
Od 25 do 28 maja trwała w Mię- 
dzynarodowym Domu Spotkań Mło- 

dzieży w Krzyżowej konferencja nt. 
„Wolontariat jako fundament europej-
skiego społeczeństwa obywatelskie- 
go”. Spotkanie przygotowała Fundacja 
„Krzyżowa” dla Porozumienia Euro- 
pejskiego i stało się ono okazją do wy-
miany doświadczeń pomiędzy organi-
zacjami wolontariackimi z całej Europy. 
Uczestnicy mogli wysłuchać konferencji 
i świadectw wolontariuszy, wziąć udział 
w dyskusji, zapoznać się z realizowanymi 
obecnie projektami, obejrzeć prezentacje 
nowych inicjatyw. Bardzo dobra organi-

zacja konferencji i świetne 
warunki Domu Spotkań 
służyły zdobywaniu no-
wych inspiracji i poszerza-
niu horyzontów działalno-
ści wolontariackiej.  
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Konferencja 
zgromadziła 
blisko stu 
uczestników 
z całej Europy

ZA TYDZIEŃ
  Tego jeszcze nie było – CAŁU-

NOWE REKOLEKCJE W GŁUSZYCY
  KSIĄDZ JAN – patronem szkoły 

w Piławie Górnej
  Pierwsza prezentacja papie-

skich wierszy Z WIROWSKIEGO 
KONKURSU
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Dziecięcy Konkurs Poezji o Janie Pawle II rozstrzygnięty

Pamięć uobecniona
Nikt się nie spodziewał, że mała, 
wiejska szkoła poruszy tak wielkie 
pokłady ducha i Ducha.

Katolicka Szkoła Podstawo-
wa w Wirach, której patronu-
je Jan Paweł II, zaprosiła dzie-
ci do trudnej refleksji poety-
ckiej na temat Papieża Pola-
ka. Na ogłoszony konkurs na-
desłano prawie sto wierszy na-
pisanych przez uczniów z dwu-
dziestu szkół. – Jako jurorzy 
byliśmy onieśmieleni ogromem 
uczuć, które zawierały dziecię-
ce utwory – wyznaje Mario-
la Wyderka, dyrektor podsta-
wówki – dlatego postanowili-
śmy przyznać dwanaście rów-
norzędnych nagród i dwadzieś-
cia wyróżnień. Ponadto wszyst-
kie dzieci otrzymały piękne pa-
miątkowe albumy i dyplomy – 
dyrektorka cieszy się i wspomi-
na z wdzięcznością o Caritas, 
która przygotowała nagrody.

Nasza redakcja, która pa-
tronowała wydarzeniu, ufun-
dowała trzy nagrody specjal-
ne. Otrzymali je: D. Adamczyk 

z Krakowa, M. Sozań-
ski ze Świdnicy i W. Ja-
kubas z Grzodziszcza. 
Zobowiązaliśmy się 
także, że nagrodzo-
ne wiersze będziemy 
publikować w kolej-
nych numerach świd-
nickiego „Gościa”.

24 maja, podczas 
uroczystości ogłosze-
nia wyników, której przewod-
niczył delegat biskupa ks. in-
fułat K. Jandziszak, wielu pod-
kreślało, że została ona przy-

gotowana na wysokim 
poziomie. A prezenta-
cja wierszy przekona-
ła, że faktycznie dzie-
ci musiały w przedziw-
ny sposób spotkać Pa-
pieża, by z taką miłoś-
cią o nim pisać. – To 
było przejmujące do-
świadczenie, gdy byli-
śmy świadkami wielko-

ści ducha naszych uczniów – 
opowiada D. Smagieł z kurato-
rium oświaty. 

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Laureatki 
konkursu 
(od lewej) 
D. Szafranowicz, 
K. Skrzypek, 
A. Piotrowska, 
D. Pielech, 
A. Hodij 
i W. Ślusarczyk

Emocje już opadły. Prze- 
jęci gestami, spotkania-

mi, obecnością Benedykta 
XVI wróciliśmy do swoich 
domów. Po dniach uniesień 
w sercach zostaje tylko ziar-
no słowa. Jest szare i niepo-
zorne, łatwo przegrywa z 
hałaśliwymi wrażeniami i co-
dziennością. Niezauważone, 
pozostanie tylko odrobiną 
farby na kartkach nowych 
książek – będzie niczym 
epitafium na grobie zmar-
nowanej łaski. Jednak oto-
czone namysłem, zachwyci 
i stanie się ciałem, byśmy 
mogli żyć! 

