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Naszym dzisiejszym rozmówcą jest pan RYSZARD 
FIDLER, lider zespołu "Viatori" 
Redakcja: Wiemy, że w tym roku zespół obchodzi swą 
10 rocznicę istnienia. Jak powstał pomysł założenia 
zespołu i nieco szerzej o nim samym... 
Pan Ryszard Fidler: Zespół "Viatori" jest spełnieniem 
mego dziecięcego marzenia. Śpiew tkwił we mnie już od 
przedszkola. Gdy inne dzieci bawiły się samochodami, 
lalkami, ja opierałem się o drzewo i śpiewałem. Zespół 
w takiej formie powstał dokładnie 11 listopada 1992 roku 
w Świdnicy. W tym dniu bowiem spotkałem księdza 
Jacka Włostowskiego. W jakiś sposób chciałem pomóc 
mu w działalności parafialnej. Wcześniej z różnymi 
muzykami jeździłem na konkursy, przeglądy. Ks. Jacek 
zaczął przychodzić na próby, jak sam to określał, żeby 
trochę "po-przeszkadzać". I tak zaczął śpiewać razem z 
nami. Okazało się, że mamy podobne natury. Niezwykle 
muzykalny i otwarty człowiek. Stworzyliśmy takie małe 
trio z jedną z wokalistek, którą spotkałem u niego. 
Zaproponowałem wyjazd na festiwal piosenki poetyckiej 
do Łodzi, gdzie nieoczekiwanie zdobyliśmy nagrodę 
publiczności. Mimo, iż ks. Jacek zmienił już w tym 

czasie kilka parafii nasza współpraca rozwija się i trwa. Koncertowaliśmy już w Austrii, 
Niemczech, na Litwie i oczywiście w wielu, wielu miejscach w kraju. Po tych latach doświadczeń 
muzycznych mamy do zaproponowania już swoje teksty i swoją muzykę. Mówiąc "swoją" mam 
na myśli swoją własną twórczość. Śpiewamy bowiem wyłącznie moje autorskie utwory. I tak 
wędrujemy przez życie dzieląc się doświadczeniem i radością. Zespół ciągle ewoluuje. Ja to 
nieco dziwacznie nazywam, że jesteśmy taką stacją CPN, gdzie ktoś jadąc może się zatrzymać, 
zatankować paliwo potrzebne do życia i być z nami, nie tylko muzycznie, na czas jemu 
niezbędny do własnej samorealizacji. W ten sposób przewinęło się przez zespół już z 
czterdzieści osób. 
Red.: Skąd czerpie Pan inspirację, czy istnieje wzorzec na którym się Pan opiera? 
Pan Fidler: Jest to najtrudniejsze pytanie na jakie zawsze przychodzi mi odpowiadać. Gdybym 
powiedział, że jestem indywidualistą zabrzmiało to by trochę zarozumiale. Myślę jednak, że tę 
wrażliwość muzyczną odziedziczyłem w genach. Mój dziadek był założycielem w 1946 roku 
chóru w bazylice świdnickiej. Stryj kończył konserwatorium muzyczne tuż po wojnie. Mama 
także śpiewała w chórze, a więc jest to gdzieś zakorzenione genetycznie. Nie mogę 
powiedzieć, abym opierał się na jakichś wzorcach, choć fascynują mnie tacy muzycy jak 
Vollenweider, Knopfler, Clapton, Sting a ze sceny poezji śpiewanej Marek Grechuta i twórcy 
tworzący "Wolną Grupę Bukowina". A tak naprawdę inspirację czerpię z życia, własnego, 
własnej rodziny i tego co się wokół mnie dzieje. Muszę podkreślić, że bardzo pomaga mi w tym 
moja żona, która jest świetnym obserwatorem życia. 
Red.: Co oznacza nazwa „Viatori”? 
Pan Fidler: Viatori w dosłownym tłumaczeniu znaczy „wędrującemu’. Ponieważ mam 
świadomość, że ja i my wszyscy jesteśmy wędrowcami, bez względu na to jaka jest relacja tego 
wędrowania. Czy myślimy o życiu przyszłym, czy jesteśmy tak zatopieni w doczesność, że nie 
spostrzegamy innego wymiaru drogi. Oznacza to, że my wędrując dajemy komuś siebie, 
dzielimy się sobą. 
Red.: Największy Pana sukces... 
Pan Fidler: Występowałem w wielu konkursach, festiwalach, ale nie czynię jakiegoś 
stopniowania ważności nagród. Każda jest ważna na jakimś etapie życia i twórczości, jak 
choćby pierwsza nagroda indywidualnie na festiwalu piosenki poetyckiej w Łodzi, gdzie zespół 
otrzymał nagrodę publiczności, która otworzyła mi drogę na estradę. Za sukces uważam też 
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mój solowy występ na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Sakralnej w Krakowie, tym 
samym na którym po raz pierwszy zaprezentowano „Nieszpory Ludźmierskie” Jana Kantego 
Pawluśkiewicza. Nagrody nie zdobyłem, ale po koncercie podeszli do mnie wielcy dyrygenci, 
kompozytorzy będący w jury i powiedzieli, że moja piosenka jest super, że przepraszają, bo 
sami nie wiedzą jak to się stało, że pozostała bez nagrody. Było to dla mnie wystarczającym 
podziękowaniem i nagrodą. Zaśpiewałem wtedy piosenkę „Żyjesz nie dla siebie”. 
Red.: Przez 10 lat w czasie tak licznych koncertów miało miejsce na pewno wiele 
niecodziennych zdarzeń... 
Pan Fidler: Kiedyś występowałem we Wrocławiu, w kościele św. Franciszka. Był to wieczór 
poetycko-muzyczny ilustrowany slajdami z wędrówek po moich ukochanych górach, na którym 
prezentowałem swoje przemyślenia zawarte w wierszach i piosenkach. Po koncercie podeszła 
do mnie pewna starsza, myślę ponad 70 -letnia pani i podziękowała mi za tekst jednej z 
piosenek. Powiedziała, że ma siostrę z którą nie odzywa się już 5 lat i właśnie dziś po koncercie 
pójdzie do niej i ją przeprosi. Szczerze powiem, że o mało nie zwaliło mnie to z nóg. 
Pomyślałem sobie: „Panie Boże, jesteś wielki. Wykorzystujesz nawet takie narzędzie jakim jest 
Ryszard Fidler”. 
Red.: Dziękując za rozmowę życzę dalszych wielu sukcesów i satysfakcji z dzielenia się sobą i 
dawania siebie wędrującym.  
 

