktur europejskich. Aby ją 
uzyskać, należy najpierw zdo-
być: Dyplom Europejski, Flagę 
Honorową oraz Tablicę Honorową. 
Nagroda Europejska przypadła w 
tegorocznej edycji Katowicom.
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Teatr na ulicy
Jelenia Góra. Przez trzy dni sto-
lica Karkonoszy gościła artystów 
Międzynarodowego Festiwalu 
Buskers Bus. – Wcześniej 
występowali w Opolu, Brzegu i 
Wrocławiu – mówi Łukasz Duda z 
Jeleniogórskiego Centrum Kultury. 
Na jeleniogórski przystanek 
przybyli wykonawcy z Australii, 

Nowej Zelandii, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Hiszpanii, 
Francji, Ameryki Południowej. 
Nie zabrakło także polskich przed-
stawicieli. Festiwal Buskers Bus 
jest znaną na całym świecie ini-
cjatywą, gromadzącą artystów 
komików, akrobatów, muzyków i 
aktorów występujących na ulicach. 

Program jest bardzo często impro-
wizowany i uzależniony od oko-
liczności. Pokłosiem Buskers Bus 
jest pomysł, by taki festiwal stał 
się stałym punktem programu 
lata w Jeleniej Górze, a nie tylko 
specjalnym prezentem z okazji 
jubileuszu 900-lecia założenia 
stolicy Karkonoszy.  jer

Przewodnik konny 
Kamienna Góra. Egzamin 
kończący realizowany w ramach 
projektu „Zostań przewodnikiem 
górskiej turystyki jeździeckiej” 
odbył się 29 czerwca. W pro-
jekcie uczestniczyły osoby z 
powiatów kamiennogórskiego, 
jeleniogórskiego i wałbrzyskie-
go. Po zakończeniu kursu, zdaniu 
egzaminu i odbyciu 30-dniowego 
stażu, będą oni Przewodnikami 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej 
pierwszego stopnia. Umożliwia 
to organizowanie jednodnio-
wych, konnych wypraw w góry. 
– Turystyka konna jest jedną z 
bardzo dynamicznie rozwija-
jących się gałęzi gospodarki – 
zapewnia Jan Wilanowski, jeden 
z egzaminatorów. Jak podkreśla 

wicestarosta Andrzej Świątek, 
tegoroczny kurs to dalsza część 
rozwoju turystyki konnej w 
powiecie kamiennogórskim. 
 jr

Niedoceniany już dzisiaj 
środek transportu wraca 
do łask za sprawą grupy 
zapaleńców 

Pielgrzymka w obronie domów 

Lubin. Stowarzyszenie Wiejskie 
„Dialog – Rozwój – Ekologia” zor-
ganizowało pielgrzymkę na Jasną 
Górę w intencji zachowania parafii 
i domów zagrożonych przez plany 
budowy kopalni węgla brunatnego 
na terenie gminy wiejskiej Lubin. 
– Nie wierzymy już rządzącym 
– denerwował się prezes stowa-
rzyszenia Marek Brojanowski. 

– Ufamy jedynie Bogu i Matce 
Boskiej. Stąd pielgrzymka do 
Częstochow y – zapewniał. 
Organizatorzy starali się przez 
cały czas przejazdu ukazywać 
walory i piękno terenów, które 
w razie podjęcia przez rząd 
decyzji o eksploatacji, zostaną 
zastąpione przez wielką kopalnię 
odkrywkową.  ra
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Archiwum Stowarzyszenia Wiejskiego Dialog – Rozwój – Ekologia
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Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę coraz bliżej

Do zobaczenia w Legnicy!
– Jeśli ktoś 
jeszcze się waha, 
czy chce z nami 
pójść, niech 
przyjedzie 
do Legnicy i tutaj, 
na zbiórce 
wszystkich 
pielgrzymów 
zdecyduje, 
czy idzie z nami dalej 
– trochę przewrotnie 
zachęca Paulina 
Foryś, członkini 
polkowickiego 
KSM-u.