KS. ROMAN  
TOMASZCZUK

redaktor wydania
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KUDOWA ZDRÓJ CZER-
MNA. Sześćdziesięciolecie 
istnienia obchodziła 24 maja 
tutejsza Szkoła Podstawowa 
nr 3. Uroczystości rozpoczę-
ły się Mszą św. w kościele pa-
rafialnym im. św. Bartłomieja, 
którą odprawił ks. Adam 
Bałabuch, wikariusz general-
ny kurii. Później odbył się apel 
w szkole z udziałem władz, 
otwarcie wystawy pt. „Karty 

z historii szkoły” i otwarcie 
sali komputerowej, poczęstu-
nek i zabawy na łące przy 
plebanii. – Tą uroczystością 
chciałam podkreślić dorobek 
wszystkich poprzednich dy-
rektorów, pracowników i ucz-
niów – wyjaśnia Bożena Paź, 
dyrektor. – Dlatego też wyda-
liśmy przy tej okazji biuletyn 
z ich nazwiskami i zarysem hi-
storii szkoły. 

Sześćdziesięciolecie

BYSTRZYCA GÓRNA. 
Mieszkańcy Bystrzycy z nie-
cierpliwością oczekują na film 
pt. „Męczeństwo Mariana” w 
reżyserii Adriana Panka, wroc-
ławianina związanego z 
Dzierżoniowem.  Wiejska szko-
ła stała się bowiem planem zdję-
ciowym kręconego w tym miej-
scu obrazu opowiadającego hi-
storię młodego, bezrobotnego 

katechety, który wyjeżdża z du-
żego miasta na prowincję, że-
by podjąć pracę w szkole. Ta 
ucieczka ma odmienić jego nie-
udane życie. Niestety, na miej-
scu popada w konflikt z dyrekto-
rem szkoły, próbując się bronić, 
staje przed wyborem, którego 
się nie spodziewał. Uczniowie 
szkoły uczestniczyli w sesji zdję-
ciowej w roli statystów. 

Filmowcy w szkole 

Uczniowie i filmowcy po sesji zdjęciowej
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Pielgrzymka Trzeźwościowa

Z KOWAR DO KRZESZO-
WA po raz ósmy będą wędro-
wać wszyscy zaangażowani w 
ruch trzeźwościowy oraz ich ro-
dziny i przyjaciele. Pielgrzymka 
rozpocznie się 17 czerwca o 
8.00 w kościele parafialnym w 
Kowarach. Po przejściu około 20 
kilometrów zatrzyma się na noc-
leg w Lubawce. Następnego dnia, 
około 10.30, uczestnicy dotrą do 
sanktuarium w Krzeszowie. W 
tym roku Mszy św. przed cudow-
nym obrazem będzie przewod-
niczyć biskup legnicki, Stefan 

Cichy. – Trzeźwość to nasza 
wspólna sprawa – przypomina 
ks. Bronisław Piśnicki, organi-
zator pielgrzymki. – W ciągu 
ostatnich trzech lat średnie spo-
życie alkoholu w Polsce wzro-
sło o 30 procent. Ponad 1,6 mln 
osób to alkoholicy. Obecnie 16 
procent Polaków jest zalicza-
nych do grupy ryzykownie piją-
cych. Naprawdę mamy się za ko-
go modlić! – kończy. Zapisy oraz 
szczegółowe informacje moż-
na uzyskać u Sabiny 074 666 
54 64. 

Ks. Bronisław Piśnicki cieszy się, że pielgrzymi będą korzystać z nowego 
sprzętu nagłaśniającego
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PIĘCIOLETNIE STUDIA ZA-
OCZNE jednorodne (bez li-
cencjatu zawodowego z teolo-
gii) można podjąć w Świdnicy. 
Zajęcia odbywają się w sobo-
ty od października do czerw-
ca. Uzyskane kwalifikacje: magi-
ster teologii. Kandydaci składają 
osobiście w dziekanacie przy pl. 
Wojska Polskiego 2 w Świdnicy (w 
gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego) następujące doku-
menty: podanie o przyjęcie na 
Papieski Wydział Teologiczny we 
Wrocławiu, życiorys, metrykę 

chrztu i bierzmowania, (małżeń-
stwa dla małżonków), świade-
ctwo maturalne i z katechizacji, 
opinię proboszcza, zaświadcze-
nie o stanie zdrowia z kwalifika-
cją do podjęcia nauki, 5 fotogra-
fii (w stroju wizytowym), osoby 
zakonne – zezwolenie od władz 
zakonnych. Warunek przyjęcia: 
rozmowa kwalifikacyjna oraz 
złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów do 22 września. 
Bliższe informacje można uzy-
skać w dziekanacie – tel. 074 85 
64 921.

