
Dawne dzieje dolnośląskich wsi
to także opowieść o Polakach.

Udowodnił to Janusz Głód 
podczas otwarcia wystawy na 
temat historii kościoła i parafii 
pw. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Piławie Dolnej. Przygo-
towany przez nauczyciela i mi-
łośnika historii wykład podawał 
wiele dowodów na żywą obec-
ność Polaków i kultury polskiej 
w czasach, gdy Dolny Śląsk nie 
należał już do Rzeczpospolitej. 
– Taki był cel mojego wystą-
pienia i wystawy, którą przygo-
towałem – wyjaśnia organiza-
tor wydarzenia. – Obowiązujący 
stereotyp sugeruje, że te ziemie 
były po prostu niemieckie. To 
nieprawda. Historia naszej ziemi 
ma mocny rys wielokulturowo-
ści. Więc ci, którzy mają opory, 
by kochać swoją małą ojczyznę, 
powinni lepiej poznać jej dzieje. 
Będą zaskoczeni, jak wiele śla-
dów polskości odnajdą. Łatwiej 
poczują się u siebie.

W zgromadzeniu ekspona-
tów i przygotowaniu wysta-
wy pomogli mieszkańcy wsi. 

1 marca w gablotach 
można było obejrzeć 
niecodzienne druki, 
pocztówki, listy, wyka-
zy –  wszystkie o  Piła-
wie. Szkoda tylko, że 
gmina nie ma lokalu, w którym 
można byłoby w sposób profe-
sjonalny pokazać zbiory. Dlate-
go gdy do zamienionej na sa-
lę muzealną klasy w gminnym 
gimnazjum niebawem wrócą 
uczniowie, zbiory powędrują 
do szuflad.

Obecny na wysta-
wie wójt Waldemar Ja-
worski, poruszony wy-
kładem, zadeklarował: 
– Pomogę w stworze-
niu monografii o na-

szych wsiach. Trzeba bowiem 
pielęgnować naszą tożsamość, 
by nie pogubić się w procesach 
europeizacji. Okazuję się, że 
historie naszych miejscowości 
to ważki głos w debacie o sen-
sie dziejów.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Wniedzielę, 18 marca, o godz. 15.30 
w kościele na Zarzeczu w Świdnicy 

odbędzie się Msza św. dla upośledzonych 
umysłowo i ich rodzin. Eucharystia jest 
sprawowana w każdą trzecią niedzielę mie-
siąca. Tym razem jednak będzie połączona 
ze spotkaniem informacyjnym na temat 
Ruchu Wiara i Światło. Wspólnoty wiaro-
świetlane tworzą upośledzeni, ich rodziny 
i przyjaciele. Dlatego na Mszę św. są za-
proszeni także młodzi, którzy chcą oddać 
trochę czasu i sił potrzebującym. Troska 
o upośledzonych jest niezwykłym czasem 
wzrastania duchowego. Nasza redakcja 

patronuje dziełu powoła-
nia do życia wspólnoty 
Wiary i Światła. Chcemy 
otworzyć szerzej bramy 
Kościoła dla tych, którzy 
dzisiaj są zepchnięci na 
margines obojętności.  
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Upośledzeni
bez pomocy
nie są w stanie 
zająć należnego 
im miejsca
w Kościele

Historia Piławy Dolnej w dzierżoniowskim gimnazjum

Jesteśmy u siebie
Normalny świat prze-

ciętnego Polaka i 
katolika jest zagrożony 
przez ciasnotę stereoty-
pów. Granice wyznaczone 
przez schematy, szcze-
gólnie te dotyczące ludzi, 
zakłamują świat. Tak ro-
dzi się stygmatyzacja. Tak 
rodzi się ludzka krzywda. 
Dlatego zdumiewa nas, 
że upośledzeni umysłowo 
przystępują do spowiedzi 
a Polakiem jest nawet ten, 
kto nie zna języka polskie-
go (s. IV–V i VII). 
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Janusz Głód 
podczas wykładu 
o historii 
piławskiej parafiiZA TYDZIEŃ

  Komu nie jest potrzebna 
katolicka gazeta?
– 150. NUMER ŚWIDNICKIEGO 
„GOŚCIA”

  ZAMKNĄĆ SZKOŁĘ! – kolejne 
nieszczęścia polskiej 
edukacji

  REKOLEKCJE TOTALNE
– w Dzierżoniowie wiedzą, 
jak je przeprowadzić

KS. ROMAN TOMASZCZUK
redaktor wydania
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NOWA RUDA. Po zebraniu, 
na którym podsumowano pra-
cę w ubiegłym roku i ustalo-
no plan działania na kolejny 
rok, jest już Maltańska Służba 
Medyczna z Nowej Rudy. 
Spotkanie jak zwykle rozpo-
częło się Mszą św. w koście-
le pw. św. Katarzyny. Nowym 
członkiem zarządu, na miej-
sce zmarłego kilka miesięcy te-
mu ks. Stefana Witczaka, zo-
stała Teresa Bazała, która w 
lipcu 2006 r. pełniła funkcję 
kierownika na obozie maltań-
skim w Kudowie Zdroju. – W 
ubiegłym roku zorganizowali-
śmy 181 akcji, podczas któ-
rych 95 wolontariuszy przepra-
cowało łącznie 7723 godziny – 
podkreśla Julian Golak, komen-
dant noworudzkiego oddziału. 
– Natomiast z pomocy punk-
tu charytatywnego skorzysta-
ło 497 osób.

Maltańczycy w akcji

Maltańczycy, jak co roku, będą 
zabezpieczali pieszą pielgrzymkę
do CzęstochowyAN
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Kosztowne remonty
SEMINARIUM. Główny bu-
dynek kompleksu seminaryj-
nego przeszedł pierwszy etap 
prac remontowych. – Koszty 
remontu pierwszego piętra i 
innych ważnych prac (wykona-
nych od lipca 2006 r.) wynio-
sły 995 314 zł – informuje rek-
tor uczelni, ks. A. Bałabuch. 
– Obecnie stoimy przed bar-
dzo poważnymi pracami bu-

dowlanymi, które wiążą się z 
podwyższeniem drugiego pię-
tra i przystosowaniem go do 
zamieszkania przez alumnów 
oraz dobudowaniem do gma-
chu biblioteki i kaplicy – mówi 
rektor. W świdnickim semina-
rium przygotowuje się do ka-
płaństwa 80 kleryków (53 w 
Świdnicy i 23 we Wrocławiu, 4 
jest urlopowanych).