M imo że do rozpoczęcia die-
cezjalnej pielgrzymki na 

Jasną Górę pozostało zaledwie 
kilka tygodni, mimo publikacji 
okolicznościowych i przypo-
mnień proboszczów, wciąż wie-
dza na temat szczegółów pielgrzy-
mowania nie jest powszechna. To 
już po raz 16. wyruszą nasi wierni 
w Pieszej Pielgrzymce Legnickiej 
na Jasną Górę. Po raz pierwszy 
jednak będzie miała ona – przy-
najmniej początkowo – formę 
gwieździstego szlaku. – W tym 
roku zdecydowano, że najpierw 
pielgrzymi spotkają się w punk-
tach zbornych kilku miast diece-
zji, aby później, niczym promie-
nie gwiazdy, zejść się w jej sercu, 
czyli w Legnicy – wyjaśnia ks. 
Paweł Adres, który poprowadzi 
pielgrzymkę na krótkim odcinku 
z Polkowic do Lubina. Dopiero 
z Legnicy wszyscy w komplecie 
wyruszą na Jasną Górę. 

Pomysł od razu zyskał aproba-
tę chętnych do pielgrzymowania. 
Mateusz Palczak, gimnazjalista 
z Polkowic cieszy się, że będzie 
mógł wyruszyć niemal z progu 
własnego domu. Polkowice bo-
wiem, to jedno z miast na końcu 
promieni „gwiazdy”. Mateusz 
razem ze zgraną paczką KSM-
owiczów z Polkowic nie jeden już 

raz kaleczył nogi na pątniczych 
ścieżkach wiodących na Jasną 
Górę. I nie żałuje. – Kiedy opowia-
damy sobie później w szkole, jak 
spędziliśmy wakacje, opowieści 
o moim pielgrzymowaniu przyj-
mowane są z szacunkiem i z zain-
teresowaniem – dodaje Mateusz. 
Tego samego zdania jest Krzysztof 
Sędacki, szkolny kolega Mateusza. 
Jego martwi tylko, że jeszcze nie 
wie, z jaką intencją wyruszy. – Je-
śli jej nie znajdę, poświęcę trudy 
Bożej chwale – mówi z uśmie-
chem. Jednak, jak sam przyzna-
je, są wśród pielgrzymów i tacy, 
którzy drogę, trud i wyrzeczenia 
traktują stricte sportowo. – Także 
dla kilku moich kolegów słowo 
pielgrzymka brzmi na tyle eg-
zotycznie, że chcą jej spróbo-
wać – mówi przysłuchująca się 

rozmowie Magda Szczepańska. 
Wszyscy jednak zgodnie przyzna-
ją, że warto iść. A że czasami nie 
ma nawet czasu, żeby się skupić 
na własnych myślach – dodaje 
to tylko smaczku całemu przed-
sięwzięciu i skupia uwagę tych, 
co jeszcze nie skosztowali kurzu 
i nie poczuli ciężaru kilometrów 
w  nogach. – Czasami, kilka dni po 

pielgrzymce, zrywam się o świcie 
i ze zdumieniem stwierdzam, że 
nie muszę już rolować karimaty – 
śmieje się Magda. Bo pielgrzymka 
wciąga. Wchodzi w krew jak świe-
że, górskie powietrze. Życzymy 
go każdemu z was jak najwięcej. 
Dlatego – spotkajmy się razem 
w Legnicy!

Roman Tomczak

Mimo młodego wieku polkowiccy KSM-owicze to już weterani legnickich pieszych pielgrzymek 
na Jasną Górę
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Terminy wyjść pielgrzymek 
z poszczególnych miast naszej diecezji 
do Legnicy

28 lipca – Lubań, Jelenia góra
28 lipca – Polkowice, chocianów, Bolesławiec, Lwówek Śl.
30 lipca – Jawor, złotoryja, chojnów, Lubin
o miejscach i godzinach zbiórek informacje można znaleźć u 
proboszczów lub na stronie internetowej: pielgrzymka.legnica.pl
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Wielu lat i kolejnych 
takich jubileuszy 
życzyli wszyscy 
obecni podczas 
rocznicy święceń 
prezbiteratu 
biskupów legnickich.

G łówne uroczystości 45-lecia 
święceń bpa Stefana Cichego 

i 55-lecia święceń bpa seniora 
Tadeusza Rybaka  zaplanowano 
na wigilię wspomnienia śś. Piotra 
i Pawła. Tego samego dnia, w so-
botę 28 czerwca, oficjalnie ogło-
szono w Kościele rozpoczęcie 
roku św. Pawła. – Dlatego mam 
nadzieję, że św. Piotr wybaczy 
nam, iż większość czasu poświę-
cimy podczas tej Eucharystii św. 
Pawłowi – mówił żartobliwie do 
wiernych bp Stefan Cichy, głów-
ny celebrans sobotniej Mszy św. 

