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Dzień Papieski, z które-
go kilka migawek zo-

baczymy w tym numerze, 
nie jest tylko dniem, któ-
ry wiąże z przeszłością, 
to nie tylko nostalgiczne 
wspomnienie kochanego 
Papieża, którego już nie 
ma na ziemi. Jan Paweł II 
miał odwagę i jego dzień 
to impuls, aby żyć pełnią 
życia dziś i śmiało patrzeć 
w przyszłość. Życie dzie-
ci Bożych jest bowiem 
wieczne. Zatem – jak śpie-
wał Marek Grechuta, który 
sam odszedł już na wiecz-
ny koncert – „ważne są tyl-
ko te dni, których jeszcze 
nie znamy”. 

ZA TYDZIEŃ
  Parafia pw. ŚW. WAWRZYŃCA 

W BABIMOŚCIE
  50-lecie parafii GRECKOKATOLI-

CKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Kacper Podkowiński ma osiem lat i 
jest niepełnosprawny. Na festiwal do 

Gminnego Ośrodka Kultury przywiozła go 
starsza siostra. Siedząc na wózku, zaśpiewał 
„Barkę”. – Sam wybrałem tę piosenkę. Znam 
Papieża – mówi Kacper. W festiwalu biorą 
udział dzieci od przedszkola do gimnazjum. 
– Zaczęło się od naszej Przytocznej, a teraz 
przyjeżdżają tu dzieci z całej gminy a więc 
z Rokitna i Goraja – mówi Anna Kopyść, 
katechetka i prezes parafialnego oddziału 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, inicja-

tora imprezy. Festiwal to-
warzyszy obchodom Dnia 
Papieskiego. – Tegoroczne 
hasło brzmi: „Przypatrzmy 
się powołaniu waszemu” 
– mówi ks. Sławomir 
Kupiec, proboszcz para-
fii pw. Świętej Trójcy w 
Przytocznej. 

IX FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ W PRZYTOCZNEJ
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Najmłodszy 
solista 
Kamil Kulisz 
(z przodu) ma 
6 lat. Zaśpiewał 
piosenkę pt. 
„Szedłem kiedyś 
inną drogą”

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI
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KS. TOMASZ 
GIERASIMCZYK

redaktor wydania

Zielona Góra – po wielu przygotowaniach stanął pomnik Papieża Polaka 

To będzie miejsce pamięci 
Tysiące zielonogórzan 
uczestniczyło 15 października 
w uroczystości poświęcenia 
pomnika Jana Pawła II przed 
kościołem pw. Ducha Świętego

Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. pod przewodnic-
twem bp. Adama Dyczkowskie-
go. Oprawę muzyczną liturgii 
poprowadziły Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Zielono-
górskiej i chór Cantemus Do-
mino. W homilii bp A. Dycz-
kowski podkreślał, jak wiele 
poświęcił już szkół imienia Ja-
na Pawła II, sztandarów z je-
go wizerunkiem i pomników. – 
Daj Boże, abyśmy doczekali ka-
nonizacji Jana Pawła II jak naj-
szybciej, aby wyniesiony na oł-
tarze dawał nam przykład mi-
łości Kościoła, Ojczyzny i każ-
dego człowieka – mówił. 

Po Mszy św. mieszkańcy 
miasta z biskupem, prezydent 
Bożeną Ronowicz, radnymi, 
posłami i członkami Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomni-

ka Jana Pawła II zgromadzili się 
wokół postumentu. Wysłucha-
li fragmentów „Tryptyku rzym-
skiego” w wykonaniu aktorów 
Teatru Lubuskiego oraz obej-
rzeli prezentację multimedial-
ną o wizycie Ojca Świętego w 
Gorzowie Wlkp. Scenariusz i 
reżyserię przygotował Gerard 
Nowak, dyrektor Regionalnego 
Centrum Animacji Kultury. 

Mimo zimna i ponaddwugo-
dzinnej uroczystości mieszkań-
cy Zielonej Góry i delegacje z in-
nych miast województwa ze zni-
czami w ręku i w zamyśleniu 
oddali cześć wielkiemu Rodako-
wi. Proboszcz ks. Andrzej Ignato-
wicz ma nadzieję, że pomnik bę-
dzie miejscem ważnym nie tylko 
dla parafian, ale dla wszystkich 
zielonogórzan. – Ten pomnik jest 
nam potrzebny, by przypominać  
na co dzień o Ojcu Świętym i je-
go nauce – zapewnia zielonogó-
rzanka Kazimiera Dutkiewicz. 

Oprócz pomnika bp A. Dycz-
kowski poświęcił też dzwony, 
które znajdą się na wieży ko-
ścioła.

MAGDALENA KOZIEŁ
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My, Polacy, jesteśmy najbardziej 
zobowiązani do pamięci 
o Janie Pawle II – podkreślał 
bp A. Dyczkowski, poświęcając 
pięciometrowy pomnik
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Biskup odwiedził więźniów
GORZÓW WLKP. – WAW-
RÓW. Bp Edward Dajczak wi-
zytując parafię w Wawrowie 
odwiedził 9 października 
Zakład Karny (na zdjęciu). – 
Ostatnio byłem tu na bierz-
mowaniu. Dziś odwiedziłem 
Areszt Śledczy. Kilku młodych 
ludzi chciało po prostu poroz-
mawiać – mówi bp E. Dajczak. 
Kapelanem więzienia jest pro-
boszcz, ks. Władysław Tasior. 
– Jestem tu trzy razy w tygo-
dniu. Mam rozmowy indywi-
dualne, a na Msze w sali wi-
dzeń przychodzi ok. 20 osób 
– mówi. Wkrótce będzie tu 
jednak prawdziwa kaplica. Na 
miejscu starej części więzie-
nia powstaje nowy budynek. – 
Cele są 4- i 6-osobowe oraz 2-
-osobowe dla chorych. Będzie 
także m.in. sala widzeń, kanty-
na, sala TV, siłownia, bibliote-
ka, gabinety lekarskie. Kaplica 
zmieści 50 osób, ale głośni-

ki będą we wszystkich celach 
– mówi Andrzej Wysoczański, 
kierownik budowy. Dyrektor 
ZK Wojciech Petrykowski oce-
nia, że na Boże Narodzenie 
więźniowie znajdą się w no-
wej części. Wtedy gorzowski 
ZK pomieści ok. tysiąca ska-
zanych.