Z Ryszardem Fidlerem, liderem i założycielem zespołu „Viatori”  
rozmawiał Ryszard Sos 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Przerwę w nauce odrobiłam. Nie byłam już 
jedną z najlepszych uczennic, ale nie 
zostawałam w tyle. Uczyłam się średnio. 
Naukę i pracę na drutach odkładałam na 
godziny nocne. Nie należało do rzadkości 
zasypianie o trzeciej nad ranem. Najczęściej 
w nocy czytałam książki i jednocześnie 
robiłam na drutach. Początkowo czytałam 
książki w języku rosyjskim, kiedy już go 
dobrze opanowałam, czytałam polskie. W 
naszym sąsiedztwie mieszkała pewna polska 
rodzina, zesłana na Sybir przed pierwszą 
wojną światową. Matka - starsza osoba w 
wieku około 70 lat mówiła piękną 
polszczyzną, miała dużo polskich książek. 
Wypożyczałam je i w ten sposób 
przeczytałam trylogię, „Quo vadis", 
"Krzyżaków" i wiele innych. Inni Polacy 
również zaczęli wypożyczać u niej książki. Po 
pewnym czasie zabronił jej wypożyczania 

zrusyfikowany syn. Nie znał, a raczej nie chciał znać języka polskiego, i nie przyznawał się do 
polskości. 
Często odrywam się od tematu, uważam jednak, że te rozważania mają jeden wspólny wątek - 
to, co nas spotkało bez żadnego oskarżenia, wyroku lub chociażby zarzutu. Kto upoważnił 
oprawców do wyrwania tysięcy ludzi z ich siedzib i krajów, pozbawienia ich wszystkiego, nawet 
prawa do złożenia szczątków doczesnych w rodzinnej ziemi? To nie tylko wspomnienia, ale i 
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oskarżenie - refleksja nad ówczesnym stanem rzeczy. 
Byłam już w siódmej klasie. Zwiększyły się wymogi w szkole, ponieważ była to końcowa klasa 
szkoły podstawowej. Nie miałam już problemów z pisownią, językiem oraz czytaniem. W 
wyżywieniu dużo pomagał nam brat Wacław. Kiedy przyjeżdżał do nas on lub siostra Hela, 
zawsze coś przywozili: mąkę, kaszę, chleb, ryby, a mama to dzieliła na niewielkie porcje, aby 
starczyło nam na jak najdłużej. Główny ciężar spoczywał jednak na nas. Mama zaczęła 
podupadać na zdrowiu z ciągłego niedojadania lub jedzenia byle czego. Chwytałyśmy się 
wszystkiego, co było możliwe, byle przetrwać. Wiosną zbierałyśmy szczaw, przebierałyśmy go, 
wiązały w pęczki i sprzedawały na rynku. Udało się nam na pewien czas znaleźć stałego 
odbiorcę - przedszkole. 
Łąki, na których zbierałyśmy szczaw, były położone tuż za miastem, ale oddzielało je od szosy 
kilka rozlewisk Irtysza. Kto znał przejścia, przeważnie z ludzi miejscowych, chodził na skróty i 
odległość wówczas wynosiła około 2 km. Bezpieczniej było iść szosą, gdzie łąki do niej 
przylegały, ale to było ponad 10 km. Zawsze chodziłyśmy tą dalszą drogą. Pewnego razu ktoś z 
miejscowych wytłumaczył nam, jak mamy przejść na skróty. Zdjęłyśmy buty i poszłyśmy. Do 
połowy rozlewisk-a było ich kilka-woda sięgała do kolan i dość szybko posuwałyśmy się. Na 
środku woda zaczęła sięgać nam prawie do pasa. Poruszałyśmy się coraz wolniej, każdy krok 
musiał być wyważony. W pewnej chwili wplątałam się w jakąś złamaną gałąź, poczułam silny 
ból w pięcie. Był to wbity głęboko kolec bojarki (głogu). Z trudem uwolniłam się. Wydarłam 
