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Stowarzyszenie i ruch skupiające 
rodziny chciały obchodzić swoje 
święto patronalne z biskupem.

Powoli staje się tradycją die-
cezji, że święto Świętej Rodziny 
jest okazją do spotkania rodzin 
z biskupem. – Rok temu po raz 
pierwszy doszło do spotkania – 
wspomina Ewa Sapko z Ruchu 
Domowego Kościoła. – Wtedy 
chcieliśmy przedstawić się nasze-
mu biskupowi jako ruch. W tym 
roku chcemy zaprezentować po-
szczególne rejony, ich specyfikę.

Tak więc 29 grudnia bp Ig-
nacy Dec najpierw w katedrze 
przewodniczył Mszy św. w inten-
cji rodzin diecezji, a potem w au-
li kurialnej spotkał się z członka-
mi Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich i Ruchu Domowego Kościo-
ła, by złożyć im życzenia.

W słowie skierowanym do 
wiernych biskup podkreślił zna-
czenie rodzin dla Kościoła i przy-
szłości świata. Przestrzegał także 
przed niebezpiecznymi trenda-
mi, jakie można zaobserwować 
w polityce i kulturze oraz oby-

czajowości, a które są 
wymierzone w integral-
ność i zdrowie moralne 
rodziny. 

– Zależy nam na 
spotkaniu z naszym bi-
skupem – komentuje Andrzej 
Kościółek z kłodzkiego rejonu 
Domowego Kościoła. – Jest to 
o tyle naturalne, że przecież bi-
skup jest ojcem diecezji, dlate-
go czujemy się jego dziećmi. 
Święta Bożego narodzenia są 
takie rodzinne – uśmiecha się. 

– Potrzebujemy pasterskie-
go błogosławieństwa i słowa po-

krzepienia – dodaje Ry-
szard Sapko. – Spotka-
nie stało się także spo-
sobnością do osobiste-
go kontaktu z bisku-
pem i wymiany spo-

strzeżeń co do zaangażowania 
rodzin w życie parafialne.

Ruch Domowego Kościoła 
skupia kilkadziesiąt małżeństw 
w 40 tzw. kręgach, w skład któ-
rych wchodzi cztery lub pięć 
małżeństw. Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich działa w sześciu 
miejscowościach diecezji.

KS. ROMAN TOMASZCZUK
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W rodzinnym 
spotkaniu 
z biskupem 
wzięły udział 
także dzieci

Spotkanie rodzin w świdnickiej katedrze

Bo jest ojcem

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii

w STRONIU ŚLĄSKIM
  Przygotowania

do uruchomienia
MUZEUM DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Marek Piorun, burmistrz Dzierżonio-
wa, 23 grudnia po raz pierwszy za-

prosił mieszkańców na rynek, by wspól-
nie kolędować. – Przez cały rok ma-
my 14 imprez plenerowych. Dzisiaj do-
łącza piętnasta – wyjaśnia. – Zależy 
mi, by spotkanie w atmosferze miło-
ści i porozumienia pomagało nam bu-
dować jedność oraz odzyskiwać lub
umacniać posiadaną nadzieję. Jeśli po-
mysł spotka się z zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców, będziemy

go rozwijać – obiecu-
je. Podczas spotkania
w kolędowaniu poma-
gały występy czte-
rech dzierżoniowskich 
chórów parafialnych, 
a ks. prałat Zygmunt 
Kokoszka poświęcił 
miejską szopkę. 

Waldemar 
Krzeski 
akompaniował 
ze swoim 
zespołem 
chórowi 
„Kanon”
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MIASTO „PRZYBIEŻAŁO” DO STAJENKI

KS. ROMAN TOMASZCZUK
redaktor wydania

Pierwszy tydzień Nowego 
Roku przekonuje nas, 

że niewiele się zmieniło… 
problemy z grudnia 2007 
roku pozostały. Jednak jest 
coś szczególnego w prze-
kraczaniu kolejnych gra-
nicznych dat. Przynoszą 
one prawo do nadziei. Tak 
jak kolędnicy, którzy zapu-
kali do świdnickich domów 
(patrz s. IV i V). Warto sko-
rzystać z przełomów, choć-
by tylko kalendarzowych, 
by dokonały się te najważ-
niejsze – życiowe. Państwo 
wybaczą teraz wątek osobi-
sty: tematem granicznych 
dat jestem ostatnio bardzo 
zainteresowany, za chwilę 
osiągnę Chrystusowy wiek. 
I co? Będzie przełom? 
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Ciepło w kościele

Pomnik pamięci

WAŁBRZYCH. Parafianie ze 
wspólnoty śś. Piotra i Pawła 
w demokratycznym referen-
dum opowiedzieli się za za-
łożeniem w kościele nowego 
ogrzewania (659 za, 50 prze-
ciw). Zakończono już pierw-
szy etap prac instalacyjnych. 
Docelowo listwy ogrzewające 
mają być założone pod wszyst-
kimi siedziskami ławek i w kon-
fesjonałach. Natomiast w prez-
biterium zostaną zamontowa-
ne ceramiczne napromienni-
ki. Ks. prałat Ryszard Szkoła, 
proboszcz parafii, ma nadzieję, 
że takie rozwiązanie okaże się 
ostatecznie i efektywne, i eko-
nomiczne. 