Odrzana – dziewczyna z Nowej Soli
NOWA SÓL. Proboszcz pa-
rafii i budowniczy kościoła 
pw. św. Józefa Rzemieślnika 
ks. Józef Kocoł, dyrektor roz-
wijającego się i niezadłużo-
nego szpitala Bożena Osińska 
oraz utytułowany muzyk i 
pedagog, twórca orkiestr 
„Elektryka” i „Fermata Band” 
Janusz Gabryelski otrzymali 7 
października statuetki Odrzan 
w uznaniu zasług dla rozwo-
ju miasta. – Ksiądz dziekan 
otrzymuje Odrzanę za to, co 
zrobił dla ducha. Pan Janusz 
Gabryelski za to, co zrobił dla 
serca, a pani Bożena Osińska 

za to, co zrobiła dla ciała – 
mówił prezydent Nowej Soli 
Wadim Tyszkiewicz, wręczając 
statuetki w formie wygiętej 
na kształt zakola Odry dziew-
czyny. Odrzany przyznano wy-
bitnym nowosolanom po raz 
trzeci. 
Kapitułę nagrody tworzą do-
tychczas nagrodzeni: Frank 
Wechmann z partnerskiego 
Senftenbergu, dyrektor Gedii 
Poland Zbigniew Paruszewski, 
chirurg i dyrektor szpita-
la Władysław Kolbuszowski i 
słynny nowosolski kapucyn o. 
Medard Parysz.

Trzy konkursy, jeden Papież
DREZDENKO. Po raz trzeci w 
SP nr 1 im. Janusza Korczaka 
rozstrzygnięto konkursy papie-
skie. Dzieci startowały w kon-
kursach literackim, plastycz-
nym i w turnieju wiedzy o ży-
ciu Papieża. Ten ostatni wzbudził 
największe emocje. Po elimina-
cjach w finale wystartowały trzy 
drużyny. Zwyciężyła ekipa kla-
sy Vc w składzie Paulina Mucha i 
Wojciech Graś. – Ciągle coś czy-
tamy o Papieżu – mówią laure-
aci. Cezary Świrski, katecheta i 
organizator imprezy, jest zado-
wolony z poziomu uczestników. 
– Przygotowanie trwa cały rok. 
Dzieci czytają książki, oglądają 
albumy, wyszukują w Internecie 
wiadomości o Papieżu – tłuma-

czy. Prace dzieci opublikowane 
będą w „Gazecie Parafialnej” oraz 
wystawione w kościele. – Ten 
konkurs na pewno będzie też w 
przyszłym roku – obiecuje dyrek-
tor Sławomir Wojciuszkiewicz.

Pierwszy festyn
WILKOWO. Na pierwszy festyn 
w nowej parafii pw. Narodzenia 
NMP 8 października przybyło bli-
sko 800 osób. – To była udana 
impreza. Mogliśmy się lepiej po-
znać. Zebraliśmy też ok. 9 tys. 
złotych na remont plebanii – mó-
wi proboszcz ks. Stanisław Klich. 
Oprócz loterii fantowej była tak-
że aukcja. Wylicytować można 
było… żywego indyka, a nawet 
półtorej tony węgla i kostkę bru-
kową. – Chciał ją wykupić pro-
boszcz, ale przebiła go jedna pani 
i… oddała kostkę proboszczowi – 
mówi Ryszard Łotarewicz z Akcji 
Katolickiej, współorganizator fe-
stynu. Wśród konkurencji spor-
towych obok przeciągania lin (na 
zdjęciu) był także rzut lemieszem 

i konkurs na jak najbliższy pod-
jazd ciągnikiem do jajka. Parafia 
powstała 15 sierpnia z podziału 
parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Świebodzinie. Obejmuje czte-
ry wsie: Wilkowo, Rozłogi, Borów 
i Ługów. Liczy ok. 1600 wiernych.

Inauguracja roku akademickiego
ZIELONA GÓRA. Instytut 
Filozoficzno-Teologiczny im. 
Edyty Stein zainaugurował 12 
października nowy rok akade-
micki. Mszy św. w kościele pw. 
Ducha Świętego przewodniczył 
bp Adam Dyczkowski. Na pierw-
szy rok zgłosiło się 21 miłośników 
teologii. W sumie naukę w zielo-
nogórskiej sekcji Instytutu roz-
poczęło 95 studentów czterech 
roczników. Studenci roku piątego 
kończą jeszcze studia w sekcji go-

rzowskiej, która kończy już swo-
ją działalność. Instytutem, należą-
cym do Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, kie-
ruje ks. dr Grzegorz Chojnacki.

Zwycięzcy i wyróżnieni wraz  
z publicznością zaśpiewali „Barkę”

Ks. J. Kocoł, kapelan policji, straży pożarnej, szpitala i Rady Miejskiej, 
przyjmuje Odrzanę z rąk prezydenta W. Tyszkiewicza 

Studenci teologii w procesji  
z darami przynieśli swoje indeksy
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Mąż mnie podniósł i gdy Papież 
wyjeżdżał z placu, byłam od 
niego na wyciągnięcie ręki – 
wspomina Alicja Wróbel. Razem 
z mężem Józefem często przy-
chodzą na plac Papieski.