Studia telogiczne 

HENRYKÓW, ZIĘBICE, KA- 
MIENIEC ZĄBKOWICKI, 
BARDO. Po raz drugi henry-
kowskie, kamienieckie, bardzkie 
i ziębickie instytucje związane 
ze Szlakiem Cysterskim w Polsce 
przygotowały Ogólnopolskie 
Forum Gmin Cysterskich oraz 
Właścicieli Obiektów Cysterskich 
i Pocysterskich. W wydarzeniu 
weźmie udział ponad 150 osób 
z Polski, Niemiec i Francji – właś-
cicieli obiektów cysterskich. W 
programie oprócz specjalistycz-
nych konferencji: w Henrykowie 
9 czerwca o 10.00  przewidziana 
jest Msza św. i zwiedzanie obiek-

tu; w Kamieńcu Ząbkowickim o 
9.00 Msza św.  będzie konce-
lebrowana m.in. przez polskich 
opatów cysterskich, po niej bie-
siada cysterska (okazja do de-
gustacji wyśmienitych miodów 
pitnych). – W naszym archiwum 
będzie można zobaczyć, wy-
pożyczone na tę okoliczność, 
dokumenty dotyczące funda-
cji i uposażenia cystersów w 
Kamieńcu Ząbkowickim – pod-
kreśla ks. R. Kozłowski, dzie-
kan kamieniecki. W niedzielę 
11 czerwca w Bardzie Mszy św. 
o 14.00 będzie przewodniczyć 
ks. bp I. Dec. 

Gminy cysterskie razem 

Najokazalsza budowla cysterska w diecezji – kościół w Kamieńcu Ząbkowickim
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Słowo naszego Biskupa

W DZIEŃ ŚWIĘCEŃ 
Dziękujemy Panu 
Bogu za dar no-
wych kapłanów 
dla naszej diece-
zji. Wyruszają oni 
na Pańskie żniwo. 

Zostali wybrani przez samego 
Chrystusa. On wszystkim ka-
płanom przypomina, nie wy-
ście Mnie wybrali,  ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was 
na to, żebyście szli i owoc przy-
nosili. Dziękuję też rodzicom i 
rodzeństwu naszych nowych 
kapłanów, ich wspólnotom 
parafialnym, wśród których 
wzrastali i kształtowali swoje 
powołanie. Kochani rodzice, 
dziękujemy wam za urodze-
nie i wychowanie waszych 
synów. Dziękujemy za wspie-
ranie ich matczyną i ojcow-
ską modlitwą. Gratulujemy 
wam, że to właśnie przed 
waszym synem zatrzymał się 
Chrystus i powiedział słowa: 
Pójdź za Mną! Jest to wiel-
kie wyróżnienie: być matką 
kapłana, być ojcem księdza. 
Jest to jednocześnie wyjąt-
kowe zobowiązanie. Kochani 
rodzice, drogie rodzeństwo 
dawajcie jak najlepszy przy-
kład chrześcijańskiego ży-
cia. W ten sposób będzie-
cie wspierać waszych synów 
i braci. Kapłańska służba nie 
jest łatwa, jeśli jest to służba 
z poświęceniem. Gdy chcemy 
być jak Dobry Pasterz, wtedy 
przekonujemy się, że musi-
my składać siebie w ofierze. 
To jest trudne! Dziękuję tak-
że księżom przełożonym za 
podjęty trud kształtowania 
umysłów i serc naszych kle-
ryków, spośród których czte-
rech doszło do celu, otrzy-
mując dar Chrystusowego 
kapłaństwa. Dziękuję wszyst-
kim duszpasterzom, szcze-
gólnie proboszczom para-
fii pochodzenia neoprezbi-
terów, i tym, u których by-
li oni na praktykach dusz-
pasterskich. Wasze świade-
ctwo kapłańskiego życia jest 
niewątpliwie ważnym czyn-
nikiem formowania postaw 
młodych księży. 
                   BP IGNACY DEC

Oryginalny pomysł na homilię 

Budować dom dla Jezusa

Co robi tynkarz, murarz, 
elektryk, dekarz, hydraulik, 
spawacz na Mszy św.?  
W parafii Zwrócona 
po raz pierwszy
w pełni uczestniczy 
w Najświętszej Ofierze.

Kto pamięta, o czym było 
kazanie podczas jego własnej 
Pierwszej Komunii  Świętej? 
Wśród przeróżnych szcze-
gółów tamtego dnia rzad-
ko jest wspomnienie komu-
nijnego słowa Bożego. Nie 
ma co ukrywać, najczęściej 
jest temu winien kaznodzie-
ja. Potok słów łatwiej docie-
ra do dorosłych niż do dzie-
ci. One, by zrozumieć, mu-
szą zobaczyć. Dlatego świet-
nie sprawdza się na dziecię-
cych Mszach świętych  meto-
da Pana Jezusa: głoszenie w 
przypowieściach.

Z takiego zało-
żenia wyszedł ks. 
Krzysztof Ziobrow-
ski z parafii Zwróco-
na. Zaproponował on 
swoim małym parafia-
nom zbudowanie do-
mów dla Jezusa. 

Dlatego świątynia 
podczas uroczystości 
pierwszokomunijnej 
zamieniła się na chwi-
lę w prawdziwy plac 
budowy. Dzieci otrzy-
mały kaski z napisami: mu-
rarz, tynkarz, dekarz, elek-
tryk itd., dostały robocze rę-
kawice, a taczkami przywio-
zły materiał budow-
lany: styropianowe 
cegły. Cegły forem-
ne (niebieskie) sym-
bolizowały dobro, na-
tomiast uszkodzone 
(czerwone) były zna-
kiem zła. Proboszcz 
na kwadrans stał się 

inspektorem nadzoru 
budowlanego.