Wyznaczyli drogę
DIECEZJA. Akcja Katolicka 
Diecezji Świdnickiej (AK) przy-
gotowuje się do stycznio-
wych wyborów zarządu. 
Członkowie AK, na zor-
ganizowanym w grud-
niu dniu skupienia, 
podjęli wyzwania zwią-
zane z nową ewange-
lizacją. Diecezjalny 
asystent kościel-
ny AK, ks. Sławomir 
Augustynowicz, przedstawił 
założenia nowej ewangeliza-
cji. Modlitwie eucharystycznej 
przewodniczył ks. prałat Julian 

Źrałko, a homilię wygłosił ks. 
prałat Piotr Śliwka, któremu 

prezes AK Jerzy Fedoruk 
podziękował za do-
tychczasową opiekę 
nad AK. – Członkowie 

AK powinni być takimi 
chrześcijanami, którzy 
z odnowionym i odważ-
nym oddaniem angażu-
ją się w proces „nowej 
ewangelizacji”, używa-

jąc w tym celu nowoczes-
nych środków komunikacji i 
działania – podkreśla Barbara 
Kozina, członek zarządu AK. 

Nauczyciele na scenie
ŚWIDNICA. Uczniowie Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” 
oglądali na scenie swoich nauczy-
cieli. Pedagodzy wystąpili w szkol-
nych jasełkach. Pomysłodawcą 
imprezy była dyrektor Danuta 
Sekuła. – Myślę, że oglądając 
to przedstawienie w wykonaniu 
waszych nauczycieli, jeszcze bar-

dziej przeżyliście wspaniały dar 
narodzin Bożej Dzieciny – mó-
wiła po zakończeniu insceniza-
cji. Uczniowie z uznaniem wy-
rażali się o zdolnościach aktor-
skich swoich nauczycieli. Sami 
wzięli udział w przedstawieniu, 
gdy wykonywali kolędy służące 
za komentarz muzyczny do ko-
lejnych scen. 

BIELAWA. Bielawianie podsu-
mowując rok 2007 mogą być 
z siebie dumni, m.in. z powo-
du odsłonięcia pomnika Jana 
Pawła II. Pomysł budowy monu-
mentu zrealizował Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika 
Papieża Jana Pawła II, który 
został założony 10 czerwca 
2005 roku przy Towarzystwie 
Przyjaciół Bielawy. Fundusze 
gromadzono sprzedając ce-
giełki i zbierając datki do pu-
szek. Znacząco pomogły wła-
dze miasta. Ks. prał. Stanisław 
Chomiak, proboszcz parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP, pod-
czas uroczystości odsłonięcia 
pomnika wyraził przekonanie, 
że „ta inicjatywa jest nie tylko 
wyrazem dumy z osoby Jana 
Pawła II, ale że jego naucza-
nie będzie wcielane w życie. 
Odsłonięcia pomnika dokonał 

burmistrz Ryszard Dźwiniel. 
Statuę poświęcił ks. infułat 
Kazimierz Jandziszak. 

Odwiedziny
ŚWIDNICA. Feliksa Bielińska, 
prezydent Związku Polaków na 
Ukrainie „Aster” z Niżyna (wo-
jewództwo czernihowskie) 21 
grudnia złożyła wizytę ks. bp. 
Ignacemu Decowi. Celem spot-
kania było rozeznanie, czy koś-
ciół świdnicki może wspierać 

budowę świątyni w Niżynie. 
F. Bielińska odwiedziła Świdnicę 
na zaproszenie tutejszych 
władz. Towarzyszyło jej czter-
naścioro dzieci ze związkowe-
go zespołu tańca „Victoria”. 
Niżyn jest miastem partnerskim 
Świdnicy.

W każdym domu
„GOŚĆ NA KOLĘDĘ” – tak 
nazywa się specjalna publika-
cja, która została zamówiona 
przez kurię świdnicką w wy-
dawnictwie „Gość Niedzielny”. 
Projekt zrealizowała nasza re-
dakcja. Zeszyt zawiera pod-

stawowe informacje o diecezji 
świdnickiej. Stanowi także za-
chętę do aktywnego udziału w 
duszpasterstwie parafialnym. 
„Gość na kolędę” jest jedną z 
tegorocznych pamiątek wizyty 
duszpasterskiej.