Gorzowianie Dzień Papieski 
świętowali w kościele pw. Pierw-
szych Męczenników Polski. Mszy 
św. przewodniczył bp Paweł So-
cha. – Jesteśmy pokoleniem bar-
dzo szczęśliwym. Byliśmy świad-
kami życia sług Bożych: Jana Paw-
ła II, ks. Franciszka Blachnickie-
go, twórcy ruchu oazowego, i bp. 
Wilhelma Pluty, który 28 lat słu-
żył w naszej diecezji. To zadanie, 
abyśmy nie byli ślepi i na tych po-
staciach uczyli się, co Bóg potra-

fi zrobić w człowieku, gdy czło-
wiek pozwoli mu działać – mó-
wił w homilii. 

Liturgię poprzedziła prezen-
tacja multimedialna pt. „Przy-
szłość zależy od was” – To była 
opowieść o Chrystusie i Jego Na-
miestniku, Janie Pawle II. Chcia-
łam w niej ukazać, że jeśli Chry-
stus jest na pierwszym miejscu, 
wszystko inne będzie na miej-
scu właściwym– mówi Monika 
Iwińska, studentka administra-
cji międzynarodowej na Uniwer-
sytecie Kard. S. Wyszyńskiego w 
Warszawie. M. Iwińska rozpo-
wszechnia ideę wolontariatu eu-
ropejskiego i tworzy prezenta-
cje o Janie Pawle II.

 XTG

Dzień Papieski w Gorzowie Wlkp.

Stawiać na Chrystusa

Pod pomnikiem Jana Pawła II modlono się o jego beatyfikacje i dzielono 
chleb, znak Eucharystii i miłosierdzia
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Utalentowana młodzież zapre-
zentowała się w kościele pw. 
Chrystusa Króla. Muzyce i słowu 
o Janie Pawle II towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych.

– Poznaliśmy się na pieszej 
pielgrzymce do Częstochowy. 
Postanowiliśmy grać razem da-
lej – mówi Rozalia Żedndełek, 
wokalistka parafialnego zespołu 
i uczennica I klasy LO w Dobieg-
niewie. Młodych muzyków pro-
wadzi katechetka Joanna No-
wak. – Ksiądz proboszcz Hen-
ryk Wojnar podsunął nam po-
mysł brania udziału w warszta-
tach liturgiczno-muzycznych w 
Gietrzwałdzie. Prowadzą je pro-
fesjonalni muzycy i kompozyto-
rzy. Ksiądz organizuje dofinan-
sowanie do naszych wyjazdów 
– mówi. Wśród młodzieży jest 
także stypendystka Funduszu 
im. bp. A. Dyczkowskiego. Ka-
rolina Szerwińska gra na forte-
pianie. W Dniu Papieskim swe 
rysunki i obrazy wystawiła też 
Weronika Bilska.  XTG

Dzień Papieski w Dobiegniewie

Wspomagać talenty

Gimnazjalistki Joanna Łopuszyńska 
(flet), Maria Nowak (skrzypce), 
Sonia Majowicz (wiolonczela) uczą 
się w szkole muzycznej
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Koncertem w Filharmonii Zie- 
lonogórskiej 13 października 
uczczono pamięć Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.

– Świat nie zna drugiej po-
staci tej rangi, tak skutecznie 
łamiącej schematy i przesądy 
naszych czasów, co Jan Paweł 
II. Ten Papież światu XX wieku, 
który stracił wiarę w człowie-
ka, potrafił głosić autentycz-
ny chrześcijański humanizm – 

mówił patronujący koncertowi 
bp Adam Dyczkowski. Zdaniem 
Czesławy Tarasiewicz z Gubi-
na, koncerty w Dniu Papieskim 
to dobry sposób przypomnie-
nia nie tylko osoby Ojca Świę-
tego, ale także tego, co głosił. 
W piątkowy wieczór melomani 
wysłuchali utworów Wolfganga 
A. Mozarta, Andrzeja Panufni-
ka oraz Czesława Grabowskie-
go. Wystąpił też chór Cante-
mus Domino.  MK

Dzień Papieski w Zielonej Górze 

Łamać schematy

Orkiestrę prowadzi Czesław Grabowski, dyrektor Filharmonii 
Zielonogórskiej 
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W centrum Gubina, 
na środku wielkiego 

placu, wznoszą się ruiny 
średniowiecznej fary. 

To olbrzym, 
którego próbują 

obudzić. 

tekst i zdjęcia 
MAGDALENA KOZIEŁ

Ten jeden z największych 
w województwie lubu-
skim kościołów prze-
chowuje w sobie hi-

storię, począwszy od końca XII 
w. Wtedy na istniejącym w tym 
miejscu cmentarzu wzniesio-
no pierwszy kościół parafialny. 
Kościół rozbudowywano aż do 
XVI w. Efekt końcowy możemy 
dziś podziwiać jedynie na starych 
zdjęciach i pocztówkach sprzed 
II wojny światowej. W 1945 r. 
w czasie działań wojennych fara 
spłonęła. Od tego czasu jest rui-
ną. Do inicjatywy Polaków, by ten 
stan zmienić, dołączyli Niemcy 
z Guben, jak na mieszkańców 
niegdyś jednego miasta przy-
stało. Powstała Fundacja „Fara 
Gubińska – Centrum Spotkań 
Polsko-Niemieckich”, po stro-
nie niemieckiej stowarzyszenie 
„Förderverein zum Wiederaufbau 
der Stadt – und Hauptkirche in 
Gubin”. Należąca do tej pory do 
skarbu państwa fara została od-
dana pod opiekę fundacji. 

Początki
Głównym inicjatorem odbu-

dowy fary jest ks. Zbigniew Sa-
mociak, dzisiaj proboszcz parafii 
katedralnej w Gorzowie Wlkp. 