Mali budowlańcy 
mieli za zadanie wznie-
sienie domu – życia 
dla Jezusa. Szybko 
przekonali się, że moż-
na go wybudować tyl-
ko z dobrego mate-
riału. Mimo wysił-
ku nikomu nie udało 
się postawić prawdzi-
wego domu przy uży-
ciu cegieł kłamstwa, 

oszustwa, kradzieży czy nie-
godziwości.

Pedagog Maria Kurzyp jest 
pod wrażeniem metody sto-

sowanej przez ks. Zio-
browskiego: – Jest ona 
bardzo oryginalna i 
świetnie dostosowa-
na do wieku rozwojo-
wego dzieci – mówi z 
przekonaniem. A dzie-
ci? – Było super! Pierw-

szy raz miałam kask na gło-
wie! Niebieski dom był solid-
ny, a czerwony się rozwalił! – 

dzieliły się wrażeniami.
KS. ROMAN 

TOMASZCZUK

da Pana Jezusa: głoszenie w 
przypowieściach.

kiem zła. Proboszcz 
na kwadrans stał się 

ci? – Było super! Pierw-
szy raz miałam kask na gło-
wie! Niebieski dom był solid-
ny, a czerwony się rozwalił! – 

dzieliły się wrażeniami.
KS. ROMAN 

TOMASZCZUK

Doświadczenie 
zdobyte przy 
układaniu 
klocków bardzo 
się przydało

Po lewej
Brygada 
budowlana 
w Bobolicach 
po zamknięciu 
budowy

Po prawej
Pierwszo-
komunijni 
budowlańcy 
w Zwróconej
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Na spotkanie z Papie-
żem w sobotę 27 ma-
ja pojechało z naszej 
diecezji w zorgani-

zowanych pielgrzymkach co 
najmniej 900 młodych ludzi, a 
na niedzielną Mszę św. (28 ma-
ja) minimum 3400 osób. 

Nie stracić szansy

Wielu z nich, jak Karolinie 
Pieróg z Woliborza (15 lat), Ka-
mili i Piotrowi Kowalczykom z 
dekanatu Nowa Ruda (po dwa-
dzieścia kilka lat) czy Jano-
wi Górowskiemu z Wałbrzy-
cha (13 lat) nie udało się nigdy 
spotkać z Janem Pawłem II, 
dlatego teraz zrobili wszystko, 
by nie stracić kolejnej szansy. 
Dla innych, np. Jerzego Bierna-
ta ze Ścinawki (32 lata), była to 
kontynuacja tamtych pielgrzy-
mek, zwłaszcza ostatniej, pod-
czas której Jan Paweł II zawie-
rzył świat Bożemu Miłosier-
dziu. – Myślę, że Benedykt to 
kontynuuje, dlatego tu szukam 
wskazówek, jak wcielać w ży-
cie naukę o miłości – mówi.

Nasi diecezjanie przyjecha-
li zobaczyć z bliska nowego 
Papieża, doświadczyć jedności 
i radości, pomodlić się i – jak 
Karolina Paczyńska, 22-latka z 
Nowej Rudy – zastanowić się 
nad sobą, odnaleźć drogę na 
dalsze życie.

Pół miliona 
młodych
– Sporo ludzi się 

spowiada, oczeku-
je rekolekcji  – ks. 
Marek Mielczanek z 
Nowej Rudy jest za-
chwycony. 

– Jest bardziej 
swojsko i spontanicz-
nie niż podczas ze-
szłorocznego Spotka-
nia Młodych w Ko-
lonii – dodaje s. Ga-
briela Jaskuła z Wał-
brzycha. 

– Serce porusza 
przede wszystkim skan-
dowanie przez ponad 
pół miliona młodych lu-
dzi słów „Kochamy Cię” 
– wyjaśnia Karolina Pie-
róg, 15 latka z Wolibo-
rza. I śpiewy. 

Na skale

A słowa Benedykta 
XVI?

– Bardzo ważna dla 
mnie była zachęta, by nie 
szukać przede wszyst-
kim łatwego życia, ale 

Na spotkaniu z Benedyktem XVI

Kochamy Cię!
Sonda

CHWILĘ 
PO SPOTKANIU…

JAN GÓROWSKI,  
13-LATEK Z WAŁBRZYCHA

– Po twarzy 
Benedykta XVI 
było widać, że 
jest bardzo 
szczęśliwy. My- 
ślę, że chciał zo-

baczyć nas tak samo mocno 
jak my jego. 