Dla dzieci i młodzieży
DIECEZJA. Na s. VII rozpo-
czynamy publikację ramowych 
planów zajęć Młodzieżowych 
Domów Kultury z terenu diece-
zji. Zachęcamy do aktywności 
pozaszkolnej dzieci i młodzież. 

Talenty podarowane przez 
Stwórcę muszą zostać rozwi-
nięte, w przeciwnym wypadku 
człowiek staje się winny grze-
chu zaniedbania. Na początek 
propozycje MDK ze Świdnicy.

Krystyna i Maria Paszkiewiczowe 
są zadowolone z rozwiązania 
zaproponowanego przez proboszcza

Pomnik Jana Pawła II stoi  
w Bielawie na skwerze  
kard. Wyszyńskiego

Feliksa Bielińska podczas rozmowy z bp. Ignacym Decem
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Rozmowa o świątecznych klimatach

Sprowokować głębię

KS. ROMAN TOMASZCZUK: „Świd-
nicka Kolęda 2007” – wiel-
ki sukces miasta, wydarze-
nie bez precedensu na Dol-
nym Śląsku. Jest Pan dumny 
ze swego pomysłu?

WOJCIECH MURDZEK: – Je-
stem bardzo zadowolony z te-
go, co udało się nam osiąg-
nąć. Formuła „Świdnickiej Ko-
lędy 2007” to zebranie róż-
nych wydarzeń bożonarodze-
niowych pod jednym szyldem. 
Pomysł zrodził się rok temu. 
Potrzeba było jednak czasu, by 
dobrze wszystko przygotować. 
Warto zaznaczyć, że Świdni-
ca od dawna obfituje w wie-
le świątecznych przedsięwzięć. 
Nadaliśmy im wszystkim no-
we ramy. 

Bez wątpienia najmocniej-
szym symbolem „Świdnickiej 
Kolędy 2007” jest gwiazda 
betlejemska na katedralnej 
wieży. Media skupiły się na 
widowiskowej stronie znaku. 
Czy mieszkańcy kojarzą trzy 
tysiące diod zawieszonych sto 
metrów nad ziemią ze zwia-
stowaniem narodzin Chrystu-
sa? Słowem: czy forma nie 
przesłoniła treści? 

– Osobiście, jak tylko nada-
rzała się okazja, podkreślałem, 
podobnie jak moi zastępcy czy 
rzecznik prasowy urzędu, że 
gwiazda, a co za tym idzie ca-
łe wydarzenie, ma wskazywać 
na konkretne miejsce i prze-
słanie, które ze sobą niesie. 
Świętujemy narodziny Chrystu-
sa! – to staraliśmy się uwy-
puklić. Gwiazda prowokowa-
ła, owszem, ale naszą intencją 
było, by z warstwy emocjonal-
nej, atrakcji turystycznej, zejść 
głębiej. 

Daliśmy szansę. Oczywiście, 
jeśli ktoś nie chce pójść o krok 
dalej, pozostanie w przestrze-

ni wrażeń estetyczno-emocjo-
nalnych. Co samo w sobie nie 
jest złe, ale trochę za słabe 
jak na powołanie chrześcija-
nina. Trzeba się jednak liczyć 
z różnymi potrzebami i moż-
liwościami duchowymi miesz-
kańców. 

Nie chcę jednak pominąć 
w tym wszystkim dobra, ja-
kie rodziło się w relacjach in-
terpersonalnych. „Świdni-
cka Kolęda 2007” dawała im-
puls wielu rozmowom, spot-
kaniom, współpracy pojedyn-
czych ludzi i całych środo-
wisk. Na przykład wielki świą-
teczny piernik – to wspólne 
dzieło świdnickich cukierni-
ków, którzy na co dzień są dla 
siebie, co tu dużo mówić, kon-
kurencją.  

Nie drażni Pana to, że jest te-
raz tak dużo klimatu świąt 
przed świętami? Jeszcze krok 
i pozostanie czysta komer-
cja.

– „Świdnicka Kolęda 2007” 
odbyła się w bezpośredniej 
bliskości Bożego Narodzenia, 
kiedy nawet liturgia wkracza 
w ostatni etap przygotowa-
nia adwentowego. Uważam 
więc, że postąpiliśmy słusz-
nie, wybierając taki, a nie in-
ny termin wydarzenia. War-
to zauważyć, że wszystko zo-
stało zakończone w sobotę 22 
grudnia, by ostatnie dni świd-
niczanie i goście mogli po-
święcić na rodzinne przygoto-
wanie do świąt. 

„Świdnicka Kolęda 2008” – 
jaka będzie? 