– Jak przyjechałem do 
Gubina, to wiele osób 
mówiło mi: księże pro-
boszczu, jak by to by-
ło pięknie, gdyby uda-
ło się wyremontować 
naszą farę – ks. Z. Sa-
mociak wspomina swo-
je probostwo w gubiń-
skiej parafii pw. Trójcy 
Świętej, na terenie któ-
rej stoi fara. Takich gło-
sów po obu stronach 
Nysy Łużyckiej, prze-
dzielającej Gubin i Gu-
ben, było coraz więcej. 
W 2005 r. ks. Z. Samociak, bur-
mistrz Gubina Lech Kiertyczak, 
Günter Quiel i Peter Draißig z 
Niemiec założyli fundację „Fara 
Gubińska”. W jej zarządzie zna-
lazło się trzech Gubinian: Bar-
tłomiej Bartczak, Marcin Gier-
stun i Leszek Ochotny. – To było 
zawsze naszym marzeniem, by 
kiedyś ta fara została odbudo-
wana – mówi M. Gierstun, któ-

ry jako inżynier i kon-
struktor zarazem pro-
wadzi nadzór budowla-
ny w farze. 

Praca 
Obecnie trwają pra-

ce remontowe na wie-
ży, zabezpieczane są 
fragmenty grożące za-
waleniem. Trwają tak-
że badania stanu tech-
nicznego obiektu, któ-
re ze swoimi studen-
tami przeprowadza dr 

Beata Nowogońska z Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. – W 
najbliższym czasie planowane 
są prace archeologiczne, bada-
nie stanu technicznego budow-
li. Ogłosimy też konkurs dla ar-
chitektów na koncepcję odbu-
dowy – wylicza M. Gierstun. Ca-
ły czas trójka zapaleńców z za-
rządu fundacji pisze projekty o 
dotacje, spotyka się z urzędni-

Odbudowana gubińska świątynia ma być miejscem modlitwy i pojednania

Tu wszyscy mówią – nasza fara
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Sonda

CHCĄ 
ODBUDOWY 

MICHAEL OTTO – PASTOR 
LUTERAŃSKIEGO KOŚCIOŁA 
PW. DOBREGO PASTERZA 
W GUBEN 

– Mieszkam 
od 6 lat w 
Guben, ale od 
kiedy pierw-
szy raz zoba-
czyłem farę, 

marzyłem o tym, by zo-
baczyć ją odrestaurowa-
ną. Spotykamy się z wier-
nymi z Gubina w cza-
sie świąt i spotkań eku-
menicznych. Cieszę się z 
tej inicjatywy i szczerze 
ją popieram. Mam tylko 
obawy, by projekt odbu-
dowy kościoła nie przy-
słonił pierwotnej roli te-
go budynku, czyli miej-
sca modlitwy, i by nie 
stał się tylko centrum 
spotkań kulturalnych. 

ZYGMUNT KAMIŃSKI 
– MIESZKA W GUBINIE 
OD 1959 R. 

– Fara powin-
na być odbu-
dowana. Stoi 
teraz w ruinie 
w centrum 
miasta, a to 

przecież piękny zaby-
tek. Szkoda, że tak póź-
no się ktoś za to zabiera. 
Żeby się tylko sponsorzy 
znaleźli, to może się to 
wszystko uda. 

EDMUND STASIAK – MIESZKA 
W GUBINIE OD 1962 R. 

– Kiedyś Niem- 
cy chcieli to 
o d b u d o w y -
wać, ale wła-
dze nie po-
zwoliły. My 

tu w Gubinie żyjemy z 
Niemcami w życzliwo-
ści. Wspólnie uczestni-
czymy w wielu impre-
zach. Cieszę się z odbu-
dowy fary, bo to piękny 
kościół. Tylko czy docze-
kamy otwarcia. Nie wia- 
domo.

Odbudowa 
gubińskiej 
fary może 
potrwać nawet 
dwadzieścia lat
Z prawej: Bp Adam 
Dyczkowski 
8 października 
podpisał list 
inicjujący 
odbudowę fary, 
który zostanie 
umieszczony 
w kuli na wieży 
kościoła
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kami, jeździ do Ministerstwa 
Kultury, nadzoruje prace w fa-
rze. Wszystko to non profit. – 
To dzięki uporowi tych ludzi 
pozyskaliśmy w ciągu tak krót-
kiego czasu około miliona zło-
tych – mówił ks. Z. Samociak 8 
października w czasie uroczy-
stości otwarcia odbudowy fa-
ry. Ministerstwo Kultury prze-
znaczyło na projekt odbudo-
wy fary około 700 tys. złotych, 
od Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków funda-
cja otrzymała ponad 150 tys. zł, 
miasto Gubin dało 70 tys., resz-
ta pochodzi ze zbiórek włas-
nych fundacji. 

Fundację wspierają różne in-
stytucje i osoby m.in. Barbara 
Bielinis-Kopeć – Lubuski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków.

Milioner
– Tu po stronie polskiej i nie-

mieckiej wszyscy mówią: to na-

sza fara – mówi ks. Z. Samociak. 
W Guben żyją jeszcze ludzie, któ-
rzy w farze zostali ochrzczeni.

Rodzice Petera Draißiga, jed-
nego z założycieli fundacji, w gu-
bińskiej farze brali ślub. Ten nie-
miecki milioner zażyczył sobie, 
by goście na 30. rocznicę jego ślu-
bu nie przynosili innych prezen-
tów niż czeki na odbudowę fary. 
– Kiedyś przyjechały do Gubina 
dwie panie z Hanoweru. Wpuś-
ciłem je na chwilę do środka koś-
cioła. Stały z rękoma na sercu i ze 
łzami w oczach. Tutaj przed woj-
ną były chrzczone i tu jako dzieci 
się modliły – wspomina M. Gier-
stun. Prawdopodobnie w Guben 
żyje jeszcze córka dzwonnika fa-
ry. – Próbujemy do niej dotrzeć, 
by spisać jej wspomnienia – mó-
wi M. Gierstun. Takich historii 
jest wiele. Dla Polaków, którzy za-
mieszkali tu po wojnie, fara z bie-
giem czasu stała się także bardzo 
bliska. – Z bólem serca patrzyli-
śmy, jak niszczeje – mówi Lech 
Kiertyczak, burmistrz Gubina. 