Zapraszamy do gimnazjum
DZIERŻONIÓW. W  ramach 
drzwi otwartych Gimnazjum 
Sióstr Salezjanek 1 marca od-
wiedziło ok. 150 uczniów ze 
szkół podstawowych. Zabawy 
było co niemiara: po wystę-
pach grup sportowych i mu-
zycznych, śmiesznych wierszy-
kach o przedmiotach naucza-
nia wszyscy wzięli udział w ka-
raoke. Później było zwiedzanie 
szkoły i poczęstunek własno-
ręcznie pieczonymi przez go-
spodarzy goframi. – Od wrześ-
nia 2007 planujemy wprowa-
dzić w naszej szkole kolejny 

(obok języka angielskiego i nie-
mieckiego) język – włoski, dla 
chętnych – wyjaśnia s. Danuta 
Kowal, dyrektor. – Oferta poza-
lekcyjna naszej szkoły to grupy 
sportowe koszykówki, siatków-
ki i piłki nożnej, a od września 
także aerobiku. Jest grupa tu-
rystyczno-rowerowa, która w 
soboty wyjeżdża na wycieczki 
po Górach Sowich. Wchodzimy 
także do programu Sokrates 
Comenius. Karty zapisu (ankie-
ty) o przyjęcie do Gimnazjum 
Sióstr Salezjanek można skła-
dać do 23 marca br. 

Wyremontowane pomieszczenia zapewniają klerykom godne warunki 
studiowania i wypoczynku
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Wspólnie po obraz
LIST BISKUPA na temat 
rozpoczynającej się 14 kwiet-

nia peregrynacji obrazu Jezusa 
Miłosiernego w naszej diecezji 
odczytano w kościołach w ostat-
nią niedzielę. Oprócz słów na te-
mat znaczenia samego wydarze-
nia i prawdy o Bożym miłosier-
dziu, list zawiera zachętę do or-
ganizowania parafialnych delega-
cji, mających tworzyć diecezjalną 
pielgrzymkę. Program nawiedze-
nia sanktuarium w Łagiewnikach: 
11.00 – powitanie i konferencja, 
12.00 – Msza św., 15.00 – koron-
ka i poświęcenie obrazu, 20.00 
przywitanie obrazu i relikwii św. 
Faustyny w świdnickiej katedrze. 
W roku 2007 peregrynacja odbę-
dzie się w dekanatach: Świdnica 
Wschód (14.04–16.05), Kudowa 
Zdrój (16.05–6.06), Polanica 
Zdrój (6.06–1.07), Nowa Ruda 
(1.09–14.10), Głuszyca (14.10–
11.11), Dzierżoniów Południe 
(11.11–3.12).

14 kwietnia przedstawiciele naszej 
diecezji nawiedzą Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
(na zdjęciu)
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Pamiętali o byłym duszpasterzu
JAŹWINA–NIEMCZA. 24 lu-
tego, dokładnie w 30 dniu od 
śmierci ks. kanonika Henryka 
Sobolika, grupa jego byłych pa-
rafian z Jaźwiny uczestniczy-
ła we Mszy św. w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Niemczy. Świątynia ta jest ostat-
nią w której posługiwał ks. H. 
Sobolik. Eucharystii przewodni-
czył obecny proboszcz wspól-
noty w Jaźwinie ks. Stanisław 
Kucharski. Odmówiono Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i Anioł 
Pański, a na grobie zmarłego zło-
żono kwiaty i zapalono znicze 

w dowód pamięci i wdzięczno-
ści byłemu proboszczowi. Ks. H. 
Sobolik posługę duszpasterską 
w Jaźwinie pełnił przez 18 lat.

Na grobie ks. Henryka Sobolika 
złożono kwiaty i zapalono znicze
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Kiedy marzenia są najpiękniejsze? 
– wtedy, gdy się kończą,
bo zaczyna się życie.

Zanim setki tysięcy Polaków 
ruszyło na Zieloną Wyspę, za-
nim znajomi i krew-
ni zobaczyli na włas-
ne oczy i poczuli na 
własnej skórze wy-
spiarski klimat, za-
nim doszło do 
tego, że gaze-
ty rozpisują się 
o losie zagra-
nicznych pra-
cowników i 
strumieniu eu-
ro, płynącym 
do polskich ro-
dzin, zanim to 
wszystko stało 
się naszym na-
rodowym udzia-
łem, w głowie Pa-
tryka Ludwiń-
skiego rodzi-
ła się fascynacja 
kulturą Celtów. 
Książki, muzy-
ka, tajemnice ży-
cia i wierzeń po-
budzały wyob-
raźnię chłopaka. 
Wreszcie nad-
szedł czas dzia-
łania. Potrzeba 
było tylko iskry. 

Okazała się nią Lilka Lasocka, li-
cealistka, podobnie jak Patryk 
zauroczona cywilizacją Celtów. 

Młodzi postanowili pójść o 
krok dalej – dosłownie nawet o 
kilka kroków i podskoków.

Na forum internetowym po-
święconym nauce tańca zamieś-
cili ogłoszenie, że poszukują 
nauczyciela tańca irlandzkiego. 
Nie wierzyli, że coś z tego bę-
dzie. A jednak. 

Zgłosiła się Marta Zielińska. 
Uczyła się tańczyć u samej 
Ateny Smolińskiej, prowa-
dzącej uznaną szkołę tań-
ca we Wrocławiu. Marta 
specjalizuje się w tańcu ir-
landzkim. Zapał i skutecz-
ność młodych świdniczan 
zaimponował jej. – Kie-
dy jednak dowiedziałam 
się, że za wszystkim stoi 
dwunastoletni 
chłopak, pomy-
ślałam, że nic 
z tego nie bę-
dzie. 

Myliła się. 
W Świdnickich 

szkołach zawisły plaka-
ty informujące o szan-
sie: Marzyłeś, by zro-
bić coś nietuzinkowe-
go? Proszę bardzo, na-
ucz się tańca irlandz-
kiego! 

Poskutkowało. Na-
ukę rozpoczęła prawie 

dwudziestoosbowa grupa. Dzi-
siaj, po kilku miesiącach ćwi-
czeń, jest ich dwanaścioro. To 
tak w sam raz. Spotykają się raz 
w tygodniu, by zrealizować swo-
je marzenia. – Odkąd pamiętam, 
intrygują mnie Celtowie – mó-
wi Lilka. – Nawet chciałam iść 
do szkoły we Wrocławiu, żeby 
uczyć się tańca irlandzkiego. Nie 
sądziłam, że uda nam się to w 
Świdnicy. 