JERZY BIERNAT
32-LATEK ZE ŚCINAWKI

– „Rodzina jest 
dobrem”, a „na-
sze życie ma 
być zbudowane 
na Chrystusie, 
czyli skale” – to 

myśli, które najbardziej do 
mnie dotarły. Nie jest aż tak 
ważne, co nas czeka – je-
śli będziemy mieć wiarę w 
Chrystusa – bo to On da-
je nam prawdziwe życie. 
Oczywiście, na co dzień by-
wa, że trudno jest pozostać 
wiernym, są wzloty i upadki. 
Biorąc to pod uwagę, słowa 
Papieża są bardzo ważne…
 
PAULINA TUSIEŃ
16-LATKA Z WAŁBRZYCHA

– Niesamowite 
przeżycie: bli-
skość Ojca Świę- 
tego, skando-
wanie tłumu i 
jego uśmiech. 

Przecież dla Benedykta to 
była próba: Polacy do tej po-
ry czekali na swojego roda-
ka – Jana Pawła II i na pew-
no miał wątpliwości, jak zo-
stanie przyjęty. 

– Mimo odległości 
czuliśmy się tak 
blisko Papieża, 

jakby siedział obok nas 
i trzymał za rękę – 

opowiadała tuż po sobotnim 
spotkaniu z Benedyktem XVI 

na krakowskich 
Błoniach Paulina Tusień, 

szesnastolatka 
z Wałbrzycha.

tekst i zdjęcia 
DOROTA BAREŁA

U góry po lewej: 
Kamila 
Kowalczyk, 
pedagog 
z Nowej Rudy, 
i Gabriel Kolk, 
katecheta 
z Jugowa, 
podczas 
powitania 
Papieża
Powyżej: 
Czterdziesto- 
osobowa grupa 
z Wałbrzycha 
spędziła 
na Błoniach 
całą noc
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Na spotkaniu z Benedyktem XVI

Kochamy Cię!

potrudzić się – a to da efekty – 
mówi Kamila Kowalczyk. 

– Że budowanie „na skale” 
jest trudne i mozolne, a tak łatwo 
zejść na gorszą drogę – dodaje jej 
brat, Piotr. 

Jerzemu Biernatowi odwagi 
dodaje zapewnienie Ojca Święte-
go, że w nim mamy pomoc.

– Myślę, że jeśli coś jest złe, 
on powie nam: nie bierz tego 
do życia. 

Kraków Benedykta

W niedzielę podczas 
Mszy atmosfera była trochę 

spokojniejsza. Zgromadzo-
nym podobała się m.in. bar-
dzo dobra organizacja uro-
czystości. 

– Bardzo ważne były dla 
mnie słowa, że Ojciec Świę-
ty liczy na nasze – Polaków 
świadectwo wiary, że jeste-
śmy potrzebni Kościołowi – 
podsumowuje s. Gabriela Ja-
skuła z Wałbrzycha.

W tym dniu Papież za-
skarbił sobie wielu stwier-
dzeniem, że to nie jest już 
tylko Kraków Jana Pawła II, 
ale także jego Kraków... 

 

Karolina Pieróg z Woliborza (15 lat, pierwsza po lewej) 
chciała wspólnie z rówieśnikami spędzić czas na Błoniach

– Byłam na Lednicy, ale spotkanie tutaj przeszło moje oczekiwania – dziwi 
się Karolina Paczyńska, 22-latka z Nowej Rudy. W głębi: ks. Maciej Martynek

Świece – „ogień miłości” zapłonęły w sobotę na całym placu
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W każdej parafii jest podobnie: 
uroczysta Msza św., delegacje 
grup apostolskich, władze samo- 
rządowe, wzruszona rodzina 
dostojnego księdza jubilata. 

Świętowanie jubileuszu świę-
ceń kapłańskich ma wiele wymia-
rów, tak jak wielowymiarowe jest 
samo kapłaństwo. Niewątpliwie 
jest to przeżycie nie tylko dla sa-
mego jubilata, ale także dla je-
go rodziny i przyjaciół. A lokalna 
społeczność, włączając się w jubi-

leuszowe obchody, daje wyraźny 
sygnał, czy powołanie kapłańskie 
nie zostało zmarnowane. 

W naszej diecezji w tym ro-
ku srebrny jubileusz kapłaństwa 

świętują księża: K. Ambrożej ze 
Złotego Stoku, J. Błauciak z Dzier-
żoniowa, W. Jasiński ze Starczo-
wa, R. Krawiec pracujący w Niem-
czech, M. Kujawski z Piekar, J. Pa-

tykowski z Ludwikowic Kłodz-
kich, M. Prochera z Wilkanowa, 
J. Stokłosa z Jaworzyny Śląskiej, 
P. Śliwka z Wałbrzycha, A. Trojan 
z Długopola Dolnego oraz S. Ty-
czyński z Radochowa. 

Natomiast ks. J. Potocki z 
Wierzchosławic i ks. S. Siwiec ze 

Strzegomia święce-
nia kapłańskie otrzy-
mali pięćdziesiąt lat 
temu. Sylwetki jubi-
latów przedstawimy 
wkrótce. 