Jedność
Wszyscy zaangażowani w 

odbudowę kościoła podkreśla-

ją, że ważniejsza od naprawia-
nia murów jest jedność mię-
dzy naszymi narodami. – Ja-
ko ludzie zawarliśmy pokój 
między sobą. Ta fara będzie 
znakiem naszego wzajemne-
go zrozumienia i pojednania 
– mówił Dieter Kriese, staro-
sta z Guben w czasie uroczy-
stości otwarcia odbudowy. 
– To kościół, który jest i bę-
dzie kościołem pojednania i ła-
mania różnych barier – powie-
dział ks. Z. Samociak. 

Gubińska fara ma służyć 
zbliżeniu nie tylko między 
dwoma narodami, ale także 
między różnymi wyznaniami. 
Choć obiekt w przyszłości nie 
ma spełniać funkcji czysto sa-
kralnej, jednak planowana jest 
w nim również kaplica pw. Ja-
na Pawła II. – Przede wszyst-
kim ma to być miejsce ekume-
nicznych spotkań, wymiany do-
świadczeń i kulturalnych inicja-
tyw – tłumaczy M. Gierstun. – 
Dążenie do jedności stanowi 
o autentyczności chrześcijań-
stwa, dlatego szczególnie bło-
gosławię waszej inicjatywie – 
mówił  pod gubińską farą bp 
Adam Dyczkowski. 

Odbudowana gubińska świątynia ma być miejscem modlitwy i pojednania

Tu wszyscy mówią – nasza fara

Zaangażowałem się w dzieło odbudowy fary, bo od dzie-
ciństwa miałem kontakty z Polakami i na różnych płasz-

czyznach z nimi współpracowałem. Dzięki tej współpracy 
zostało usuniętych bardzo wiele uprzedzeń. Moje doświad-
czenie współpracy polsko-niemieckiej rozwijało się również 
wówczas, gdy byłem kanclerzem Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie n. Odrą. Miałem wówczas duży kontakt z mło-
dymi ludźmi i przekonywałem ich do wzajemnej współpracy. 
Inicjatywa odbudowy fary jest dla młodych szczególną szan-
są. Ten kościół może stać się symbolem ścisłej współpracy 
między młodymi Polakami i Niemcami. Najważniejsza tutaj 
jest nie sama budowla, ale ludzie.

MOIM 
ZDANIEM

GÜNTER QUIEL

jeden z założycieli fundacji „Gubińska Fara”
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W diecezji działa sieć księgarni św. Antoniego

Mają stałych klientów
Do diecezjalnych księgarni 
zagląda sporo osób. Przychodzą 
po dobrą religijną książkę,  
album, medalik, ale czasem też  
po życzliwe słowo.

Według badań Instytutu 
Książki i Czytelnictwa Bibliote-
ki Narodowej, do czytania ksią-
żek przyznaje się połowa Pola-
ków. To niewiele. Zwłaszcza że 
badania te przyjmują za kryte-
rium przeczytanie tylko jednej 
książki w roku. Jedną pozycję 
książkową na miesiąc czyta co 
piąty nasz rodak. Po książki re-
ligijne sięga już zaledwie 7 pro-
cent społeczeństwa. Jednak die-
cezjalni księgarze nie narzeka-
ją. – Mamy cały czas sporo klien-
tów – mówi Adrianna Wybiera-
cka z diecezjalnej księgarni św. 
Antoniego w Zielonej Górze. – 
Ruch jest tak duży, że czasem nie 
mamy czasu nawet na spokoj-
ny posiłek – zapewnia Krystyna 
Kozdra z księgarni w Międzyrze-
czu. Maria Olszańska z księgar-
ni we Wschowie uważa, że mi-
mo wysokiego bezrobocia w jej 
mieście cały czas jest zaintereso-
wanie książkami. – Nie możemy 
narzekać. Od lat mamy swoich 
wiernych klientów – zapewnia 
Wanda Górka z księgarni w Gło-
gowie. Wbrew pozorom do księ-

garni zagląda też wielu 
młodych. – Pytają prze-
de wszystkim o książ-
ki Phila Bosmansa lub te 
napisane przez Jana Pa-
wła II. Często też sięgają 
po małe wydania rozwa-
żań z Edycji św. Pawła – 
mówi M. Olszańska. 

Oferta
W księgarniach moż-

na nabyć książki z prawie 
wszystkich wydawnictw 
katolickich w kraju. Znaj-
dziemy tu m.in. pozycje Wydaw-
nictwa „M”, Księgarni św. Wojcie-
cha, Wydawnictwa Księży Maria-
nów, Wydawnictwa „Pallotinum”, 
„W drodze”, „Apostolicum, „Brat-
ni Zew”, Wydawnictwa WAM, 
Edycji św. Pawła czy Księgarni św. 
Jacka. W księgarniach jednak do-
stępne są nie tylko książki i pra-
sa katolicka. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się przede wszyst-
kim okolicznościowe kartki, krót-
kie serie do rozważania z Edycji 
św. Pawła i pamiątki. Można tu 
kupić ikonę, mszalne wino, pły-
tę CD czy srebro. – Ze sprzeda-
ży samych książek księgarnia by 
się nie utrzymała. Zresztą to je-
dyne miejsce, gdzie można na-
być tego rodzaju dewocjonalia 
– twierdzi Jolanta Koropczuk z 

księgarni w Gorzowie 
Wlkp.