ciernie, ale czułam, że w nodze coś pozostało i ból nie ustawał. Musiałyśmy zawrócić bez 
szczawiu. Z trudem dowlokłam się do domu. Noga mi spuchła, w bólu nie mogłam na nią w 
ogóle stanąć. W domu zastałyśmy brata Wacława, przyjechał, aby zabrać mnie do siebie na 
jakiś czas, na wakacje. Widząc, w jakim jestem stanie, kazał położyć mi się na poduszkę twarzą 
w dół, wodą utlenioną przemył piętę, szybkim ruchem przeciął mi brzytwą obolałe miejsce i 
oczyścił z resztek kory, kolca i zanieczyszczonej krwi. Rana dość szybko goiła się, nie mogłam 
jednak jechać z nim do Muromcewa. 
Tego lata jeszcze dwa razy byłyśmy u Józefa. Jeździłyśmy z siostrą, bo mama była coraz 
bardziej wycieńczona. Ja byłam u niego za każdym razem, w sumie pokonałam pieszo ponad 
800 km niosąc bagaż na plecach lub ciągnąc sanki. 
Pewnego razu wracałyśmy z siostrą z obozu brata odległego od Tiewrizu o 50 km. Oddałyśmy 
mu całą naszą żywność, nie mówiąc mu o tym, bo by nie przyjął. Sobie zostawiłyśmy na drogę 
trochę mąki. Gotowałyśmy z niej "zalewajkę". Rozcieńczoną w zimnej wodzie mąkę wlewało się 
do gotującej i lekko osolonej wody. Jakiż to smak miała ta zupa bez jarzyn, ziemniaków, 
tłuszczu i przypraw? Zajadałyśmy się nią, jakby to był najlepszy przysmak. Nie dawała sytości, 
lecz na chwilę wypełniała pusty, wygłodzony żołądek. 
Spodziewałyśmy się, że dojdziemy do przystani przed przypłynięciem statku -przepływał raz w 
tygodniu. Znajdowałyśmy się w odległości 1,5 km od przystani, kiedy usłyszałyśmy sygnał. 
Statek zacumował, zabrał pasażerów i po 10 minutach odpłynął. Biegłyśmy całą drogę, lecz nie 
zdążyłyśmy. 
Pierwszą noc spędziłyśmy w poczekalni same i bałyśmy się wszystkiego. Następnego dnia 
zaczęli nadciągać nowi pasażerowie, udający się statkiem na południe. Wśród nich była 
kilkuosobowa grupa Kałmuków - ludzi skośnookich, o szerokich twarzach. Mężczyźni mieli 
zaplecione liczne warkoczyki wokół głowy, byli w długich płaszczach-kitlach, a mowa ich dla nas 
była zupełnie niezrozumiała. Ulokowali się na podłodze obok nas. Bałyśmy się jeszcze bardziej, 
choć oni na nas w ogóle nie zwracali uwagi. Potem przybyli Tatarzy, również kilka rodzin. 
Rosjan było zaledwie kilka osób, a muszę przyznać, że wśród nich czułyśmy się już 
najbezpieczniej - ta sama rasa. 
Tygodniowe oczekiwanie na następny statek przedłużało się w nieskończoność. Raz dziennie 
gotowałyśmy tę zalewajkę, coraz rzadszą - kończyła się mąka. Miałyśmy trochę pieniędzy, ale 
nie było tam żadnego sklepu, a iść do ludzkich mieszkań znaczyło żebrać. Nie opuszczałyśmy 
więc poczekalni, nie miałyśmy siły z niej wychodzić, przeważnie leżałyśmy. Wychodziłyśmy 
jedynie, kiedy znajdujący się w naszym sąsiedztwie ludzie jedli. Widok ten był dla nas nie do 
zniesienia, w żołądkach wprost ssało, chciało się wyć z rozpaczy. 
Nad rzeką gotowałyśmy zalewajkę z ostatniej mąki, gdy pojawił się statek. Szybko ugasiłyśmy 
ogień i dogotowałyśmy zalewajkę na statku, na kuchni marynarskiej. Ulokowałyśmy się obok 
ładowni węgla, bo tam tylko znalazłyśmy trochę miejsca. Statek był załadowany po brzegi. Do 