Pamięć jest martwa, jeśli nie 
prowadzi do spotkania. Dzięki 
Andrzejowi Protasiukowi, ks. Janowi 
Bagińskiemu oraz Wojciechowi 
Murdzkowi, świdniczanie 
doświadczyli obecności Świętego.

Na początku miał być tylko 
konkurs fotograficzny – o kate-
drach i kościołach Polski. Po 2 
kwietnia 2005 r. Andrzej Prota-
siuk, ceniony fotografik świdni-
cki, i ks. Jan Bagiński, proboszcz 
katedry, wiedzieli, że świątynie 
mogą poczekać. – Ogłosiliśmy 
międzynarodowy konkurs foto-
graficzny pt „Jan Paweł II – pa-
mięć i obecność”, by pokazać 
światu ukryte w domowych ar-
chiwach świadectwa miłości do 
Ojca Świętego – argumentował 
podczas uroczystości ogłoszenia 
wyników konkursu 18 maja ks. 
Bagiński. A Andrzej Protasiuk do-
dawał: – Stu dziewięciu autorów 
przesłało nam prawie pół tysią-
ca zdjęć. Z tego 140 fotografii, 
40 autorów, zostało zakwalifiko-
wanych do konkursu. Grand Prix 
zdobył znany fotoreporter Tade-
usz Zagodziński, a pierwszą na-
grodę Tadeusz Poźniak. 

Ogłoszenie wyników stało się 
pretekstem, by zrealizować inne 
inicjatywy, które obecność Jana 
Pawła II uczynią realną. Pomogły 
instytucje miejskie: Urząd Miasta, 
Świdnicki Ośrodek Kultury, Mu-

zeum Dawne-
go Kupiectwa, 
Miejska Biblio-
teka, Młodzie-
żowy Dom Kul-
tury. Dlatego w 
ciągu czterech 
dni można by-
ło wziąć udział: 
w otwarciu 
czterech wy-
staw fotogra-
ficznych, w 
konkursie recy-
tatorskim i pla-
stycznym, w 
trzech koncer-
tach, w spekta-
klu teatralnym, 
w projekcji fil-
mu i wieczorze 
wspomnień, 
podczas któ-
rego Stanisław 

Rybicki, profesor Gabriel Turow-
ski, i kardynał Henryk Gulbino-
wicz opowiadali o młodym księ-
dzu, potem biskupie, Karolu Woj-
tyle, o cudownym ocaleniu 13 
maja 1981 r. papieża Jana Pawła II 
i o papieskich relacjach z hierar-
chami kościelnymi. 

– Pomnik ze spiżu jest może 
i potrzebny, ale najważniejsze są 
takie wydarzenia jak te nasze – 
twierdzi świdniczanka Beata Sta-
siewicz. – One pozwalają nam le-
piej zrozumieć świętość i wiel-
kość naszego Papieża.  

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Ks. Janusz 
Stokłosa 
sprawuje 
Eucharystię 
od 25 lat

Na zdjęciach od góry:
wystawy 
fotograficzne 
(katedra, „Jan 
Paweł II – Pamięć  
i obecność”);
wspomnienia  
(ks. kardynał 
Henryk 
Gulbinowicz 
podczas 
spotkania  
„W gronie 
przyjaciół”);
koncerty 
(Stanisław Sojka 
podczas koncertu  
w katedrze) 
– tak Świdnica 
odkrywała 
wielkość 
i świętość 
Jana Pawła II
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Biskupie miasto złożyło hołd Janowi Pawłowi II 

Papieska Świdnica

Jubileusze kapłaństwa

Czas dziękczynienia
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Parafia pw. Wniebowzięcia  
NMP w Polanicy Zdroju  
nie miała szczęścia do dzwonów 
kościelnych. W tym względzie 
została pokrzywdzona  
przez obie wojny światowe.  
21 maja  bp Ignacy Dec  
poświęcił nowe dzwony,  
które zawisły  
na kościelnej wieży.

Pierwsze, które rozbrzmie-
wały nad całą miejscowością, 
poświęcono w 1912 r. Ich ży-
wot nie trwał jednak długo. 
Pięć lat później zabrano je i 
wykorzystano na ce-
le wojenne. Pozosta-
wiono tylko jeden, naj-
mniejszy. Staraniem 
ówczesnych mieszkań-
ców Polanicy w 1927 
r. ufundowano nowe 
dzwony, które w 1941 
r. podzieliły los po-
przedników. Podob-
nie jak za pierwszym razem 
pozwolono na pozostawie-
nie najmniejszego, noszącego 
imię Józef.