– Dla mnie półtoragodzin-
ny wysiłek fizyczny i intelektu-
alny, by opanować kolejne kroki 
tańca, to szansa na odprężenie i 
zrzucenie z siebie ciężaru całego 
tygodnia nauki – dodaje Ela Cha-
limoniuk. 

Sam Patryk dzieli się wraże-
niami: – To taniec bardzo ducho-
wy. Nie ma w nim kontynental-
nej ekspresji. Jest powściągliwość 

(tułów do połowy jest 
nieruchomy, tańczą tylko 
nogi) i ścieżka w głąb, by 
dotrzeć do tajemnicy.

– Zależy nam, by nie 
tylko posiadać trochę 
wiedzy, ale wczuć się 
w życie Celtów. Nie ma 
lepszej ku temu okazji 
niż taniec – podsumo-
wują, zapewniając, że 17 
marca będą świętować 
jak co roku, bo św. Pa-
tryk to ich święty.

KS. ROMAN 
TOMASZCZUK

Słowo naszego biskupa

BÓG DAJE SZANSĘ 
Oto Bóg staje 
dziś przed tobą. 
Trwający Wielki 
Post to nie-
ustanne, bardzo 
szczególne sta-

wanie Boga w twoim życiu. 
Zostałeś zasadzony w ogro-
dzie świata jak drzewo fi-
gowe w winnicy. Gospodarz 
przychodzi od czasu do cza-
su, by zobaczyć, jakie owoce 
przynoszą zasadzone drze-
wa. Bóg już od lat szuka 
owoców na drzewie twego 
życia. Pamiętasz, że ogrod-
nikowi kazał wycinać drze-
wa jałowe. Co jest z two-
im drzewem? Czy przyno-
si ono owoce? W dzisiejszą 
niedzielę pytanie brzmi, czy 
widoczne są w twoim życiu 
owoce nawrócenia. I co bę-
dzie, gdy Bóg tych owoców 
dziś nie znajdzie? Nie przej-
mujesz się tym? Nie lękasz 
się? Zapomniałeś o sło wach: 
„Lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie” 
(Łk 13,3)? Jeśli ta groźba do-
tąd nie spełniła się, to mo-
że dlatego, że prosił za to-
bą twój ogrodnik – Chrys tus, 
który za ciebie wycierpiał ra-
ny. Może musiał już wiele ra-
zy prosić: „Panie, jeszcze na 
ten rok je pozostaw; ja oko-
pię je i obłożę nawozem; 
może wyda owoc. A jeśli nie, 
w przyszłości możesz je wy-
ciąć” (Łk 13,8–9). A więc jesz-
cze jest szansa, jeszcze nie 
wszystko stracone. Chcesz 
się uratować przed wycię-
ciem? Chcesz uniknąć śmier-
ci wiecznej? Decyzja należy 
do ciebie. Powtórzmy na za-
kończenie jeszcze raz słowa 
Boże i słowa ludzkie: „Lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszy-
scy podobnie zginiecie” (Łk 
13,3); „Obyście usłyszeli dzi-
siaj głos Jego: »Nie zatwar-
dzajcie serc waszych«” (Ps 
95,  8a) oraz słowa dobrze 
znanej piosenki: „Nie zamy-
kajmy serc, Zbawienia nad-
szedł czas, Gdy Chrystus 
wzywa nas, Może ostatni 
raz, Może ostatni raz”.
 BP IGNACY DEC

Warsztaty tańca irlandzkiego w Świdnicy

Ścieżka w głąb
Kiedy marzenia są najpiękniejsze? 
– wtedy, gdy się kończą,
bo zaczyna się życie.
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Zostałeś zasadzony w ogro-
dzie świata jak drzewo fi-
gowe w winnicy. Gospodarz 
przychodzi od czasu do cza-
su, by zobaczyć, jakie owoce 
przynoszą zasadzone drze-
wa. Bóg już od lat szuka 
owoców na drzewie twego 
życia. Pamiętasz, że ogrod-
nikowi kazał wycinać drze-
wa jałowe. Co jest z two-
im drzewem? Czy przyno-
si ono owoce? W dzisiejszą 
niedzielę pytanie brzmi, czy 
widoczne są w twoim życiu 
owoce nawrócenia. I co bę-
dzie, gdy Bóg tych owoców 
dziś nie znajdzie? Nie przej-
mujesz się tym? Nie lękasz 
się? Zapomniałeś o sło wach: 
„Lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie” 
(Łk 13,3)? Jeśli ta groźba do-
tąd nie spełniła się, to mo-
że dlatego, że prosił za to-
bą twój ogrodnik – Chrys tus, 
który za ciebie wycierpiał ra-
ny. Może musiał już wiele ra-
zy prosić: „Panie, jeszcze na 
ten rok je pozostaw; ja oko-
pię je i obłożę nawozem; 
może wyda owoc. A jeśli nie, 
w przyszłości możesz je wy-
ciąć” (Łk 13,8–9). A więc jesz-
cze jest szansa, jeszcze nie 
wszystko stracone. Chcesz 
się uratować przed wycię-
ciem? Chcesz uniknąć śmier-
ci wiecznej? Decyzja należy 
do ciebie. Powtórzmy na za-

Zanim setki tysięcy Polaków kilka kroków i podskoków.
Na forum internetowym po-
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Ateny Smolińskiej, prowa-
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landzkim. Zapał i skutecz-
ność młodych świdniczan 
zaimponował jej. – Kie-
dy jednak dowiedziałam 
się, że za wszystkim stoi 
dwunastoletni 
chłopak, pomy-
ślałam, że nic 
z tego nie bę-
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ślałam, że nic 
z tego nie bę-
dzie. 

Myliła się. 
W Świdnickich 

Myliła się. 
W Świdnickich 

Myliła się. 

szkołach zawisły plaka-
ty informujące o szan-
sie: Marzyłeś, by zro-
bić coś nietuzinkowe-
go? Proszę bardzo, na-
ucz się tańca irlandz-
kiego! 