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końca podróży, trwającej 3 dni, prawie nie wstawałyśmy z posłania, przygotowanego z naszych 
ubrań. W pewnej chwili słyszałyśmy nawet polską mowę, jechała jakaś polska rodzina z północy 
na południe. Nie miałyśmy jednak siły podejść do nich i nawiązać rozmowę. Dopłynęliśmy do 
Tary i z trudem dowlokłyśmy się do naszego mieszkania - zmęczone, głodne i brudne. Mama 
na nasz widok rozpłakała się. Chciała przyjąć córki jak najlepiej, nakarmić, czym tylko mogła. 
Nie wiem, skąd zdobyła trochę drobnych rybek, mniejszych od szprotek. Przekręciła je przez 
maszynkę do mięsa, dodała trochę ziemniaków, mąki i soli i zrobiła "gałki rybne". Smakowały 
nam bardzo, nie mogłyśmy się od nich oderwać. Pozwoliła nam najeść się do syta, nie bacząc 
na to, że byłyśmy wygłodzone. Niebawem poczułyśmy w żołądkach silny ból. Wiłyśmy się z 
bólu. Chyba tylko młodość sprawiła, że nie doszło do skrętu jelit. Na "gałki rybne" już do końca 
pobytu w Tarze nie mogłam patrzeć, nawet jeżeli byłam bardzo głodna. 
Byłyśmy u brata potem jeszcze raz, było to lato 1945 r. - wojna się skończyła, więźniowie 
czekali na amnestię.  
Cały czas w coraz to innym miejscu uprawiałyśmy działkę. Pamiętam, zdawałam egzaminy z 
siódmej do ósmej klasy - tam od piątej klasy wzwyż zdawało się egzaminy na koniec roku - i w 
tym czasie kopałam ugór pod uprawę. Mama była już chora i nie mogła mi pomóc, a brat był 
jeszcze w łagrze. Musiałam kopać, siać i sadzić sama. Egzaminy zdawałyśmy co drugi dzień, 
Dzień następny po egzaminie był przeznaczony na powtórkę przed następnym sprawdzianem. 
Ja przeznaczałam go na kopanie ugoru. Brałam ze sobą należną mi kromkę chleba i pracę 
najczęściej rozpoczynałam od jej zjedzenia. Głód dokuczał i nie mogłam wytrzymać, dopóki 
wiedziałam, że mam jeszcze coś do zjedzenia. Kopałam potem przez cały dzień o głodzie. Nie 
ukopałam dużo, co chwila odpoczywałam. Nie wykorzystałam całej przydzielonej działki, 
posadziłam jednak 4 wiadra ziemniaków i posiałam trochę warzyw. Ze zbiorem było już łatwiej, 
bo jesienią wrócił brat. Zbiory były dobre, pomimo słabej uprawy i w ogóle nie nawożonej gleby. 
Ten żyzny czarnoziem bez żadnych kamieni rodzi bez nawożenia Nikt tam nie nawoził. Z 
nawozu ludzie robili kiziaki do palenia w piecu. 
Brat wyszedł z więzienia o 2 miesiące wcześniej. Został objęty amnestią ogłoszoną w związku z 
zakończeniem wojny. Zanim jednak to nastąpiło, my po prosty głodowałyśmy. Bywało, że w 
ogóle nie miałyśmy co włożyć do ust. Jadłyśmy sam szczaw, gotowałyśmy lebiodę i pokrzywę, 
ale też nie miałyśmy skąd jej rwać, bo nie miałyśmy przecież ogrodu, a na działce nie rosły. 
Handlowałyśmy wtedy owocem bojarki (głogu). Sprzedawaliśmy ją parzoną. Miarą była 
szklanka. Jest to drobny, żółty owoc z dużą zawartością witaminy C, cierpki, lekko kwaskowaty, 
słodkawy i mdły. Z powodu witaminy C i z braku innych owoców Rosjanie chętnie go jedli. W 
środku dużo drobniutkich pestek, które należało wypluwać. Kilka razy powiódł się nam handel tą 
bojarką.  