Przez powojenne lata po-
lanicka świątynia miała jeden 
dzwon. Mimo starań probosz-
cza ks. prałata Antoniego Ko-
pacza, nie udało się uzyskać 
odszkodowania od Międzyna-
rodowej Organizacji ds. Migra-
cji, której zadaniem jest wy-
równywanie strat wojennych. 
Momentem przełomowym był 
ubiegły rok. Wówczas podczas 
uroczystości poświęcenia krzy-
ża upamiętniającego istnienie 
protestanckiego kościoła, by-
ły polaniczanin, Niemiec,  Geo-
rg Wenzel, który otrzymał z rąk 
kard. Henryka Gulbinowicza 
odznaczenie „Pro Ecclesia et 
Pontifice”, zaoferował pomoc 
materialną przy zakupie dzwo-
nów, argumentując, że „parafia 
bez dzwonów jest niepełna”.

W ten sposób, wspierani 
przez niemieckich przyjaciół, 
mieszkańcy Polanicy wraz z 
proboszczem wystarali się o 
trzy nowe dzwony. Ich brzmie-

nie zostało tak dobra-
ne, aby harmonizowa-
ło z ocalałym „Józe-
fem”. 21 maja bp I. 
Dec wraz z niemie-
ckimi proboszczami 
ks. Józefem Heister-
kampem oraz Rotha-
rem Rohrem odprawi-

li w polanickim kościele uro-
czystą Mszę św., podczas któ-
rej poświęcili nie tylko dzwo-
ny, ale także cały od-
remontowany kościół. 
Spotkanie było okazją 
do wyróżnienia ordy-
nariusza przez władze 
miasta, które nadały 
mu tytuł honorowego 
obywatela Polanicy. 
Proboszcza doceniono z ko-
lei odznaczeniem zasłużonego 
dla miasta. Podczas uroczysto-

ści nadano także medale św. 
Stanisława. Wśród wyróżnio-
nych tym ostatnim znalazła 
się autochtonka Erna Biegus 
wyznania ewangelicko-augs-
burskiego, która od kilkuna-
stu lat dba także o świątynię 
katolicką.

Największy z nowych 
dzwonów nosi imię św. Ig-
nacy i waży 700  kg. Dru-
gi pod względem wielkości 

to 420-kilogramo-
wy św. Georg. Naj-
mniejszy z trójki jest 
dzwon poświęcony 
Maryi – waży 220 kg. 
 SŁAWOMIR 

 WIŚNIEWSKI

Nowe dzwony w Polanicy Zdroju

Dzieło dwóch narodów

ODZNACZENI 
MEDALEM  

ŚW. STANISŁAWA
Georg Wenzel, ks. Uwe Vossmann, 
ks. Josef Heisterkamp, ks. Stanisław 
Żyliński, Jerzy Trelecki, Zbigniew 
Puchniak, Kazimierz Kobus, Jerzy 
Szymańczyk, Jacek Tyniec, s. 
Agnieszka Simińska, Erna Biegus, 
Joanna Grzela.



Podczas 
uroczystości 
bp Ignacy Dec 
otrzymał tytuł 
honorowego 
obywatela 
Polanicy

Ks. Antoni 
Kopacz został 
doceniony 
za zasługi 
dla Polanicy 
Zdroju
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Największy z nowych dzwonów nosi 
imię św. Ignacy



Jedna z najstarszych 
parafii w regionie – 
istnieje od XIII w. W ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza 
stała się matką dwóch 
młodszych wspólnot: Maryi 
Matki Kościoła i Królowej 
Różańca Świętego.

Na terenie parafii pw. 
św. Jerzego znajdują się 
dwa przedszkola, dwie 
szkoły podstawowe, dwa 
gimnazja, dwie szkoły 
średnie i filia Akademii 
Ekonomicznej. Pod opie-
ką tutejszych kapłanów 
pozostają zakład opie-
kuńczo-leczniczy, prowa-
dzony przez mieszkają-
ce na terenie parafii sio-
stry elżbietanki, i szpi-
tal. Msza św. odprawia-
na jest również w aresz-
cie śledczym.

W parafii św. Jerzego 
mieszkają także siostry sa-
lezjanki, prowadzące pry-
watne przedszkole, szkołę 
podstawową i gimnazjum. 

Renowacje
i remonty
– Nasz kościół 

wymaga szeregu 
remontów – 
mówi ks. Józef 
Błauciak, pro-
boszcz. – Dla-
tego dwa la-
ta temu zało-
żyliśmy Sto-
warzyszenie 
na Rzecz Re-
montu i Reno-
wacji Kościoła 
pw. św. Jerze-
go w Dzierżo-
niowie, któ-
re pozyskuje 
pieniądze na 

ten cel. Udało nam się już 
odnowić nawę wejściową, 
zakrystię i ołtarz Wniebo-
wzięcia NMP, a obecnie w 
renowacji jest ołtarz św. 
Antoniego i Krzyża Świę-
tego.  W tym roku chcie-
libyśmy też zmienić dach 
nawy głównej kościoła. 