Poskutkowało. Na-
ukę rozpoczęła prawie 

Zostałeś zasadzony w ogro-
dzie świata jak drzewo fi-
gowe w winnicy. Gospodarz 
przychodzi od czasu do cza-
su, by zobaczyć, jakie owoce 
przynoszą zasadzone drze-
wa. Bóg już od lat szuka 
owoców na drzewie twego 
życia. Pamiętasz, że ogrod-
nikowi kazał wycinać drze-
wa jałowe. Co jest z two-
im drzewem? Czy przyno-
si ono owoce? W dzisiejszą 
niedzielę pytanie brzmi, czy 
widoczne są w twoim życiu 
owoce nawrócenia. I co bę-
dzie, gdy Bóg tych owoców 
dziś nie znajdzie? Nie przej-
mujesz się tym? Nie lękasz 
się? Zapomniałeś o sło wach: 
„Lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie” 
(Łk 13,3)? Jeśli ta groźba do-
tąd nie spełniła się, to mo-
że dlatego, że prosił za to-
bą twój ogrodnik – Chrys tus, 
który za ciebie wycierpiał ra-
ny. Może musiał już wiele ra-
zy prosić: „Panie, jeszcze na 
ten rok je pozostaw; ja oko-
pię je i obłożę nawozem; 
może wyda owoc. A jeśli nie, 
w przyszłości możesz je wy-
ciąć” (Łk 13,8–9). A więc jesz-
cze jest szansa, jeszcze nie 
wszystko stracone. Chcesz 
się uratować przed wycię-
ciem? Chcesz uniknąć śmier-
ci wiecznej? Decyzja należy 

ruszyło na Zieloną Wyspę, za-
nim znajomi i krew-
ni zobaczyli na włas-
ne oczy i poczuli na 
własnej skórze wy-
spiarski klimat, za-
nim doszło do 
tego, że gaze-
ty rozpisują się 
o losie zagra-
nicznych pra-
cowników i 
strumieniu eu-
ro, płynącym 
do polskich ro-
dzin, zanim to 
wszystko stało 
się naszym na-
rodowym udzia-
łem, w głowie Pa-
tryka Ludwiń-
skiego rodzi-
ła się fascynacja 
kulturą Celtów. 
Książki, muzy-
ka, tajemnice ży-
cia i wierzeń po-
budzały wyob-
raźnię chłopaka. 
Wreszcie nad-
szedł czas dzia-
łania. Potrzeba 
było tylko iskry. 

Patryk 
Ludwiński już 
jako nastolatek 
potrafi 
realizować swoje 
marzenia

Poniżej:
Marta Zielińska 
(w środku)
wymaga
od swoich 
uczniów 
koncentracji
i dobrej kondycji



J eszcze w 1935 roku polity-
ka sowiecka zakładała, że 
z terenów przygranicznych 
Ukraińskiej Socjalistycznej 

Republiki Radzieckiej trze-
ba deportować do Kazachstanu  
„polski kontrrewolucyjny ele-
ment nacjonalistyczny, aktyw 
kościelny, kułacki element kontr-
rewolucyjny, osoby organizujące 
i otrzymujące pomoc z Niemiec, 
byłych uczestników organizacji 
antybolszewickich z czasów woj-
ny domowej, byłych członków 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 

byłych ziemian i szlachtę, oso-
by zajmujące się agitacją antyra-
dziecką, byłych żandarmów”. Na 
liście NKWD znalazło się 350 ro-
dzin. Po 28 kwietnia 1936 wy-
starczyło być Polakiem, by zo-
stać zmuszonym do pozosta-
wienia wszystkiego i rozpoczę-
cia życia w szczerym stepie. W 
ciągu kolejnych pięciu miesięcy 
w głąb Azji wywieziono około 
42 tys. Polaków. 11 października 
akcję uznano za zakończoną.

Polak da sobie radę 

– Wbili palik w ziemię i po-
wiedzieli: tu będziecie miesz-
kać. Step nie jest ziemią dla lu-
dzi, a musiał  być ojczyzną dla 
Polaków, Niemców, Czeczeń-
ców i innych nacji napiętnowa-
nych przez komunistyczny re-
żim. Jan Iwanicki z Wiśniówki 
przywołuje historie zasłyszane 

od swoich rodziców. Sam uro-
dził się w roku 1941 już w zie-
miance zbudowanej przez oj-
ca. – Budę z dykty, gliny, zie-
mi i bez fundamentów nazy-
waliśmy stalinowską. Na prze-
strzeni 28 metrów kwadrato-
wych żyły dwie albo i trzy ro-
dziny. Dopiero po śmierci dyk-
tatora pozwolono na postawie-
nie normalnego domu. 

– Wtedy też zniesiono obo-
zowy rygor, jaki obowiązywał 
mieszkańców osiedli – włą-
cza się w rozmowę żona Jana, 
Maria z Jasnej Polany. – Prze-
siedleńcy sami nadawali nazwy 
swoim wsiom. W ten sposób 
nasi rodzice oswajali obcą, nie-
przyjazną ziemię. Dla nas, tam 
urodzonych, nie było już alter-
natywy. Nie wiedzieliśmy na-
wet, za czym tęsknić. Polska 
stała się odległą historią – mó-
wi otwarcie, burząc mit roda-

Stalin nie pytał ich  
o poglądy polityczne, 

wyznanie, wykształcenie 
czy majętność. 

Chciał wiedzieć 
tylko jedno:  

czy jesteś Polakiem.
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Dziesięć lat temu pierwsi Polacy z Kazachstanu osiedlili się w naszym regionie

Prawo do ojczyzny
tekst i zdjęcia  

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Sonda 

PO SIEDMIU LATACH
LUBA SŁAWIECKA, MILIKOWICE

– Od samego 
początku jestem 
pod wrażeniem 
polskiej przy-
rody. Wciąż nie 
mogę się nadzi-

wić, że są góry, że można 
pojechać do lasu, czy stanąć 
na brzegu jeziora. Bardzo 
odpowiada mi łagodny kli-
mat i mnóstwo zieleni.

TATIANA SZERENGOWSKA,   
BOJANICE

– Ogromną szan- 
są, jaka stoi prze-
de mną dzięki 
Polsce, jest moż-
liwość kształce-
nia. Pozostając 

w Kazachstanie, byłabym 
skazana na podstawowe wy-
kształcenie, bo brak pienię-
dzy, ale i polityka faworyzo-
wania Kazachów uniemożli-
wiałyby kontynuowanie na-
uki.