Właśnie Apostołowi Narodów 
ordynariusz legnicki poświęcił 
swoją homilię, mówiąc zarówno 

o jego pochodzeniu, jak i o jego 
ewangelizatorskiej misji. Po 
raz pierwszy oficjalnie ogłosił 

termin diecezjalnej pielgrzymki 
śladami św. Pawła. Pielgrzymi 
w yruszą z Legnicy tuż po 
Wielkanocy. Celem pielgrzymki 
będzie Turcja – oznajmił wier-
nym bp Cichy.

Wśród modlitw i intencji nie 
zabrakło podczas sobotniej Eu-
charystii serdecznych życzeń dla 
obu jubilatów. W imieniu kapi-
tuły katedralnej wypowiedział 
je w niezwykle wzruszających 
i ciepłych słowach ks. Władysław 
Bochnak. Wikariusz generalny 
legnickiej kurii podkreślił m.in. 
w jak trudnych i niebezpiecznych 
dla Kościoła czasach przyszło obu 
biskupom podejmować decyzje 
o wybraniu dla siebie stanu du-
chownego i jak wielki dali w ten 
sposób przykład wiary i wzór 
postępowania dla innych. Uro-
czystości uświetnił śpiew chóru 
z legnickiej parafii pw. Najśw. 
Serca Pana Jezusa.

Roman Tomczak

Wszyscy wiedzą, 
że w naszej diecezji 
są miedzionośne 
złoża. Mało kto ma 
świadomość,  
że najwcześniejsze 
pochodzą sprzed 
400. lat!

P o latach socjalistycznej sier-
mięgi, naznaczanej letnimi 

festynami promującymi „ludzi 
dobrej roboty”, przyszedł czas na 
pochwalenie się tym, co napraw-
dę świadczy o wartości każdego 
regionu. Może to być historia le-
gendarnych czy rzeczywistych 
bogactw, leżących od wieków pod 
ziemią. W okolicach Złotoryi jest 
to oczywiście... No właśnie. Nie 
tylko złoto. – Na tym terenie od 

czasów późnego średniowiecza 
wydobywano rudę miedzionośną 
– wyjawia Andrzej Kowalski, pre-
zes Złotoryjskiego Towarzystwa 
Tradycji Górniczych. – Było jej 
tutaj tak dużo i w tak dobrym ga-
tunku, że wydobycia zaprzestano 
dopiero dwieście lat temu – dodaje 
z dumą. 

Dziewięć lat temu, kiedy 
dogory wał system planowej 
gospodarki, a to, co regionalne, 
zaczęło nadzwyczaj bujnie roz-
kwitać, ZTTG po raz pierwszy po-
stanowiło zorganizować festyn 
przybliżający tradycje górnicze 
złotoryjskich terenów. Dlaczego 
dymarki? – Rudę z zawartością 
miedzi poddawano obróbce 
cieplnej w specjalnych, prymi-
tywnych piecach hutniczych, 
zwanych dymarkami – wyjaśnia 
prezes Kowalski. Podczas tego-
rocznych Dymarek nie zabrakło 

także i tego historycznego pieca 
hutniczego. Zbudowany z ognio-
trwałych cegieł buzował w środ-
ku huczącym ogniem, stając się 
obiektem zainteresowania dzieci 
i dorosłych. 

Dymarki zorganizowano 
w Leszczynie, podzłotoryjskiej 
miejscowości położonej uroczo 
na skraju parku Krajobrazowego 
„Chełmy”. To tutaj właśnie, pomię-
dzy niedaleko siebie położonymi 
miejscowościami Leszczyna, Pru-
sice i Wilków szukać należy praw-
dziwych prapoczątków dolnoślą-
skiego górnictwa miedziowego. 
Jednak w letnie weekendy można 
tu miło spędzić czas z rodziną, 
nauczyć się wielu pożytecznych 
rzeczy (od średniowiecznego hut-
nictwa do lepienia pierogów), a na-
wet spotkać zakapturzonych XV- 
-wiecznych gwarków. 