– Za wcześnie, by o tym 
mówić. Jedno jest pewne: od-
wrotu już nie ma. Wydarzenie 
spotkało się z dobrym przyję-
ciem mieszkańców i różnych 
środowisk. Musimy popraco-
wać nad strategią mobilizacji 
świdniczan do skorzystania z 
przedświątecznej oferty. Cho-
ciaż ludzi na Rynku było wie-
lu, to zdajemy sobie sprawę, 
że o wiele za mało jak na tak 
duże miasto. Trzeba będzie 
także zastanowić się nad pod-
jęciem kolejnych kroków, by 
istota całego przedsięwzięcia 
nie zgubiła się w natłoku pro-
pozycji programowych, ale by-
ła przez nie podkreślana.



Słowo naszego Biskupa

PRZESŁANIE 
MĘDRCÓW 

Na Boga trzeba 
być zawsze ot-
wartym. Trzeba 
być nastawionym 
na Jego ciągłe po-
szukiwanie. Bóg – 

raz znaleziony –  chce być 
znajdowany ciągle na nowo. 
To poszukiwanie nie jest ła-
twe. Wymaga trudu i wy-
trwałości. Tego właśnie uczą 
nas Mędrcy ze Wschodu. Kto 
chce lepiej poznać Chrystusa, 
kto chce pełniej wniknąć w 
tajemnicę Boga, musi podjąć 
wielki wysiłek. Zresztą wszel-
kie poznanie bywa trudne. 
Ileż muszą np. namęczyć się 
uczniowie, studenci, by do-
brze zdać egzaminy. Ileż wy-
siłku musi włożyć badacz na-
ukowy, żeby dojść do wyni-
ków, żeby wiedzę posunąć 
naprzód. Podobnie jest i w 
dziedzinie poznawania Boga. 
Tu też jest potrzebny mozol-
ny wysiłek. Szukajmy prawdy 
o Bogu w Piśmie Świętym, 
szukajmy jej w książkach te-
ologicznych i prasie katoli-
ckiej, szukajmy Boga w gło-
sie naszego sumienia, szu-
kajmy Go i rozpoznajmy w 
wydarzeniach codzienne-
go życia. On jest uchwytny 
naszym wewnętrznym zmy-
słom. Daje się poznać nasze-
mu rozumowi. Objawia się 
nam dzięki wierze.
Pamiętajmy, że światem nie 
rządzą tylko prezydenci, pre-
mierzy, kanclerze czy in-
ni przywódcy. Światem na-
prawdę kieruje Bóg. Do 
Niego należy zawsze ostat-
nie słowo. Pogłębiajmy prze-
to naszą wiarę w działanie 
Boga. Bądźmy tymi, którzy 
odkrywają Jego działanie nie 
tylko w świętej liturgii, ale 
także w bieżących wydarze-
niach codziennego życia. W 
duchu Trzech Mędrców złóż-
my podczas Eucharystii po-
kłon i uwielbienie Jezusowi 
Chrystusowi, złóżmy Mu na-
sze duchowe dary i prośmy o 
dar głębokiej wiary na rozpo-
częty rok i na dalsze lata na-
szego życia. BP IGNACY DEC

O gwiazdach prowadzących 
do płytkich emocji albo do Chrystusa 
mówi prezydent Świdnicy 
Wojciech Murdzek.

KS
. R

O
M

AN
 T

O
M

A
SZ

C
Z

U
K

WOJCIECH MURDZEK
Świdniczanin, mąż Annetty, oj-
ciec Natalii (11 lat) i Wiktora 
(5 lat), ma 49 lat. Z wykształce-
nia elektronik. W latach 1990–
1998 wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, w latach 1999–2002 
pierwszy starosta świdnicki, a od 
2002 r. prezydent Świdnicy, dwu-
krotnie wybrany przez miesz-
kańców w bezpośrednich wybo-
rach. Prezes Fundacji Pomocy 
Biednym Dzieciom „Ut Unum 
Sint”, działacz ruchu „Komunia 
i Wyzwolenie”.
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Po raz pierwszy w Świdnicy kolędowa akcja Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Muchas gracias, hermanos
A potem 

jeszcze po polsku: 
Dziękujemy szczerze, 

niech Wam 
Pan błogosławi 

i anioł 
zawsze strzeże 

– takie podziękowanie 
słyszeli świdniczanie, 

przyjmujący 
misyjnych kolędników. 