Nie zawsze szczęście sprzyja i pewnego krytycznego dnia w domu nie miałyśmy absolutnie 
nic do jedzenia ani pieniędzy. Poszłam na rynek z wiadrem bojarki i w powrotnej drodze miałam 
kupić za zarobione pieniądze w restauracji zupę. Miałam tam znajome panie, dla których 
robiłam na drutach, mogłyśmy więc liczyć na to, że dostaniemy trochę więcej i gęstszej zupy. 
Bez pieniędzy nie chciałam iść i prosić, i tak wiele nam pomagały, kiedy gromadziłyśmy 
żywność dla brata. Tak więc mama czekała, kiedy ja utarguję trochę pieniędzy. 
Handel przebiegał słabo. Więcej było sprzedających niż kupujących. Sprzedałam jednak kilka 
szklanek i miałam już za co kupić zupę, ale chciałam sprzedać całość. Mama nie mogąc 
doczekać się mego powrotu, przyszła do mnie na rynek i z głodu zaczęła jeść bojarkę razem z 
pestkami. Uprzedzałam mamę, że to może zaszkodzić na głodny żołądek. Była już u kresu wy-
trzymałości i powiedziała, że woli umrzeć, niż dalej głodować. Zjadła szklankę. lub nieco więcej 
bojarki z pestkami. Nie byłyśmy już długo na rynku, bo nie miałyśmy zbytu na nasz towar. 
Poszłyśmy do restauracji, kupiłyśmy zupę i resztę bojarki oddałyśmy pracującym tam 
dziewczętom. Zupa była smaczna, kapuśniak - "szczi, choć rubaszku połaszczi" (koszulę 
wypłucz) - tak mawiali Rosjanie, bo zawsze najwięcej w niej było wody, trochę kapusty i kilka 
ziemniaków. A jak ona smakowała! Mama już jej nie jadła. Dostała silnego bólu żołądka, wiła 
się z bólu po podłodze, wkładała palec do gardła, aby zwrócić pestki z bojarki. Nic nie pomogło, 
uszkodziła tylko sobie wątrobę, w następstwie czego zachorowała na żółtaczkę. 