 Mikołaj Plank
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Pierwszy podwójny jubileusz biskupów w legnickiej katedrze 

Plurimos annos!

IX Dymarki Kaczawskie

Huta pod lasem

Sporo zabawy,  
ale i prawdziwej historii.  
Dzieci mają tutaj co robić

Bp Stefan Cichy i bp senior Tadeusz Rybak podczas uroczystości 
w katedrze legnickiej
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Kostrzyń nad Odrą czeka na ewangelizatorów z naszej diecezji

Młodzi – młodym
Pod takim hasłem 
rusza tegoroczny 
Przystanek Jezus. 
Chętni do wyjazdu 
mogą się już zgłaszać.

W ubiegłym roku z naszej 
diecezji wyjechało do 

Kostrzynia nad Odrą 25 osób, głów-
nie ludzi młodych. Tam co roku 
podczas Przystanku Woodstock 
trwa ewangelizacyjna praca 
młodych katolików z całej Polski. 
Słowem i przykładem przekonu-
ją do siebie swoich rówieśników, 
skupionych w różnych, czasami 
całkowicie antykościelnych, środo-
wiskach młodzieżowych. A prze-
konując do siebie – przekonują do 
Boga. Namawiają, aby na chwilę 
zatrzymać się na przystanku, któ-
remu na imię Jezus. Ta, na pozór 
alternatywna w stosunku do tego, 
co kojarzy się z Woodstockiem, 
działalność w rzeczywistości odpo-
wiada na najgłębsze i najbardziej 
ukryte potrzeby uczestniczących 
w nim ludzi. – Jedziemy tam po to, 
żeby ewangelizować. Nie jest to 
łatwe, ale tylko trudne wyzwania 

przynoszą prawdziwą satysfak-
cję – zapewnia ks. Artur Kotrys 
z Polkowic, który z młodzieżą 
naszej diecezji wybiera się na 
Przystanek Jezus już po raz kolej-
ny. Niejedną duszę udało im się na-
wrócić właśnie na Woodstocku. 

Przystanek Jezus to ogólnopol-
ska inicjatywa ewangelizacyjna, 

do której zaproszona jest pełno-
letnia młodzież z całej Polski. 
Aby móc zmierzyć się z własny-
mi słabościami (bezwzględnie 
wykorzystywanymi w Kostrzyniu 
przez niedowiarków), zasmako-
wać ewangelizacyjnej przygody 
i przyjrzeć się sile własnej wiary 
– najlepiej już teraz zgłosić swój 

udział w Przystanku Jezus, który 
będzie trwał od 28 lipca do 3 sierp-
nia. Każdy, kto uważnie przeczyta 
regulamin i spełni jego wymaga-
nia, może już zacząć się pakować. 
Regulamin dostępny jest na stro-
nach www.tymoteusz.org.pl oraz 
www.przystanekjezus.pl.

Roman Tomczak

II Festyn Parafialny w Prochowicach

Na ratunek św. Andrzejowi
Nad tym, jak uratować kościół św. 
Andrzeja w Prochowicach, myśla-
no wiele lat. Ks. Dębski nie tylko 
pomyślał, ale też zadziałał.

F estyn parafialny to „nic nowe-
go pod słońcem” – jak rzekłby 

Kopernik. Mimo to są festyny, 
które nie w formie, ale swojej 
treści znalazły sposób na wybi-
cie się z tłumu. W Prochowicach 
zorganizowano go już po raz 
drugi. Od początku organizato-
rami – obok pomysłodawcy ks. 
Tadeusza Dąbskiego, proboszcza 
w Prochowicach – były: miej-
scowy magistrat oraz lokalny 
ośrodek kultury. Pomysł polega 
na takim przygotowaniu zaba-
wy, żeby podczas loterii (1400 
fantów!) i aukcji zebrać jak 

najwięcej  pieniędzy na remont 
nieczynnego od czasów ostatniej 
wojny kościoła. W ubiegłym roku 

szczodrzy parafianie przeka-
zali na ten cel 13 tys. złotych. – 
W tym zapowiada się, że będzie 

jeszcze więcej – mówi z satysfakcją 
ks. Dąbski. – Cieszy to, że 
przywrócenie życia zabytko-
wej świątyni leży na sercu nie 
tylko księżom, ale także zwy-
kłym mieszkańcom Prochowic 
– dodaje. 