Peru leży w zachod-
niej części Ameryki 
Południowej, nad Ocea-
nem Spokojnym. Liczy 

niemal 29 milionów ludzi (90 
procent to katolicy), a teryto-
rialnie jest cztery razy więk-
sze od Polski. Pomimo wie-
lu bogactw naturalnych Peru 
należy do najbiedniejszych i 
najbardziej zacofanych krajów 
Ameryki Południowej. Ponad 
połowa mieszkańców żyje w 
ubóstwie, problem ten dotyka 
zwłaszcza dzieci. 

tekst i zdjęcia 
KS. ROMAN 

TOMASZCZUK 

Kolędnicy 
(na zdjęciu św. Józef, 

czyli Wojtek) 
kwestowali na rzecz 

projektów charytatywnych 
w Peru
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Po raz pierwszy w Świdnicy kolędowa akcja Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Muchas gracias, hermanos

Siostry klawerianki ze Świdnicy przygotowały trzy grupy kolędników 
misyjnych (na zdjęciu s. Renata). Oprócz przygotowania strojów i ról dzieci 
modliły się w intencji swoich rówieśników z Peru. Brały także udział 
w misyjnych katechezach i poznawały sytuację małych Peruwiańczyków

Nabożeństwo rozesłania dzieci 27 grudnia odprawił ks. Tomasz Puślecki 
z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Polskie dzieci 
są bardzo skuteczne w pomocy potrzebującym. 
W ubiegłym roku zebrały prawie milion trzysta tysięcy złotych

W tym roku w scence kolędowej dzieci opowiadały o Dobrej Nowinie 
i pomocy dla dzieci w Peru, w którym w ciągu jednego roku życie traci 
20 tys. dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia. 
Ponad dwa miliony małych Peruwiańczyków (ok. 51 proc.) musi pracować

Każda grupa maluchów miała swego opiekuna (na zdjęciu Karol)

Świdniczanie nie ukrywali zadowolenia z odwiedzin kolędników. 
Chętnie wsłuchiwali się w dobre życzenia od dzieci i odwdzięczali się im 
słodkościami

Przy okazji kolędowania dzieci zbierały ofiary, które Papieskie Dzieło 
Misyjne Dzieci przeznaczy na budowę domów dla peruwiańskich dzieci 
ulicy, szkół dla dzieci pozbawionych dostępu do nauki, opiekę medyczną 
dla chorych, opiekę i stypendia dla dzieci zmuszanych do pracy i formację 
chrześcijańską. Polscy kolędnicy misyjni w ubiegłym roku uzbierali kwotę 
345 531,11 zł, która wsparła 28 projektów, niosących pomoc 36 624 dzieciom 
w Republice Środkowoafrykańskiej
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Przeciętnej kobiecie przygotowanie wigilii dla 
pięciu czy dla trzystu pięciu osób robi różnicę. 
Niektórym jednak nie…

To był bardzo dobry człowiek. Zmarł trzy 
lata temu. Wśród notabli różnych kręgów cie-
szył się sławą świetnego kucharza, a wśród 
biedaków wałbrzyskich szeptano: idź do Józ-
ka Szydłowskiego, przestaniesz być głodny. 
Józek był szefem kuchni w hotelu „Sudety”.

Praca wre
Od dwudziestu lat w parafii pw. św. Jerze-

go w Wałbrzychu biedacy mogą spożyć wi-
gilię i śniadanie wielkanocne. Owszem, na 
co dzień działa tam jadłodajnia dla ubogich. 
Jednak od święta, instaluje się w kuchni eki-
pa kilku kobiet, które biorą na siebie obowią-
zek ugotowania potraw na świąteczny stół 
dla trzystu osób.

Alicja Kondracka, Urszula Dyszkiewicz, 
Danuta Szel, Maria Szydłowska wydają się ig-
norować prawa biologii.

Wtedy, kiedy przeciętna Polka narzeka 
na ogrom przedświątecznych przygotowań, 
one robią nie tylko to, co obowiązuje je ja-
ko matki i żony, ale poświęcają kilkanaście 
godzin najcenniejszego czasu na gotowanie 
dla biednych. Co ciekawe, większość z nich 
to urzędniczki Ratusza.

Zapotrzebowanie: 100 litrów grzybowej, 
makaron z 40 jaj, 80 litrów ziemniaków, 50 li-
trów makiełki, 50 kg śledzi (z cebulką w ole-
ju) – to tyko niektóre składniki kolacji wigilij-
nej. W ich przygotowaniu pomagają od kilku 
lat panowie: Jarosław Grabowski, Piotr Zimni-
cki i Tomasz Żmuda.

Praca uświęca
Impuls do zaangażowania dał im wspo-

mniany mistrz kucharski. Poprosił o po-
moc. Nie potrafiły, a potem już nie chcia-
ły odmówić.

Alicja: – Ktoś musi o tych biedakach 
myśleć! Urszula: – Czekam na ten dzień, 
pieniędzmi ich nie obdzielę, pracą i cza-
sem owszem. Danuta: – Smak bezintere-
sowności jest nie do podrobienia, a praca 
przez to pali się w rękach. Maria: – To ła-
ska, za którą dziękujemy Bogu. Pracujemy 
tutaj,  a potem mamy siłę, by i w domu by-
ło jak należy.