HALINA SŁAWIECKA,  
MILIKOWICE

– Nie wiecie, 
co to znaczy 
żyć bez Boga! 
Obecność dusz-
pasterzy, łatwy 
dostęp do koś-

cioła, programy religijne 
w radiu czy telewizji, swo-
boda wyznawania wiary to 
coś niezwykłego dla nas. 
Dziękuję Bogu, że doży-
łam powrotu do normalne-
go świata. 

ZOFIA BOGIŃSKA, BOJANICE
– Od dzieciń-
stwa powtarza-
li mi rodzice, 
że trzeba wró-
cić do Polski. 
Całe życie, a 

mam już 70 lat, zastana-
wiałam się, czy będzie to 
możliwe. Zamieszkanie w 
Polsce to spełnienie swe-
go rodzaju testamentu ro-
dziców i moim własnych 
marzeń. Ich prochy zosta-
ły tam, ale moje spoczną 
już w polskiej ziemi.
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ków, którzy za cenę życia pie-
lęgnują polskość. 

– Stereotyp może i roman-
tyczny, ale nie wtedy, kiedy ja-
ko dziecko jest się szykanowa-
nym i karanym za polskie sło-
wa, religijne gesty czy niepra-
womyślną ideologię – tłuma-
czy Luba Sławiecka z Mironów-
ki i zaczyna opowieść o stra-
chu, braku nadziei i kontaktu 
z krewnymi, przyzwyczajeniu i 
w końcu pragnieniu wtopienia 
się w tłum. – Dlatego wielu nie 
przyznawało się do polskiego 
pochodzenia. Zmienia-
no nazwiska, dzieciom 
nadawano rosyjskie 
imiona, poddawano 
się ideologizacji. Pol-
ska była ponad pięć ty-
sięcy kilometrów stam-
tąd, to było o wiele za 
dużo, by można było 
nią żyć.

Polak nie zapomina

Koniec ZSRR. Euforia i nie-
pewne rozglądanie się poza gra-
nice stepu. Oznaki nowego po-
rządku. Nic dobrego. Rosjan za-
stępują Kazachowie. – Ale i pro-
myk nadziei – uśmiecha się Jan 
Iwanicki. – Pojawiają się pierwsi 
nauczyciele języka polskiego. Po 
raz pierwszy na własne oczy wi-
dzę katolickiego księdza. Im wię-
cej Polaków przyjeżdża, tym go-
rzej dzieje się w państwie. Ogło-
szenie niepodległości Kazachsta-

nu staje się sygnałem, że 
normalnie to już nie bę-
dzie. 

– Poza tym nasi sąsie-
dzi, Niemcy, masowo wy-
jeżdżają do RFN. Wszyst-
ko to gdy się nałożyło 
na siebie, to trzeba było 
tylko iskierki zapłonu – 
opowiada Maria.

Był rok 1994. Iwanic-
cy przyjmują do siebie 

emerytowaną nauczycielkę, któ-
ra przyjechała z Polski pomagać 
potomkom zesłańców. To ona bu-
dziła w ludziach prawdę o ich ko-
rzeniach. Uczyła nieznanego języ-
ka przodków. Głośno przypomi-
nała o zakazanej przez dziesię-
ciolecia historii. Ona wreszcie wy-
ciągnęła pomocną dłoń. W Polsce 
coraz głośniej mówiło się o roda-
kach w Kazachstanie. Przygoto-
wywano ustawę o repatriacji. 

Polak zawsze wraca

Trzy lata trwało załatwianie 
wszystkich formalności. Wresz-
cie, po rozdaniu swojego mająt-
ku, albo sprzedaniu go za bezcen, 
senior rodu poprowadził swoich 
najbliższych na dworzec kolejo-
wy. Męcząca podróż w nieznane 
trwała pięć dni. Do Warszawy do-
jechali w środku nocy. O Świdnicy 
nie wiedzieli zupełnie nic. Zasko-
czeni uroczystym powitaniem, z 
drżącym sercem szli do swojego 
nowego mieszkania. Miasto przy-

gotowało im miejsce w ojczyźnie. 
Powoli zaczęli uczyć się nowe-
go świata. Wciąż obcego, chociaż 
mieli do niego całkowite prawo. 
– Niesamowicie ciepło wspomina-
my pierwsze tygodnie w Polsce – 
opowiadają. – Ludzka życzliwość, 
zatroskanie urzędników, konkret-
ne oznaki, że jesteśmy oczekiwa-
ni, chciani, że jesteśmy u siebie, 
to wszystko budziło nadzieję. 

– Dzisiaj jest już inaczej – opo-
wiada Halina Sławiecka mieszka-
jąca od siedmiu lat w Milikowi-
cach. – Zwyczajne życie, proble-
my z pracą, utrzymaniem. Jeste-
śmy tak samo traktowani jak inni 
Polacy. Proszę to napisać, bo nie-
którzy myślą, że mamy przywile-
je – nalega.

A Zofia Bogińska z Bojanic 
mówi wprost: – Boli mnie to, 
że dla niektórych jestem „ruska”. 
Tam, chociaż byliśmy wytykani za 
bycie Polakami, to przynajmniej 
był powód do dumy. Ale za co 
krzywdzą nas w ojczyźnie?

Luba Sławiecka, dzisiaj z Mi-
likowic, tłumaczy: – Być może to 
prawo małych społeczności. Pew-
nie jesteśmy za krótko, by uznali 
nas za swoich. W mieście jest się 
bardziej anonimowym, więc jest 
łatwiej. I rzeczywiście Iwaniccy 
nie wspominają o przykrościach 
ze strony świdniczan. Podkreślają 
jednak, jak i pozostali repatrian-
ci: – Nie chcemy być traktowa-
ni wyjątkowo, nie potrzebujemy 
przywilejów. Wystarczy, jeśli bę-
dzie się pamiętać o naszej prze-
szłości, wtedy łatwiej nas się zro-
zumie. Jesteśmy ukształtowani w 
innym świecie, ale nie wybraliśmy 
sobie tego. Zostaliśmy nim ukara-
ni tylko za to, że Polska jest naszą 
ojczyzną.

Polak zrozumie

Mościsko, Nowizna, Bojani-
ce, Świdnica, Wałbrzych, Świe-
bodzice, Milikowice i wiele in-
nych społeczności przyjęło do 
siebie Polaków z Kazachstanu. 

Kilka tysięcy rodaków czeka na 
możliwość powrotu do kraju. 
Wszyscy oni mają prawo do Pol-
ski. Polakiem bowiem jest się 
nie tylko z urodzenia, ale i z wy-
boru, a oni tego wyboru doko-
nali. Warto pamiętać, że repa-
triant to „osoba powracająca do 
kraju po długim pobycie na ob-
czyźnie (zwykle jeniec wojenny, 
przesiedleniec, uchodźca)”, to 
brat, który się odnalazł. 