Podczas festynu właściwie 
wszystko, co było na sprzedaż, 
mogło w tym pomóc. Służył 
temu także dochód ze sprze- 
daży domowych ciast i piero- 
gów oraz książek. Występy kil-
kuletnich maluchów, które nie 
zdradzały żadnej tremy, przy-
ciągnęły w upalną, słoneczną 
niedzielę tłumy mieszkańców 
Prochowic. Oprócz pogody i fre-
kwencji dopisały także humory 
i apetyty. 

Andrzej Felak
Domowe wyroby cieszyły sie podczas festynu niebywałym 
wzięciem.
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Przystanek Jezus to okazja do wspaniałej, ewangelizacyjnej przygody. 
Ks. Artur Kotrys (na zdjęciu) także i w tym roku zabierze tam młodzież z naszej diecezji.
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Lato przed telewizorem?

K ażdego roku ten sam 
problem – gdzie by tu 
wyjechać? Propozycji 
jest bardzo dużo,  ale 

trzeba do nich dotrzeć. Dlatego 
postanowiliśmy stworzyć mini-
przewodnik po ofertach waka-
cyjnych diecezji legnickiej oraz 
lokalnych środowisk katolickich. 
Dzięki nim, szczególnie dzieci 
i młodzież, wypoczywając, mogą 
pogłębić swoją więź z Jezusem.

KSM, czyli przyjemne 
z pożytecznym

Wypoczynek, nauka języków 
obcych i modlitwa to „Wakacje 

z Wartościami” Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. Zapro-
szenie kierowane jest nie tylko 
do członków stowarzyszenia, ale 
do każdego chętnego. – Każdego 
roku poszerzamy naszą ofertę – 
mówi Adam Kwaśny, prezes KSM. 
– W Kościele potrzeba modlitwy 
ale i zwyczajnych umiejętności, 
np. zachowania się w towarzy-
stwie. Stąd organizujemy obozy 
językowe oraz szkolenia z proto-
kołu dyplomatycznego. Prowadzą 
je specjaliści z najwyższej półki 
– zapewnia prezes. 

Obozy językowe eMKa orga-
nizowane są przez KSM pod To-
runiem w zamku Bierzgłowskim, 
gdzie w przeszłości stacjonowali 
Krzyżacy. I turnus przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku 10–14 lat 
w terminie 4–13 sierpnia. Drugi 
dla młodzieży w wieku 14–19 lat 
między 13 a 22 sierpnia. Ciągle są 
wolne miejsca! 

Szkolenie z zakresu korpu-
su dyplomatycznego odbędzie 
się od 8 do 11 lipca na Śnieżnicy 
w Kasinie Wielkiej. Jak wyjaśnia 
KSM, jego celem jest podniesienie 
świadomości i rozumienia zagad-
nień związanych z działalnością 
społeczno-polityczną. Przybli-
żona zostanie tam m.in. historia 
protokołu dyplomatycznego, 
przygotowanie wizyt wyższego 
szczebla, ogólne zasady  organi-
zacji uroczystości, podejmowanie 
zaproszonych gości, poczęstunek, 
odwiedziny u władz samorządo-
wych, dyrektorów czy prezesów 
firm. 

Kaesemowicze zaintereso-
wali się także modnymi ostatnio 
spływami kajakowymi. „Wakacje 
z Bugiem” odbędą się między 22 
a 29 lipca. Zapisów należy doko-
nywać osobiście w biurze KSM. 
Organizatorzy zapewniają profe-
sjonalnych opiekunów, wyżywie-
nie, transport kajaków i rzeczy 
osobistych na miejsce każdego 
noclegu. Liczba miejsc ograni-
czona! Szczegóły można znaleźć 
w biurze KSM (ul. Nadbrzeżna 3, 
59-220 Legnica, tel. 76-7244375) we 
wszystkie dni robocze, oraz na 
www.ksm.legnica.pl.