Wszystkie: – Teraz już się nie da inaczej, 
zresztą Józek by nam nie wybaczył, gdyby-
śmy tu nie przyszły.

Jarek dodaje: – Z założenia nie daję jał-
mużny pieniężnej. Dwa razy w roku odda-

ję potrzebującym swój czas i siłę, tak pra-
cuję na niebo.

Praca pomaga
Zaangażowanie wigilijne pomaga kobie-

tom w ich osobistym życiu. Urszula dołączy-
ła do koleżanek, bo nie umiała zna-
leźć sobie miejsca po tym, jak jej 
córka wyjechała za granicę. Danuta 
spotyka podczas tej pracy Pana Bo-
ga. Alicja, wsłuchując się w historie 
opowiadane przez biednych, znaj-

duje właściwą miarę dla oceny swego ży-
cia. Maria ładuje swoje duchowe akumula-
tory, by święta były prawdziwie radosne i 
spełnione.

I jeszcze mężczyzna: Jarek czuje się po-
trzebny nie tylko swojej rodzinie, ale właś-
nie ubogim. Cieszy się, że żona rozumie jego 

wolontariat. Szanuje to i pochwala.
Wystarczy! Przed nami Wielka-

noc. Na śniadanie znowu przyjdzie 
trzystu biednych. Kto pomoże bry-
gadzie dobrego Józka? Oni zapra-
szają. KS. ROMAN TOMASZCZUK

Wolontariat na rzecz biednych w Wałbrzychu

Józek by nam nie wybaczył

Maria, wdowa  
po Józefie, 
oczkuje 
80 litrów 
ziemniaków

Jarek mieli mak na 50 litrów makiełki
Alicja dla pokreślenia nastroju założyła 
mikołajową czapkę
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Rady rodziców po nowelizacji przepisów oświatowych

Zadanie obowiązkowe
Szkolne rady rodziców 
nareszcie mają realny wpływ 
na życie szkoły.

Od początku roku szkol-
nego obowiązują nowe prze-
pisy o powoływaniu i kompe-
tencjach szkolnych rad rodzi-
ców. Wprowadzono zasadni-
cze zmiany, które dają rodzi-
com uprawnienia równorzędne 
do tych, jakie mają dyrektorzy i 
nauczyciele. Mogą bowiem in-
gerować w sprawy finansowe, 
wychowawcze, a nawet perso-
nalne szkoły. 

Rodzice przez swych re-
prezentantów mogą wystę-
pować z wnioskami i opinia-
mi we wszystkich sprawach 
szkoły. Wśród kompetencji rad 
rodziców są takie, na któ-
re warto zwrócić uwagę ze 
względu na możliwości, jakie 
dają we wpływaniu na mo-
del wychowania realizowany 
w szkole.

Rodzice mają prawo: 
uchwalania w porozumie-

niu z radą pedagogiczną pro-
gramu wychowawczego (okre-
śla on zadania wychowawców 
klas, treści wychowawcze za-
warte w statucie i regulami-
nie szkolnym, zasady współ-
pracy wychowawców z rodzi-
cami i samorządem uczniow-
skim) i programu profilaktyki 
(dotyczy on rozwijania zainte-
resowań uczniów, przeciwdzia-
łania niepowodzeniom w na-
uce, zapewnienia bezpieczeń-
stwa w szkole i zapobiegania 
uzależnieniom uczniów), wpły-
wania na decyzje o działalno-
ści stowarzyszeń i organizacji 
społecznych na terenie szkoły, 
możliwość opiniowania pracy 
nauczycieli. 

Ustawa precyzuje, że rodzi-
ce mogą zabierać głos w spra-
wie zestawu programów wy-
chowania przedszkolnego lub 
szkolnego oraz szkolnego ze-
stawu podręczników, a także 
wnioskować o zmiany w tych 
dokumentach. 

Co z tego 
wynika?

Po przeprowadzo-
nych na terenie Dol-
nego Śląska konferen-
cjach informacyjnych 
o nowym statusie rad rodzi-
ców ich organizatorzy, na na-
szym terenie Delegatura Kura-
torium Oświaty w Wałbrzychu, 
uważają, że – jak mówi Mał-
gorzata Curyl, odpowiedzial-
na za świdnicką konferencję 
– rodzice poczuli swoją waż-
ność i mają teraz pewność, 
że w swych działaniach mo-
gą liczyć na mocny argument 
prawa oświatowego. Dyrektor 
delegatury Mieczysława Stę-
pień, dodaje: – Potrzeba było 
tego doprecyzowania, by po-
łożyć nacisk na współpracę 
i współodpowiedzialność ro-
dziców za szkolne wychowa-
nie ich dzieci.