Dobra rada
Klienci księgarni czę-

sto proszą o radę w do-
borze książki. – Nieraz 
musimy zadać dużo py-
tań, by dobrać odpo-
wiednią pozycję – tłu-
maczy K. Kozdra. Są jed-
nak klienci zdecydowa-
ni. Skąd w nich ta pew-
ność? Księgarnie, jak 
wszystko, ulegają tak-

że wpływom marketingu. Klien-
ci częściej sięgają po książki, o 
których słychać. – Wystarczy je-
den program w telewizji czy ra-
diu albo artykuł w gazecie, a za-
raz klienci o te książki pytają – 
mówi Małgorzata Maciejewicz, 
pracująca w międzyrzeckiej księ-
garni. Na księgarniany ruch ma 
wpływ także rok liturgiczny i po-
trzeba chwili. – Z początkiem ro-
ku szkolnego najczęściej naby-
wane są katechizmy – tłumaczy 
Wanda Górka z księgarni w Gło-
gowie. 

Czasem jednak od książek, ró-
żańców i kartek ważniejsze jest 
zupełnie co innego. – Niektórzy 
przychodzą do nas, bo potrzebu-
ją pocieszenia, szukają jakiegoś 
umocnienia – mówi M. Olszań-

ska. Kupno książki czy kartki by-
wa tylko pretekstem do rozmo-
wy. – Przychodzą do nas ludzie 
samotni, by chwilę porozmawiać 
i się wyżalić. Jeśli nie ma tłoku, za-
wsze staramy się ich wysłuchać – 
zapewnia K. Kozdra. 

MAGDALENA KOZIEŁ

SIEĆ ŚW. ANTONIEGO
Diecezjalne księgarnie:
  Zielona Góra, pl. Powstań-

ców Wlkp. 2 
tel./fax (068) 451 23 54 

  Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 26 
tel./fax (095) 720 28 61 

  Międzyrzecz, ul. Garncarska 6 
tel./fax (095) 741 11 61 

  Wschowa, ul. Powstańców 
Wlkp. 12  
tel./fax (065) 540 42 80

  Głogów, ul. Długosza 8 a 
tel./fax (076) 834 28 23 



BESTSELLERY 
KSIĘGARNI  

ŚW. ANTONIEGO
1.  Pismo Święte – Biblia Tysiąc-
lecia, Wydawnictwo „Pallottinum”
2.  Tomasz à Kempis, O naślado- 
waniu Chrystusa, Wydawnictwo 
„Gaudium”
3.  s. Faustyna Kowalska, 
Dzienniczek, Wydawnictwo Księży 
Marianów
4.  Ks. Jan Twardowski, 
Elementarz ks. Twardowskiego, 
Wydawnictwo Literackie 
5.  Phil Bosmans, Żyć każdym 
dniem, Wydawnictwo Semen
6.  Śpiewnik Matce Słuchającej, 
Wydawnictwo Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej
7.  Książki z Edycji św. Pawła



Do księgarni 
zawsze 
przychodzę 
po kartki 
okolicznościowe 
– mówi Leokadia 
Suchecka  
z Międzyrzecza 
(pierwsza  
z prawej).  
Od lewej 
Małgorzata 
Maciejewicz  
i Krystyna 
Kozdra
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Gorzów Wlkp. – Zakończyły się  
XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 

Z sumieniem  
po drodze

XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 
pod hasłem „Być człowiekiem 
sumienia” zorganizował Klub 
Inteligencji Katolickiej.  
Z Teresą Klimek, prezesem 
KIK w Gorzowie Wlkp., rozmawia  
ks. Tomasz Gierasimczyk.

KS. TOMASZ GIERASIMCZYK: Jak 
można opisać środowisko go-
rzowskiego KIK?

TERESA KLIMEK: – Nasz Klub 
powstał 25 lat temu. Więk-
szość naszych członków to lu-
dzie z tamtych lat, ale ma-
my też młodszych sympaty-
ków. Nazwa „Klub Inteligencji 
Katolickiej” nie jest moim zda-
niem najszczęśliwsza. Kiedyś 
było to środowisko, które or-
ganizowało różne ruchy i ini-
cjatywy. Np. gorzowski KIK w 
latach 80. organizował Dusz-
pasterstwo Świata Pracy, Ro-
dzinę Katyńską, Towarzystwo 
im. Brata Alberta. Wszystkie 
te stowarzyszenia później za-
częły działać samodzielnie. Z 
KIK wychodziła inspiracja do 
zajmowania się różnymi dzie-
dzinami życia. 

Do dziś KIK organizuje w mie-
ście Chrześcijańskie Dni Kul-
tury. Jak ta inicjatywa jest od-
bierana?

– Bardzo dobrze. W tym 
roku zgłosiliśmy projekt na 
konkurs ogłoszony przez pre-
zydenta miasta i wygraliśmy. 
Tak zdobyliśmy fundusze na 
przygotowanie imprezy. Tak-
że ludzie przyjmują nas bar-
dzo życzliwie i ciągle pytają o 
Dni Kultury. Duże powodze-
nie ma u nas ks. prof. Tomasz 
Węcławski. Był już u nas ósmy 
raz z rzędu. Zawsze nam coś 
powie, co w nas potem kieł-
kuje. Wszyscy także bardzo 

cenią kon-
ferencje bp. 
Edwarda Daj-
czaka. W tym 
roku wystąpił 
też Zbigniew 
Nosowski, re-
daktor na-
czelny miesięcznika „Więź”. 
Mówił o sumieniu wobec te-
czek SB. Podobał się również 
program artystyczny. Z recita-
lem muzyczno-poetyckim wy-
stąpili m.in. Beata Gramza i 
Mieczysław Hryniewicz. Dla 
młodzieży i studentów by-
ła projekcja francuskiego fil-
mu w reżyserii Jean-Pierre 
Dardenne’a pt. „Dziecko”. 