W drogę...
Jeżeli ktoś nie czuje się na si-

łach, by udać się pieszo w drogę 
do Czarnej Madonny (patrz str. 
V) lub pływać kajakiem, może 
wybrać się na pieszą pielgrzym-
kę do Krzeszowa, która ruszy 
12 sierpnia. U celu czeka Matka 
Boża Łaskawa. Odbędzie się tam 
także XV Europejskie Spotkanie 
Młodych, planowane na okres 
między 14 a 18 sierpnia. Tegorocz-
nym mottem spotkania będzie 
zawołanie „Bądźmy uczniami 
Chrystusa”. Co roku do Krze-
szowa przybywają setki młodych 
ludzi. Na temat Europejskiego 
Spotkania Młodych kręci się 
filmy. Wśród uczestników moż-
na było spotkać marszałków 
Sejmu, biskupów i inne znane 
osoby jak np. Poldek Twar- 
dowski, ks. Stanisław Orze-

chowski, o. Leon Knabit, Wanda 
Półtawska. 

Każdy znajdzie coś dla siebie, 
gdyż będą warsztaty filmowe, 
plastyczne, fotograficzne, dzien-
nikarskie, teatralne, szkoła mo-
dlitwy i liturgii. Najwspanialsze 
jednak jest to, że w Krzeszowie na 
Spotkaniu Młodych można czuć 
się jak w domu. 

Więcej szczegółów na stro-
nie www.mdl.legnica.pl, a także 
w Biurze KSM, gdzie przyjmo-
wane są zapisy na Europejskie 
Spotkanie Młodych.

Ruch Światło–Życie
Nie mniej bogatą ofertę prezen-

tuje Ruch Światło–Życie. Pewnie 
każdy choć raz  słyszał o wakacyj-
nych rekolekcjach oazy. W ciągu 
kilku dni przeżywa się tam odnowę 
życia duchowego. Dla niejednego 

Wspaniałe 
wakacje. 
Są w zasięgu 
ręki. W dodatku 
wcale nie muszą 
być drogie. 
Wystarczy tylko 
odrobinę się 
rozejrzeć. 

tekst
Jędrzej Rams

jrams@goscniedzielny.pl

Uśmiech i wspólnota to synonimy Spotkania Młodych 
w Krzeszowie

Na pewno jest za co się 
modlić na górskim szlaku… 
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Lato przed telewizorem?

uczestnika jest to pierwsze w ży-
ciu spotkanie z żyjącym Jezusem. 
Ruch gościł już m.in. w Marianów-
ce, Różance, Krzeszówku, Janicach, 
Sobocie, a także w Krzeszowie 
i Strzegomiu. Kulminacyjnym 
punktem całego cyklu formacji 
jest wyjazd na oazę III stopnia do 

Rzymu, w towarzystwie ks. Marka 
Adaszka. W tym roku oazowicze 
tradycyjnie wyjadą na rekolekcje 
do różnych miejscowości.

Rekolekcje I stopnia ONŻ 
i Oaza Nowej Drogi (szk. śred-
nia oraz gimnazjum) odbędą się 
w Przesiece k. Podgórzyna (blisko 

Szklarskiej Poręby) w terminie od 
15 do 31 lipca. Moderatorem jest 
ks. Jacek Wojeński. 

Również na I stopień ONŻ 
uczniowie szkół średnich mogą wy-
jechać do Janic w terminie 14–30 lip-
ca. Tu moderatorem będzie ks. Ry-
szard Wołowski. Więcej informacji 
pod numerem tel. 509475078.

W Babich Dołach nad morzem 
spotkają się uczestnicy rekolek-
cji ONŻ II stopnia, z moderatorem 
ks. Krzysztofem Swobodą – zgło-
szenia przyjmuje Ania Deptuła 
tel. 603350093, 

Informacji na temat ONŻ III 
stopnia udzielają: ks. Piotr Smo-
liński tel. 509522310, ks. Marek 
Adaszek (Rzym), odpowiedzial-
ni państwo Klajnowie tel. 695 
939 822.

Caritas Diecezji Legnickiej 
Swoją specyfikę mają turnusy 

wypoczynku dla dzieci i młodzie-
ży, organizowane przez Caritas 
Diecezji Legnickiej. Profesjonalna 
kadra i lata doświadczeń sprawia-
ją, iż Caritas cieszy się w całej Pol-
sce wielkim zaufaniem rodziców. 
Oferta takiego wypoczynku kie-
rowana jest zazwyczaj do dzieci 
z rodzin mniej zamożnych, lecz 
nie jest to reguła. Warto zawsze 
zapytać księdza proboszcza bądź 
zasięgnąć informacji w biurze 
Caritas (tel. 076 724 43 00, www.
legnica.caritas.pl). Łącznie w tym 
roku odbędzie się pięć turnusów 
(pierwszy już się rozpoczął): 
II turnus 05–18.07, III turnus 

19.07–01.08, IV turnus 02–15.08, 
V turnus 16–29.08. 