Władze oświatowe są te-
raz zainteresowane skutkami 
obowiązywania nowego pra-
wa. – Planujemy za jakiś czas 
konferencję, na której rodzice 
mogliby podzielić się swymi 
osiągnięciami we współtwo-
rzeniu atmosfery szkoły – za-
powiada M. Stępień.

Zadanie,

jakie rysuje się dla ka-
tolickich rodziców, to 
aktywny udział w ży-
ciu szkoły. Nie wol-
no zmarnować szan-

sy, jaka powstała po wrześnio-
wej zmianie ustawy. Jeśli w ra-
dach rodziców zabraknie świa-
domych katolików, zajmą ich 
miejsce ci, dla których warto-
ści chrześcijańskie nie są waż-
ne. – A wtedy nasze dzieci bę-
dą narażone na oddziaływa-
nie trendów i mód sprzecz-
nych z wychowaniem rodzin-
nym – zauważa Paweł Gąsior, 
członek Rady Rodziców Gim-
nazjum nr 1 w Świdnicy. – Ta-
ka dziecięca schizofrenia mo-
ralna na pewno negatywnie 
odbije się na wizji Boga, sie-
bie i drugiego człowieka. Je-
stem zdania, że brak zainte-
resowania ze strony rodziców 
nowymi możliwościami two-
rzenia życia szkoły jest poważ-
nym grzechem zaniedbania ze 
strony katolików.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Więcej na: www.fundacjarodziceszkole.
org.pl, www.radarodzicow.codn.edu.pl, 
www.fio.org.pl

Rodzice mają 
realny wpływ 
na wychowanie 
szkolne swoich 
dzieci
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Zapowiedzi
PROPOZYCJE 
MŁODZIEŻOWEGO 
DOMU KULTURY  
W ŚWIDNICY
 PRACOWNIA PLASTYCZNA: za-
jęcia z małych form pla-
stycznych, grafiki i rysun-
ku, malarstwa, technik róż-
nych, malowania na jedwa-
biu. Zajęcia prowadzone są 
przez Joannę Waksmundzką 
i Wandę Szwegler. 
 PRACOWNIA TANECZNA: for-
macja „Impuls”, pary tur-
niejowe, rytmika, zespół 
„Koraliki” oraz zespół 
„Sekond”. Zajęcia prowa-
dzone są przez instrukto-
rów: Zbigniewa Curyla, 
Patrycję Kuszpit, Magdalenę 
Janiak i Annę Trzeciak.
 PRACOWNIA MUZYCZNA: gi-
tara klasyczna, studio pio-
senki, keyboard, zespół wo-
kalny. Nayczycielami są: 
Mirosław Jabłoński i Ewa 
Tyszkiewicz.
  PRACOWNIA TEATRALNA: 
„Grupa ze spalonego teatru” 
(dla uczniów podstawówki) 
w środę, w piątek dla gim-
nazjalistów grupa „Pauza”, 
a w sobotę dla licealistów 
„Cedeen”. Zajęcia prowadzi 
Joanna Chojnowska.
  PRACOWNIA MODELARSKA: 
modele redukcyjne – pod 
kierunkiem Arkadiusza 
Walerowicza.
 PRACOWNIA FORM DEKORACYJ-
NYCH I UŻYTKOWYCH „AGRAFKA” 
prowadzona przez Joannę 
Walerowicz.
 PRACOWNIA INFORMATYCZNA: 
technologia informatyczna, 
gry komputerowe, Internet, 
programowanie. Zajęcia 
prowadzi Andrzej Barański.
 PRACOWNIA TURYSTYCZNA: 
koło turystyczne prowadzo-
ne przez Łukasza Opyca.
 PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA 
działa na Osiedlu Młodych pod 
kierunkiem Krzysztofa Jasa. 
Tam także m.in. garncarstwo, 
ceramika, zespół muzyki daw-
nej, taniec nowoczesny, mode-
larstwo lotnicze. 

Szczegóły: www.mdk.swidnica.pl,  
tel. 074 851 33 30 (ul.Nauczycielska), 
074 851 27 56 (na Osiedlu Młodych).
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swidnica@goscniedzielny.pl
ŚWIDNICKI Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica 

tel. 074 853 13 79 
Redagują: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor oddziału, 
Dorota Niedźwiecka, Sławomir Wiśniewski