Czy jest już pomysł na następ-
ny rok?

– Tak. Tematem następnych 
Dni będzie szeroko pojęte „do-
świadczenie drogi”. Chcemy to 
ująć w różnych aspektach: dro-
ga życia, pielgrzymowanie itp. 
Mamy już zamówioną wysta-
wę zdjęć Adama Bujaka o piel-
grzymkach Jana Pawła II do Pol-
ski. Myślimy też o tym, aby za-
prosić Ryszarda Kapuścińskie-
go, mistrza reportażu. To nie 
jest człowiek, który, ot tak, jeź-
dzi po świecie. On ma filozofię 
podróżowania.

 

Diecezjalna Caritas ma propozycje dla seniorów 

Klub po sześćdziesiątce
Obchody VIII Lubuskiego 
Tygodnia Seniora rozpoczęły 
się 9 października w Filharmonii 
Zielonogórskiej im. Tadeusza 
Bairda

W czasie spotkania wręczo-
ne zostały nagrody laureatom 
konkursu „Sztuka i piękno źród-
łem aktywności”. Konkurs dla or-
ganizacji pozarządowych na naj-
lepszy projekt promujący aktyw-
ność kulturalną seniorów ogłosił 
zarząd województwa lubuskie-
go. Laureatami zostały Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Słu-
bickiej, Regionalny Klub Senio-
rów i Sympatyków w Kowalowie 
oraz Stowarzyszenie Gmin RP 
Region Kozła Dąbrówka Wlkp. 
– Starsi ludzie nie mogą żyć bez 
pracy. Bez niej czują się bezuży-
teczni – mówi Kazimierz Kul-
czewski, uczestnik spotkań w 
Domu Dziennego Pobytu na os. 
Pomorskim w Zielonej Górze. W 
czasie imprezy można było tak-
że oglądać prace plastyczne i li-
terackie dzieci i młodzieży, któ-
re znalazły się w finale konkursu 
pt. „Sztuka łączy pokolenia”. W 
trakcie VIII Lubuskiego Tygodnia 
Seniora w wielu miastach, w do-
mach pomocy społecznej odby-
ły się spotkania i imprezy arty-
styczne z udziałem seniorów. 

Seniorzy w parafii
Z inicjatywą dla 

starszego pokolenia 
ruszyła również diece-
zjalna Caritas. Coraz 
częściej spotykaną for-
mą działalności para-
fialnych zespołów Ca-
ritas są kluby senio-
ra. Zazwyczaj członko-
wie klubu spotykają się 
dwa razy w tygodniu na 
wspólnych zajęciach. – 

To potrzebna inicjatywa. Wiele 
starszych osób spędza czas sa-
motnie. Samotność dotyka na-
wet tych mieszkających z ro-
dziną, bo ta często jest bardzo 
zapracowana – mówi Urszula 
Kiszkielis, prezes PZC przy pa-
rafii pw. MB Częstochowskiej 
w Zielonej Górze. Klub Seniora 
działa tam od stycznia. – Propo-
nujemy naszym seniorom różne 
formy spędzania wolnego cza-
su, od dyskusji, przez spotkania 
ze specjalistami, po wyjścia do 
muzeum czy biblioteki – mówi 
U. Kiszkielis. 

Aktywna jesień
Seniorzy z parafialnych klu-

bów seniora uczestniczyć będą w 
akcji „Aktywna jesień – krok 2”, 
prowadzonej przez Centrum Wo-
lontariatu Caritas. – W ramach te-
go programu seniorzy będą mo-
gli skorzystać z różnych zajęć 
tematycznych. Najpierw spotka-
ją się z diabetykiem – wyjaśnia 
Agata Obszańska, koordynatorka 
projektu. Na kolejne spotkania 
przewidziano m.in. porady reha-
bilitanta, zajęcia komputerowe, 
muzyczne, plastyczne, warsztaty 
psychologiczne i warsztaty wiza-
żu. W programie weźmie udział 
osiem parafialnych klubów se-
niora z Zielonej Góry, Sulecho-
wa, Żar, Dobiegniewa, Cybinki 

i Nowej Soli. – Jedno-
cześnie wolontariusze 
prowadzący kluby będą 
uczestniczyć w szkole-
niach przygotowujących 
ich do pracy z osoba-
mi starszymi – wyjaśnia 
A. Obszańska. Współfi-
nansowany przez Fun-
dusz Inicjatyw Obywa-
telskich projekt potrwa 
do czerwca 2007 r. 

MAGDALENA KOZIEŁ

Teresa Klimek, 
z wykształcenia 

matematyk,  
od ośmiu lat 

prezes KIK  
w Gorzowie

W trakcie 
uroczystości 
w Filharmonii 
Zielonogórskiej 
swoje prace 
sprzedawali 
seniorzy z Domu 
Dziennego 
Pobytu na  
os. Pomorskim  
w Zielonej Górze

M
AG

D
AL

EN
A 

KO
Z

IE
Ł 

KS
. T

O
M

A
SZ

 G
IE

RA
SI

M
C

Z
YK



G O Ś Ć  Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
22

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

06

VIII

Największa kadzielnica 
w Polsce zakołysze się 
wkrótce w jakubowskim 
kościele. Wzorem jest 
największa kadzielnica 
świata, słynna „botafumeiro” 
w Santiago de Compostela. 