Franciszkańskie lato 
Bardzo prężnie od wielu lat 

funkcjonuje duszpasterstwo mło-
dzieży i powołań zgromadzenia 
oo. franciszkanów. Wśród wielu 
propozycji, które można znaleźć 
na stronie internetowej www.
franciszek.pl, jest cykl spotkań 
„Come & See”. Najbliższe z nich 
odbędzie się już 12–17 lipca w Kal-
warii Pacławskiej, pod hasłem „Ze 
świętym Franciszkiem wytrwać 
w Chrystusie”. 

Niezwykle licznie (ponad 1000 
osób) młodzież przybywa na Fran-
ciszkańskie Spotkanie Młodych, 
którego już 21. edycja odbędzie się 
między 26 a 31 lipca. – Kto nie był, 
ten niech żałuje – mówi Mateusz, 
wielokrotny uczestnik spotkań. 
– Mamy tam czas na modlitwę, 
wyciszenie, a także na nocne sean-
se filmowe czy rozmowy z ojcami 
franciszkanami, które pomagają 
rozeznać powołanie – dodaje. •

Zdobądź dofinansowanie 
nierzadko barierą wyjazdu na wypoczynek jest brak funduszy. 
można sobie pomóc, szukając dofinansowania np. w miejscu 
pracy. Podstawą otrzymania dofinansowania jest posiadanie 
osobowości prawnej przez podmiot organizujący wypoczynek. 
Taki posiada np. ksm lub caritas. można otrzymać nawet 
do 60 proc. zwrotu kosztów pobytu dziecka na wypoczynku 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. każdy zakład 
zatrudniający więcej niż 20 osób ma obowiązek posiadania 
takiego funduszu. W wielu gminach można otrzymać 
pieniądze w ośrodkach pomocy społecznej. W każdej gminie 
ta procedura wygląda inaczej, dlatego trzeba samemu zapytać 
o taką możliwość. W przypadku wyjazdów z caritas większość 
wydatków pokrywa organizator. 

 Każdy z nas ma mnóstwo pytań o Boga – tutaj można zapytać 
o wszystko

Rekolekcje oazy – każde 
takie spotkanie to wybór 
Jezusa… 
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Pozornie ciche 
i bezbarwne 
Zagrodno może 
pochwalić się tyloma 
niezwykłościami, 
że można by nimi 
obdzielić kilka 
podobnych parafii.

Ż eby dojechać do Zagrodna, 
należy w drodze ze Złotoryi 

do Lwówka Śl. skręcić 
w prawo na skrzyżowa-
niu w Pielgrzymce. 
Wiedzą o tym do-
skonale kolarze 
z całej Polski, 
bo tędy właśnie 
wiedzie co roku wielka pętla ogól-
nopolskiego wyścigu kolarskiego. 
Wpisany do kalendarza Polskiego 
Związku Kolarskiego, grupuje w 
czerwcu miłośników szosy w wie-
ku od lat 4 do 104.

Radna – zaradna
Nie byłoby jednak ani wyści-

gu, ani odpustów, ani dożynek czy 
innych uroczystości, gdyby o orga-
nizację i logistykę tych przedsię-
wzięć nie zadbali sami parafianie. 
To oni są główną podporą probosz-
cza. Mimo że proboszcz, góral spod 
„samiuśkich Tater”, świetnie radzi 
sobie z remontami, utrzymaniem 
w doskonałym stanie świątyni i 
zabudowań wokół niej, zawsze 
może liczyć na pomoc sporej grupy 
zaangażowanych wiernych. Jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych 
jest Jadwiga Jankowska. Radna, 
członkini rady parafialnej i kate-
chetka w szkole podstawowej. To 
m.in. z jej inicjatywy, przy ścisłej 
współpracy z ks. Romanem, udaje 
się dwa razy w roku wyjechać na 
pielgrzymkę kilkudziesięciooso-
bowej grupie parafian z Zagrod-
na. – W ten sposób zagrodnianie 
zwiedzili nie tylko największe i 
najpiękniejsze sanktuaria w całej 
Polsce, ale byli już m.in. w La Sa-
lette, Lourdes czy Fatimie – mówi 
Jadwiga Jankowska. Jest ona także 
jedną z osób, które piszą wnioski o 
dotacje unijne na dofinansowanie 

społecznych inicjatyw. Jak dotąd – 
ze wspaniałym skutkiem.