ZDANIEM PROBOSZCZA
Z jednej strony cieszy mnie to, że Bolesławów 
cieszy się coraz większą popularnością wśród 
turystów i osób bogatych, z drugiej przekonu-
ję się na własnej skórze, że większość z nich 
ma pieniądze, ale obcy im jest Kościół. Pracą 
duszpasterską obejmuję także pensjonariuszy 
i personel Szpitala Psychiatrycznego w Stroniu 
Śląskim. Niestety, placówka chyli się ku upad-
kowi. Będzie to wielkim problemem dla oko-
licznych mieszkańców, którzy dzisiaj mają tam 
pracę. Warto zapamiętać Bolesławów m.in. z 
powodu przejścia granicznego: tędy wiedzie 
najkrótsza droga do Wiednia. Oczywiście je-
dyną szansą dla tych terenów jest turystyka. 
Szkoda tylko, że wciąż trudno przełamać nie-
przyjazne inwestorom układy, przepisy czy wa-
runki ochrony przyrody. Pytają mnie, po co od-
prawiam drugą Mszę św. w niedzielę, skoro nie 
ma na niej ludzi. Otóż modlę się wtedy o to, by 
wreszcie zaczęło dziać się tutaj lepiej.

Zapraszamy na Msze św.
  Dni świąteczne: godz. 9.00 i godz. 12.00.
  Dni powszednie: godz. 17.00 (zimą),
                             godz. 18.00 (latem)

KS. LIC. 
STANISŁAW 
SARYCZEW

rocznik 1962, pochodzi z 
Ząbkowic Śląskich, święco-
ny w roku 1987. Pracował 
m.in. w Olbrachcicach 
Wielkich, Małowicach w 
Miliczu. Od 2003 rektor w 
Bolesławowie.

Święty Józef z wnęki 
głównego ołtarza

Istnienie tej placówki 
duszpasterskiej jest 
wielkim wyznaniem wiary 
w Opatrzność Bożą.

Po dziś dzień miesz-
kańcy ziemi kłodzkiej 
wspominają dzieła ks. 
Stefana Witczaka, Kruszyn-
ki. Był to kapłan o niespo-
żytej energii i z oryginal-
nymi pomysłami. Jednym 
z jego „dzieci” jest Samo-
dzielny Ośrodek Duszpa-
sterski w Bolesławowie – 
wspólnota licząca niespeł-
na pięćset osób.

Historia
Jeszcze w 1937 roku 

parafia w Bolesławowie 
była na tyle prężna, że wy-
budowano nową plebanię. 
Zmierzch miejscowości, a 
co za tym idzie także para-
fii, nastąpił po wojnie. Po-
lityka władz w pasie przy-
granicznym miała wów-
czas jeden cel: stworzyć 
terytorium o jak najmniej-
szej gęstości zaludnienia. 
Nie zasiedlano przygra-
nicznych wiosek, nie po-
jawił się w parafii ksiądz, 
garstka wiernych liczyła 
na pomoc duszpasterzy 
ze Stronia Śląskiego. 

Wspomniany Kru-
szynka był pomysło-
dawcą oddzielenia kilku 
wiosek od parafii stroń-
skiej. Tak w roku 1986 
utworzono Samodzielny 
Ośrodek Duszpasterski w 
Bolesławowie. Ciekawost-
ka: w 1997 r. rektorem 
miejsca stał się ks. Tade-
usz Chlipała, obecnie dy-

rektor gospodarczy świd-
nickiego seminarium, wte-
dy najmłodszy proboszcz 
metropolii wrocławskiej 
(miał zaledwie 5 lat ka-
płaństwa).

Turystyka
Malowniczo położona 

wioska jest atrakcyjnym 
miejscem wypadowym w 
góry. Wiedzą o tym ama-
torzy narciarstwa. Ci bo-
gatsi kupują tu działki i 
domy. I choć ceny są hor-
rendalne, to ich zdaniem 

miejsce jest warte każ-
dych pie-

niędzy. 

Kupcy pochodzą z całej 
Polski. Niestety, ich obec-
ność w parafii jest czy-
sto symboliczna. Albo nie 
mieszkają tu na stałe, albo 
nie interesują się życiem 
Kościoła. 

To pierwszy powód, 
dla którego na drugiej 
Mszy św. w niedzielę 
ksiądz modli się z garst-
ką wiernych.

Druga przyczyna jest 
typowa dla współczesnej 
Polski: brak perspektyw 
na normalne życie ka-
że wyjeżdżać młodym w 
świat. Wieś umiera. Przy-
pominają o tym pozosta-
łości po niegdysiejszych 
zabudowaniach i coraz 
liczniejsze pensjonaty. 
Duszpasterstwo ograni-
cza się tu do sprawowa-
nia sakramentów.
KS. ROMAN TOMASZCZUK

PANORAMA PARAFII
Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie (dekanat lądecki)

Modlitwa o nadzieję
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Ośrodek Duszpasterski w 

dych pie-dych pie-
niędzy. 

Modlitwa o nadziejęModlitwa o nadziejęModlitwa o nadzieję

Święta Katarzyna 
mistrzowsko wyrzeźbiona 
przez Klahra

Świętej Barbarze
zamiast kielicha

włożono do dłoni krzyż