Podgłogowski Jaku-
bów z hiszpańskim sank-
tuarium św. Jakuba łączy 
nie tylko patron. Z Jaku-
bowa wychodzi bowiem 
pierwszy w Polsce odci-
nek największej europej-
skiej sieci pielgrzymko-
wej, czyli Szlaku św. Ja-
kuba. Od średniowiecza 
wszystkie jego drogi pro-
wadzą do grobu Aposto-
ła w Santiago de Compo-
stela. Rada Europy uzna-
ła znaczenie szlaku dla eu-
ropejskiej kultury i zaape-
lowała o jego pielęgno-
wanie. W Jakubowie na 
apel odpowiedziało Bra-
ctwo św. Jakuba Aposto-
ła. – Chcemy reaktywować 
tradycję pielgrzymowania 
do Composteli i do Jaku-
bowa – mówi Henryk Ka-
raś, prezes Bractwa, na co 
dzień szef zarządu Cen-
trum Badawczo-Rozwojo-
wego KGHM Cuprum. Bra-
ctwo już na trwałe wpisa-
ło się w życie lokalnej spo-
łeczności. – Choć takich 

grup nie traktuje się zwy-
kle poważnie, to nas wszy-
scy wspomagają w działal-
ności edukacyjnej czy cha-
rytatywnej – mówi Woj-
ciech Murak z Jakubowa, 
członek zarządu Bractwa. 
– Nie mamy pieniędzy, ale 
marzymy tu o sanktua-
rium – dodaje.

Atrakcyjna wieś
Jedną z wiosek para-

fii są Wierzchowice. Rol-
ników tu niewielu. Więk-
szość pracuje w Głogo-
wie. Po upadku PGR du-
żo jest bezrobotnych. Mi-
mo to miejscowość się 
nie wyludnia. Dumą soł-
tysa Eugeniusz Kucharka 
jest zaangażowana w ży-
cie wsi młodzież. – Zbu-
dowaliśmy boisko, świet-
licę, scenę, powstał klub 
sportowy. Wieś robi się 
atrakcyjna. Szkoda tylko, 
że aktywnych jest może 
30 osób na ponad 500 
mieszkańców – mówi E. 
Kucharek, który dbał też 
o budowę niedawno po-
święconego kościoła pw. 
Trójcy Świętej.

Także o dwa kościo-
ły w Nielubi troszczą się 
świeccy. Jedną ze świą-
tyń zbudowali kiedyś pro-
testanci. Po wojnie wła-
dze chciały nawet ją ro-

zebrać. Społeczność po-
stanowiła jednak ratować 
kościół. – Zbieramy pie-
niądze. Ludzie sami wpła-
cają deklarowane podczas 
kolędy sumy. Przekazuje-
my je proboszczowi. Na-
sze finanse są skromne, 
ale bardzo dużo już zosta-
ło zrobione – cieszy się z 
odnowionej świątyni An-
na Grodecka, nazywana 
przez proboszcza „mini-
strem finansów”.

Czystość źródła
Nieopodal kościo-

ła w Jakubowie od wie-
ków bije źródło św. Jaku-
ba. Grzegorz i Sylwia, pa-
ra przyjaciół z Głogowa, 
przyjeżdżają po wodę raz 
w miesiącu. – Jest bardzo 
dobra do picia, a słysze-
liśmy też, że cudowna – 
mówią. Ale nawet cudow-
ne źródełko wymaga pra-
cy ludzi. – Czyszczenie 
źródła to nasze zadanie 
– mówi Zbigniew Jurkow-
ski, prezes jakubowskich 
strażaków.

KS. TOMASZ 
GIERASIMCZYK

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie

Z Jakubowa do Europy

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafia łączy cztery gminy, 14 miejscowości i 
pięć kościołów. Siłą jednoczącą jest Bractwo św. 
Jakuba. Być może w przyszłości powstanie tu 
sanktuarium Apostoła z prawdziwego zdarzenia. 
Dziś obraz Świętego nawiedza rodziny w parafii. 
W każdej wiosce działa też Żywy Różaniec. Ważna 
jest niedzielna Msza św. Po kolędzie idę z zeszy-
tem intencji. Parafianie zamawiają dwie Msze: jed-
ną za zmarłych, drugą za żywych. Ofiarę, jeśli mo-
gą, składają później. Drugi kolędowy temat to ma-
terialna troska o kościoły. Proszę o deklaracje fi-
nansowe na przyszły rok. Potem pieniądze zbie-
rają ludzie. Teraz budujemy kapliczkę w Bukwicy. 
Nawet dzieci noszą cegły. Pracują też więźnio-
wie z głogowskiego ZK. Chcieli tam wejść zielo-
noświątkowcy. Nie prowadziłem dysput teologicz-
nych. Puściłem listę z pytaniem: kto chce kaplicz-
ki? Zgodziło się ponad 90 procent ludzi. To było 
jak wyznanie wiary. I zielonoświątkowcy odeszli. 
Takie kapliczki powstaną też w innych wioskach. 
Chciałbym również sprowadzić siostry Jezusa 
Miłosiernego, aby prowadziły m.in. katechezę. 

Zapraszamy na Msze św. niedzielne
  Jakubów – 12.00, Kurowice – 8.00, Wierzchowice 

– 9.15, Nielubia – 10.30
  Bractwo św. Jakuba i parafia w Internecie: 

www.bractwoswjakuba.pl

KS. STANISŁAW 
CZERWIŃSKI

Urodzony w 1960 r. 
w Zielonej Górze. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1984 r. 
Pracował jako wikariusz 
w Rzepinie, Gorzowie, 
Pile, Świdnicy, Witnicy, 
Lubsku i w Kożuchowie. 
W Jakubowie jest probosz-
czem od siedmiu lat.

Adres redakcji: pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 
65-075 Zielona Góra 
Redagują: ks. Tomasz Gierasimczyk – dyrektor oddziału, 
Magdalena Kozieł, Krzysztof Królzgg@goscniedzielny.pl

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

W parafii w Jakubowie 
kult Apostoła trwa od X w. 

Początki tego  
kościoła sięgają XIV w.

Charakterystyczne stroje 
Bractwa św. JakubaW
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