Miejsce spotkań  
i koncertów

Świątynia parafialna, odre-
staurowana kosztem kilkudziesię-
cioletnich prac renowatorskich, 
sąsiaduje z odremontowanymi 
zabudowaniami gospodarskimi, 
w których teraz mieszczą się np. 
sala ze sceną oraz pomieszczenia, 
w których co tydzień spotykają się 
członkowie grup AA. Dziś tylko 
z pozoru budynki przypominają 
dawne stodoły czy obory. We-
wnątrz są nowocześnie wyposa-
żonymi centrami wzmacniania 
więzi międzyludzkich, czy – wy-
korzystując częste wizyty studen-
tów – wiedzy regionalnej. Tutaj 
odbywają się także trzypokolenio-
we spotkania choinkowe, a w nie-
dalekim kościele – znane szeroko 
i daleko koncerty organowe.

Jak za starych czasów
Ciekawostką, choć wątpliwej 

proweniencji, jest znajdujące 
się w niedalekich Uniejowicach 
– chyba jedyne tego typu w Pol-
sce – prywatne muzeum Ludo-
wego Wojska Polskiego i Armii 
Czerwonej, należące do Michała 
Sabadacha. Każdego przyjeżdża-
jącego wita tutaj kilkumetrowej 
wysokości postument marszałka 
Konstantego Rokosowskiego. We-
wnątrz – jest jeszcze ciekawiej. 
Co roku w prasie lokalnej można 
znaleźć informacje o dekorowa-
niu w uniejowickim muzeum 
kombatantów LWP i czerwonej 
armii komunistycznymi odzna-
czeniami.  Roman Tomczak

Panorama parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zagrodnie

Tutaj warto się zatrzymać
Zdaniem 
proboszcza

nasza parafia jest 
spora, zarówno 
jeśli chodzi 
o liczbę wiernych, 
których mamy 
tutaj prawie trzy 

tysiące, jak i o jej długość,  
bo ciągnie się wiele 
kilometrów jak długa 
wstęga. Większość jej 
mieszkańców jest czynna 
zawodowo. mamy 
gospodarstwa rolnicze, 
mamy także osoby 
zatrudnione w przemyśle 
lekkim w nieodległym 
chojnowie, złotoryi czy 
Legnicy. duża część młodych 
ludzi poszukała sobie 
pracy w niemczech. Wśród 
organizacji osób świeckich, 
działających wokół parafii 
są m. in. Rada Parafialna, 
stowarzyszenie Rodzin 
katolickich (utworzone 
w tym roku), zespół 
synodalny, parafialny 
oddział caritas czy akcja 
katolicka. W służbie 
ołtarza udziela się ponad 
dwudziestu ministrantów, 
z których przykład 
mogłaby brać młodzież 
z całej diecezji. ciekawa 
sytuacja wytworzyła 
się w Brochocinie, gdzie 
w filialnym kościele 
zarówno czytania mszalne, 
jak i śpiew wykonują 
dziewczęta z parafialnej 
scholi. Wszystko przez to, że 
zabrakło chłopców chętnych 
do czytań. za to w zagrodnie 
czytania to już domena 
ministrantów. dziewczętom 
pozostał „jedynie” piękny 
śpiew, będący ozdobą każdej 
eucharystii. 

Ks. Roman Zoń

ma 68 lat. Święcenia 
prezbiteratu przyjął  
we Wrocławiu w 1967 roku. 
Proboszczem w zagrodnie  
jest już 28 lat.  

Zapraszamy  
na Msze św. 
Msze św. w dni powszednie:  
7.30, 18.00 (zimą 17.00)
Msze św. w niedziele:  
8.00, 10.30 (Brochocin), 12.00
Odpust parafialny: ostatnia 
niedziela roku kościelnego
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Jadwiga Jankowska opowiada o nowym projekcie unijnym,  
nad którym właśnie pracuje