Dziesięć lat temu pierwsi Polacy z Kazachstanu osiedlili się w naszym regionie

Prawo do ojczyzny

MOIM 
ZDANIEM

WIESŁAW PIETRZYK

dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich UM w Świdnicy

Od lat dziewięćdziesią-
tych uczymy się historii 

na nowo. W Kazachstanie i 
na Syberii jest bardzo wielu 
Polaków, którzy wbrew swo-
jej woli zostali wysiedleni w 
tamte rejony. Wielu z nich 
chciałoby wrócić do swojego 
kraju. Młodzi liczą na sty-
pendia naukowe, by móc się 
kształcić. To jednak nie jest 
proste, ponieważ procedury 
są dość długie, a i odpo-
wiedzialność, jaka spada na 
miasto, duża. Kiedy w latach 
dziewięćdzisiątych było głoś-
no o repatriacji, kiedy hasło 
„Każda gmina przyjmuje 
Polaków” było modne, wte-
dy klimat społeczny wokół 
sprawy był zdecydowanie 
lepszy. Dzisiaj nawet orga-
nizacje pozarządowe, które 
powinny zaangażować się w 
powrót Polaków do kraju, 
nie są już tak aktywne. Na 
szczęście są gminy, które mi-
mo trudności realizują nadal 
program przyjmowania re-
patriantów. Dzięki władzom 
miasta Świdnica także pod 
tym względem, jest wiodącą 
gminą w Polsce.

Od lewej: Maria, 
Tatiana, Łada, 
Jan i Tomek 
Iwaniccy. Maria 
wskazuje 
na mapie 
Kazachstanu 
swoją wioskę 
– Jasną Polanę
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O radościach i trudnościach 
rekolekcjonisty z o. Józefem 
Szczeciną, misjonarzem 
ludowym, redemptorystą z Barda 
Śląskiego, rozmawia Dorota Bareła. 

DOROTA BAREŁA: Na czym po-
lega tajemnica udanych re-
kolekcji?

O. JÓZEF SZCZECINA: – Przede 
wszystkim od tego, na ile pro-
wadzący i uczestnicy potrafią 
się otworzyć na działanie Ducha 
Świętego. Ważne jest – ze stro-
ny duszpasterzy – wcześniejsze 
wzbudzenie u wiernych potrzeby 
udziału w rekolekcjach i zachęca-
nie do modlitwy w ich intencji.

A ze strony rekolekcjonisty?

– Najważniejsze – rekolekcjo-
nista sam musi być słuchaczem 
słowa Bożego. My, kapłani, bar-
dzo często uważamy słowo Bo-
że za towar na eksport. Trudniej 
jest nam samym słuchać. A tym-
czasem jest to pierwszy i zasad-
niczy warunek głoszenia: osobi-
ste spotkanie z Bogiem poprzez 
modlitwę, medytację, pogłębio-
ną refleksję: nad swoim życiem, 

kapłaństwem, sensowną lekturę 
i umiejętność odczytywania dzia-
łania Stwórcy w moim codzien-
nym życiu.

Niezbędny jest też wcześ-
niejszy kontakt z duszpasterza-
mi, m.in. by dowiedzieć się o 
cechach charakterystycznych 
danej parafii. Dzięki temu prze-
powiadanie ma szansę dotykać 
aktualnych problemów ludzi, 
trafiać do nich i zostawiać w ich 
sercach nadzieję. 

A po czym poznać, że rekolek-
cje były dobre?

– Po owocach. Przede wszyst-
kim po ilości osób stojących w 
kolejce do konfesjonału i jakości 
ich spowiedzi. Po ludziach, któ-
rzy szukają dodatkowego kontak-
tu z rekolekcjonistą, zadając py-
tania, umawiając się na rozmowy 
duchowe. Ale nie wszystkie owo-
ce można zobaczyć, ostatecznie 
pozostają one tajemnicą w ser-
cach uczestników.

Misjonarze redemptoryści 
średnio przez ok. pół roku 
głoszą misje i rekolekcje, 
a drugie pół przebywają w 
klasztorze macierzystym. To 
trudne powołanie?

– Tak, bardzo trud-
ne. Można powie-
dzieć, że rekolekcjo-
nista prowadzi cygań-
ski tryb życia, jest nie-
ustannym wędrowcem, 
przez co brakuje mu 
poczucia przynależno-
ści do miejsca, stabi-
lizacji psychicznej  w 
tym zakresie. 

Niełatwo jest także 
z tego względu, że rekolekcjo-
nista – mimo że przyjeżdża do 
parafii tylko na kilka dni – mu-
si przez ten czas nawiązać kon-
takt (również psychiczny) z pra-
cującymi w niej księżmi i ze słu-
chaczami. Stając na ambonie, 
czyta z twarzy zgromadzonych, 
czy są otwarci na słuchanie, za-
nurzeni w modlitwie, czy raczej 
gotowi stanąć w roli sędziego, 
jedynie oceniającego słowo Bo-
że. Prawdą jest, że prowadze-
nie rekolekcji to bardzo stresu-
jące zajęcie. Ale jest też dużo 
wdzięczności od ludzi, ciepłych 
słów. Niestety, trzeba to wszyst-
ko zostawić i ruszać dalej. W 
powrotnej drodze mam zwy-
czaj modlić się za tych, których 
opuszczam, zwłaszcza w powie-
rzonych mi intencjach.

Czy osoby o pogłębionym ży-
ciu religijnym podczas tra-
dycyjnych rekolekcji parafial-
nych znajdą coś dla siebie?  

– Rzeczywiście, rekolekcjo-
nista próbuje głosić rekolekcje 
całej parafii, w której są ludzie 

żyjący na różnych po-
ziomach życia ducho-
wego. Są tacy, którzy 
potrzebują wtajemni-
czenia w podstawowe 
prawdy wiary i bardziej 
posunięci na duchowej 
drodze. Trudno jest za-
dowolić wszystkich. 
Bywa, że ci ostatni wię-
cej otrzymują w indy-
widualnym kontakcie 

z rekolekcjonistą, choćby pod-
czas rozmowy duchowej. Cza-
sem ci bardziej intensywnie ży-
jący Ewangelią szukają pogłę-
bienia wiary w rekolekcjach za-
mkniętych, które siłą rzeczy są 
bardziej pogłębione. Myślę jed-
nak, że zawsze można z reko-
lekcji parafialnych coś dla sie-
bie zabrać.  