Okazje 
do spotkań
Dumą tutejszych wi-

kariuszy jest służba litur-
giczna ołtarza. Grupy cha-
rytatywne zbie-
rają dary i pie-
niądze, a np. 
przed świę-
tami czy w 
Dzień Dzie-
cka rozda-
ją paczki. 
Rada para-
fialna szuka 
sponsorów 
dla parafii 
i organi-
zuje, m.in. 
wspólnie z 
Urzędem Miej-
skim  i grupą 
kulturalno-oświa-

tową, odpusto-
wy jarmark 

św. Jerze-
go (w okolicach 
23 kwietnia). 

– To oka-
zja do spotka-
nia ludzi z ca-
łego miasta i 

regionu w para-
fii – wyjaśnia ks. 
proboszcz. – Na 
nim grupa cha-
rytatywna sprze-
daje ciasta, a ra-
da parafialna lo-
sy, z których każ-
dy wygrywa. Do-
chód obie wspól-
noty przeznaczają 

na bied-
nych i 
na re-

nowację 
kościoła. 

P r z y  
koście-
le dzia-

łają także 
Żywy Różaniec 
i Straż Honoro-
wa. Co miesiąc 
wychodzi gaze-
ta „Wierzymy w 
Jerzym”, przygo-
towywana przez 
grupę świeckich. 

Półkolonie dla tych dzie-
ci, które nie wyjeżdża-
ją, organizują w wakacje 
siostry salezjanki. Zwy-
kle przychodzi ok. 40–
50 osób.  

Przy parafii prowa-
dzą swoją działalność: 
poradnia rodzinna, bi-
blioteka parafialna, Ak-
cja Katolicka, Wspólno-
ta Ruchu Światło–Życie, 
kręgi Domowego Koś-
cioła, schola i chór para-
fialny oraz nadzwyczajni 
szafarze Komunii św. 
 DOROTA BAREŁA

  

Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica 
tel. 074 853 13 79 
Redagują: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor oddziału, 
Dorota Bareła, Sławomir Wiśniewskiswidnica@goscniedzielny.pl
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Kościół św. Jerzego 
należy do pereł 

architektury nie tylko 
na Śląsku.

Obok: Figury św. Piotra 
i św. Jadwigi

zdobiące wnętrze

ZDANIEM PROBOSZCZA
Dzisiaj, w wigilię uroczystości święceń kapłań-
skich, w katedrach wrocławskiej i świdnickiej, oraz 
przed moimi uroczystościami z okazji 25-lecia ka-
płaństwa (wypowiedź pochodzi z 19 maja – przyp. 
D.B.) chciałbym zacytować słowa, które przypo-
mniał nam, jubilatom, ks. prałat Mirosław Ratajczak 
na Mszy św. dziękczynnej we Wrocławiu. Słowa te 
wypowiedział Jan Paweł Wielki przed seminarium 
wrocławskim: „Nawet gdyby wszyscy ludzie mó-
wili wam, że jesteście im niepotrzebni – nie wierz-
cie. Chrystus was potrzebuje!! To jest najważniej-
sze”. Trzeba Bogu dziękować za ludzi, którzy po-
przez dobre i piękne życie, swoje pasje  oraz głębo-
ką wiarę i służbę  zmieniają nasze życie na lepsze. 
Dziękuję Bogu za wielki dar, za wszystkich  moich 
przyjaciół . Boże, błogosław im i całej naszej wspól-
nocie. MYŚL – MÓDL SIĘ – DZIAŁAJ.  Takie zawo-
łanie  wypisałem jeszcze na obrazku prymicyjnym 
w 1981 roku...

Zapraszamy na Msze św.
 w dni powszednie: godz. 7.00, 9.00, 18.00 (w kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego we wtorki o godz. 16.00)
 w dni świąteczne: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 
(w kościele Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 8.00)

W parafii pracują: 
 ks. Marek Kruk 
 ks. Wojciech Drab

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie

Myśl, módl się, działaj

rytatywne zbie-
rają dary i pie-
niądze, a np. 
przed świę-
tami czy w 
Dzień Dzie-

fialna szuka 
sponsorów 
dla parafii 

wspólnie z 
Urzędem Miej-
skim  i grupą 
kulturalno-oświa-

tową, odpusto-
wy jarmark 

Żywy Różaniec 
i Straż Honoro-
wa. Co miesiąc 
wychodzi gaze-
ta „Wierzymy w 
Jerzym”, przygo-
towywana przez 

– Nasz kościół 
wymaga szeregu 
remontów – 

tową, odpusto-
wy jarmark 

da parafialna lo-
sy, z których każ-
dy wygrywa. Do-
chód obie wspól-
noty przeznaczają 
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KS. JÓZEF  
BŁAUCIAK

Od 2000 r. proboszcz para-
fii pw. św. Jerzego w Dzier-
żoniowie. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1981 r. we Wro-
cławiu. Pracował jako wika-
riusz w Świeradowie, w Ja-
worze, Wrocławiu i w Oła-
wie. Jako proboszcz – w pa-
rafii NSPJ W Świerczowie