Sonda

JAK GŁOSZENIE REKOLEKCJI ZMIENIA KAPŁANA?
O. JERZY KRUPA, MISJONARZ REKOLEKCJONISTA OD 9 LAT

– Ja sam, podobnie jak moi słuchacze, podlegam mo-
cy Bożego słowa. Gdy przygotowuję kazanie, zgłę-
biam je i medytuję. Kiedy głoszę, jestem równocześ-
nie słuchaczem słowa (ono jest skierowane także do 
mnie). Do tego dochodzi duchowe wsparcie ze stro-
ny biorących udział w rekolekcjach. Ich modlitwy o 

światło i moc słowa dla misjonarza pomagają mi m.in. przeżyć w 
pełni to, co głoszę.

O. JÓZEF SZCZECINA, MISJONARZ REKOLEKCJONISTA OD 20 LAT, PRZEZ 6 LAT 
PRZYGOTOWYWAŁ DO PRACY NOWYCH MISJONARZY LUDOWYCH

– Bycie rekolekcjonistą uczy pokory, wiary i zaufania 
Bogu. Głosząc kazania, doświadcza, że – mimo iż sta-
ra się dać z siebie jak najwięcej – nie wszystko od nie-
go zależy. Zazwyczaj nie widzi także większości owo-
ców swojej pracy. Nawet gdy po ludzku rekolekcje 
wydają się udane, jest we mnie poczucie bycia nie-

godnym narzędziem w rękach Boga.

Ja to jest: być z drugiej strony ambony?

Rekolekcjonista jak wędrowiec

MISJONARZE LUDOWI
(czyli dla ludu) lub krajowi to ka-
płani, zazwyczaj zakonnicy, którzy 
mają za zadanie pogłębiać wiarę 
wśród ludzi już ochrzczonych prze-
de wszystkim przez prowadzenie 
misji parafialnych, a także różnego 
rodzaju rekolekcji. 
W naszej diecezji są m.in. przy 
klasztorach ojców redemptory-
stów w Bardzie, ojców francisz-
kanów w Kłodzku i Dusznikach 
Zdroju, Misjonarzy Świętej Rodziny 
w Szczytnej.
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Praca misyjno-
rekolekcyjna 
jest nieustannym 
wsłuchiwaniem 
się w Słowo 
Boże ze strony 
misjonarza 
po to, 
aby to Słowo 
przekazać 
wiernym
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Zapowiedzi
  KSIĄDZ BISKUP
12.03 – wizytuje parafię św. 
Antoniego w Pieszycach, 13–
14.03 – bierze udział w 339. 
posiedzeniu  Konferencji 
Episkopatu Polski, 15.03 – 
wizytuje parafię pw. Ducha 
Świętego w Bielawie, 16.03 – 
weźmie udział w pielgrzymce 
maturzystów na Jasną Górę, 
17.03 – przewodniczy Mszy 
odpustowej w Łagiewnikach, 
18.03 – wizytuje parafię w 
Piławie Dolnej.

  W DIECEZJI
16.03 – pielgrzymka matu-
rzystów na Jasną Górę, 17.03 
– Strzegom – dzień skupienia 
dla nadzwyczajnych szafarzy, a 
w Bardzie Śląskim dzień sku-
pienia dla doradców życia ro-
dzinnego. 

Regionalne Rekolekcje Wiary i Światła w Brzegu

Rozpoznanie
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JEDEN PROCENT
DLA CARITAS 

Tylko miłosier-
ni dostąpią mi-
łosierdzia, tak 
mówi nasz Pan. 
Ogromnie wiele 
biedy i cierpienia 

w naszym regionie jest dla 
każdego z nas zobowiąza-
niem do pomocy. Często sa-
mi nie potrafimy w sposób 
właściwy zatroszczyć się o 
potrzebujących. Brakuje nam 
możliwości, zdolności czy 
czasu. Dlatego mamy Caritas 
Diecezji Świdnickiej. Ja sam 
oczywiście oddam jeden 
procent podatku dla naszej 
Caritas. Zapraszam, a nawet 
oczekuję, że podobnie uczy-
nią kapłani, siostry zakonne, 
katecheci i wierni naszej die-
cezji. Pomagając Caritas, po-
magamy naszemu Kościołowi 
lokalnemu.

BP IGNACY DEC

Konto:
Caritas Diecezji Świdnickiej,
BZ WBK O/Świebodzice
73 1090 2356 0000 0001 0331 5766,
dopisek
„Jeden procent dla Caritas”.

Pierwsi świdniczanie wzięli 
udział w rekolekcjach dla wspól-
not Ruchu Wiara i Światło re-
gionu wrocławskiego. Odbyły się 
one w Brzegu 24 i 25 lutego. Pod-
czas konferencji, pracy w grupach 
i na modlitwie rozważano temat 
„Przyjaciele Jezusa”.

Przypomnijmy. Wiara i Świat-
ło to ruch skupiający ludzi wraż-
liwych na świat niepełnospraw-
nych i ich rodzin. Wspólnota 
wspierająca się w doświadczeniu 
choroby i ograniczenia, dzieląca 
się wiarą i radością, pielęgnująca 
prostotę i serdeczność. – W mie-
ście dzieje się sporo na rzecz nie-
pełnosprawnych – mówi Geno-
wefa Nowotarska, katechetka ze 
szkoły specjalnej – warto jednak 
nadać tym inicjatywom spójne ra-
my. – Chcemy zaproponować nie-
pełnosprawnym i ich rodzinom 
formację duchową, która wyro-
sła z ich doświadczenia niepełno-
sprawności – dodaje Małgorzata 
Wawszczyk, katechetka z SP nr 
10, która wzięła udział w rekolek-
cjach.  – To, co zobaczyłam, jest 
dla mnie po prostu wielkie. Nie-
pełnosprawni w Kościele muszą 
mieć swoje miejsce. Jest to moż-
liwe! Zrozumiałam to w Brzegu – 
dodaje Władysława, mama Kry-
stiana z zespołem Downa.

I jeszcze głos Klaudii. – Mło-
dzi tak często potrzebują się wy-
kazać swoją dorosłością i odpo-
wiedzialnością. Czas i siły odda-
ne niepełnosprawnym to świetna 
szkoła dojrzałości – mówi, obie-
cując, że zaprosi swoich rówieś-
ników do włączenia się w życie 
powstającej wspólnoty.

Nasza redakcja wspie-
ra wysiłki, by w biskupim 
mieście powstała pierw-
sza grupa wiaroświet-
lana. DYR

Od góry: Życie sakramentalne
jest konieczne także

dla upośledzonych
umysłowo

W środku: Dobre przygotowanie
do spowiedzi

wymaga fachowości
i współpracy rodziny

z księdzem
Powyżej: Odpowiednio

głoszona
Ewangelia

jest bardzo
czytelna

dla niepełno-
sprawnych
umysłowo

Coraz bliżej do powstania wspólnoty 
Wiary i Światła w Świdnicy.

Giganci ducha
są także
wśród dzieci



Jeśli dokładnie, z mapą 
w ręku, przeanalizujemy 
położenie parafii 
w Imbramowicach, 
to stwierdzimy, że należące 
do niej miejscowości 
przeplatają się z wioskami 
sąsiedniej wspólnoty 
z siedzibą w Bukowie.

Aby dostać się na 
przykład do kościoła fi-
lialnego w Borzygniewie, 
imbramowicki proboszcz 
ks. Ryszard Mencel mu-
si minąć sam Buków. Po-
dobnie musi postąpić je-
go sąsiad, gdy zechce do-
trzeć ma Mszę św. do Do-
manic, do których naj-
krótsza droga wiedzie 
przez Imbramowice.

Już nie rolnicza

– W przeszłości ca-
ła parafia stanowiła spo-
łeczność typowo rolni-
czą – mówi proboszcz. 
Do dzisiaj mieszkańcy 
wspominają ks. Józefa 
Galka, który sam przez 
szereg powojennych lat 
prowadził tu gospodar-
stwo. Obecnie mieszkań-
ców utrzymujących się 
z roli jest tutaj niewie-
lu. – Parafianie najczęś-

ciej pracują w Świdnicy, 
Strzegomiu – opowiada 
proboszcz. – Mimo odle-
głości, stosunkowo łatwo 
jest także dojechać do 
Wrocławia, gdyż przez 
Imbramowice przebie-
ga ruchliwa linia kolejo-
wa. Wbrew pozorom tu-
tejsi mieszkańcy nie mają 
więc dużych problemów 
ze znalezieniem pracy. 
Sytuację poprawiło także 
utworzenie w pobliskim 
Żarowie specjalnej strefy 
ekonomicznej. – W zasa-
dzie każdy, kto chce pra-
cować, może znaleźć za-
trudnienie – mówi ks. Ry-
szard Mencel.

Kapłan 
z Imbramowic
W tym roku imbra-

mowickich parafian cze-
ka prawdziwe święto. 26 
maja święcenia kapłań-
skie przyjmie diakon Ju-
lian Nastałek. Będzie dru-
gim kapłanem pochodzą-
cym z tej miejscowości 
po II wojnie światowej. 
Z pewnością w znacz-
nym stopniu jest to za-
sługa proboszcza, który 
chociaż mógłby skorzy-
stać z pomocy nauczy-
cieli katechezy, sam wo-
li prowadzić lekcje religii. 
– To pozwala mi na stałe 

utrzymywanie kontaktów 
z młodzieżą – mówi.

Świątynia 
z historią
Kościół parafialny pw. 

Wniebowzięcia NMP po 
raz pierwszy w dokumen-
tach pojawia się w 1335 r. 
Obecna budowla została 
wzniesiona na początku 
XVI wieku, po czym kilka-
krotnie była przebudowy-
wana. We wnętrzu znaj-
dują się gotyckie kamien-
ne sakramentarium oraz 
barokowy ołtarz główny. 
Na szczególną uwagę za-
sługuje epitafium z 1589 r. 
Ma ono charakter eks-
piacyjny, a umieszczony 
na nim opis mówi o tra-
gedii, jaka wówczas  się 
wydarzyła. Dowiaduje-
my się, że „Marcin von 
Hoff-Schnorbein w wieku 
18 lat rozstał się z życiem 
za przyczyną Dawida von 
Barwitz. Czyn ten został 
doniesiony przed Oblicze 
Jego Majestatu Księcia na 
Legnicy i Brzegu, namiest-
nika Prowincji Śląskiej”. 
Epitafium jest formą za-
dośćuczynienia i jak moż-
na wyczytać z umieszczo-
nej na nim inskrypcji: „po-
winno służyć zadumie i 
przestrodze (…)”.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI
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KS. RYSZARD 
MENCEL

Urodzony w 1956 r. w 
Miliczu. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1983 roku. 
W latach 1983–1984 po-
sługiwał w Jedlinie Zdroju. 
Następnie pracował w 
Boguszowie Gorcach. W 
1987 r. trafił do Żarowa, 
a po kolejnych ośmiu la-
tach objął parafię w 
Imbramowicach, w których 
pracuje do dzisiaj.

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

ŚWIDNICKI

Kościół 
w Borzygniewie

Po lewej: 
Kościół 

w Imbramowicach

W środku:
Kościół

w Pyszczynie

PANORAMA PARAFII
Imbramowice pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (dekanat Gościsław)

Uprawiano tu rolę

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza parafia jest stosunkowo mała, bo li-
czy zaledwie nieco ponad 1100 mieszkań-
ców. Jednak to głównie dzięki ich poświęce-
niu potrafimy utrzymać w dobrym stanie na-
sze kościoły. Mogłoby się wydawać, że nic w 
tym nadzwyczajnego, ale trzeba pamiętać, że 
pod naszą pieczą znajdują się aż trzy świąty-
nie. Oprócz parafialnej w Imbramowicach, w 
Borzygniewie znajduje się zabytkowy kościół 
filialny, którego źródła sięgają XIII wieku. W 
Pyszczynie mamy natomiast uroczą kaplicę wy-
budowaną w 1875 r.
W świątyniach tych przeprowadziliśmy wiele 
remontów, między innymi renowację ołtarzy 
czy wymianę nagłośnienia. Czeka nas jeszcze 
wiele pracy, ale jestem spokojny, gdyż wiem, 
że zawsze mogę liczyć na parafian.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta:  

Imbramowice – godz. 8.00 i 12.30;  
Borzygniew – godz. 9.30;  
Pyszczyn – godz. 11.00

  Dni powszednie:  
Imbramowice – godz. 8.00