 
Janina Kozłowska – Szumska 



Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Nr 20 /02 - 6 - 

   

Z cyklu: 

 

 
 

 
 
 

Dzisiejszym naszym rozmówcą jest franciszkanin O. Ignacy 
Tomaszewski. Mimo, iż od 23 lat nie mieszka już obok nas, 
wszyscy go pamiętamy właśnie jako naszego niedawnego 
sąsiada a częste odwiedziny naszej parafii, przyjazdy do 
rodziców, powroty w rodzinne strony powodują, że ciągle jest 
jednym z nas. Często staje przy ołtarzu naszej świątyni służąc 
pomocą księdzu proboszczowi. Tak było i tego lata. 
Wykorzystaliśmy okazję, że kolejny już raz o. Ignacy spędza u 
nas urlop i poprosiliśmy go o krótką rozmowę. 
 
Redakcja: Na początek wszystkich naszych rozmówców prosimy 
o kilka zdań o sobie... 
O. Ignacy: Jestem franciszkaninem. Szesnaście lat temu 
mówiłem o tym na mszy prymicyjnej, teraz też chciałbym 
podkreślić jak wiele zawdzięczam nauczycielom tutejszej szkoły 

podstawowej na Czarnem. Przejście do szkoły w mieście, gdyż nasza szkoła uczyła w 1973 r. 
tylko do szóstej klasy nie przysporzyło mi żadnych kłopotów czy zaległości w nauce, a 
równolegle uczęszczałem jeszcze do szkoły muzycznej. Po szkole podstawowej przeszedłem 
do Zesp. Szk. Ekon.-Turystycznych by po jego ukończeniu wstąpić do seminarium, gdyż już 
wtedy moim wielkim pragnieniem były studia filozoficzno-teologiczne i zasilenie szeregów 
kapłanów i zakonników. Tak też się stało. Po maturze w 1979 roku złożyłem prośbę o przyjęcie 
mnie do zakonu franciszkańskiego. Po otrzymaniu zgody rozpocząłem nowicjat w 
Smardzewicach, małej miejscowości nieopodal Tomaszowa Maz. Po roku, 2 września 1980 r. 
złożyłem pierwsze śluby zakonne i po krótkich wakacjach wróciłem, ale już do Krakowa by 
rozpocząć studia w seminarium. Na miejscu czekała mnie miła niespodzianka. Nie wiem skąd 
moi współbracia dowiedzieli się o moim muzykowaniu, w każdym bądź razie już na rozpoczęcie 
pierwszego roku a potem przez dalsze sześć lat grałem na organach w seminaryjnym zespole 
"Fioretti". Po święceniach skierowano mnie do parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Po trzech 
latach mianowano mnie z-cą magistra nowicjatu w Kalwarii Pacławskiej. Stamtąd po dwóch 
latach wyjechałem do Włoch, do Asyżu. W Asyżu spędziłem tylko rok, zaproponowano mi 
bowiem proboszczostwo i przełożeństwo w parafii Abbacija di Fossanova, oddalonej około 100 
km od Rzymu na trasie do Neapolu. Po kolejnych dwóch latach, w roku 1994 wróciłem do 
Polski by objąć funkcję wicerektora a od 1996 roku rektora Niższego Seminarium Duchownego 
w Legnicy, przekształconego w 1998 r. na Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Po skończeniu 
kadencji rektora w 2000 roku wyjechałem ponownie do Fossanovy. Tam po ośmiu miesiącach 
zastał mnie telefon od mojego prowincjała z propozycją pracy jako sekretarza prowincji. Od 
marca ubiegłego roku pełnię tę funkcję. 
Red.: Używa Ojciec słów "prowincja", "prowincjał". Czy mógłby Ojciec przybliżyć nieco ich 
znaczenie? 
O. Ignacy: Zakon franciszkański, jak wiele innych jest zakonem niezależnym. Działamy na 
zasadzie prawa papieskiego. Biskup jako ordynariusz diecezji jest naszym przełożonym tylko 
tam gdzie prowadzimy parafię i tylko odnośnie życia parafialnego. Naszym przełożonym jest 
prowincjał. Teren Polski podzielony jest na trzy prowincje: gdańską im św. Maksymiliana, 
warszawską im. M. B. Niepokalanej i krakowską im. św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba 
Strzemię. I właśnie każdą taką prowincją kieruje prowincjał. Jego zastępcą jest wikariusz 
prowincji. Ja należę do prowincji krakowskiej. Ma ona 24 klasztory w Polsce, 3 klasztory w 
Niemczech, 5 klasztorów na Słowacji, 3 klasztory w Rosji oraz 2 a niebawem 3 klasztory w 
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Uzbekistanie. No i oczywiście bardzo wiele ośrodków misyjnych na całym świecie, w Boliwii, 
Peru, Paragwaju, Ugandzie. 
Red.: Jaka jest geneza i główny cel powstania zakonu franciszkańskiego? 
O. Ignacy: Zakon franciszkański powstał na pocz. XIII wieku. Św. Franciszek był wyjątkowym 
świętym. Był inny spośród wielu innych świętych. Dlatego może jest akceptowany przez Kościół 
Wschodni jako jedyny ze świętych Kościoła Katolickiego. Jego inność polegała na tym, że nie 
krytykował jak jemu współcześni hierarchów kościelnych, ale sam chciał żyć wyłącznie 
Ewangelią. Początkowo jego życie budziło zdziwienie, gdyż pochodził z bardzo bogatej rodziny i 
wszystkie te dobra porzucił dla służby Bogu i odbudowy Kościoła. Gdy zgromadził wokół siebie 
kilkunastu uczniów udał się do papieża Innocentego III z prostym pytaniem - czy możliwe jest 
życie według Ewangelii? Papież w osobie św. Franciszka rozpoznał człowieka, którego dzień 
wcześniej ujrzał we śnie, jak ten swym barkiem podtrzymuje walące się mury Bazyliki na 
Lateranie. Był to 1209 rok. Papież Innocenty III ustnie po raz pierwszy zatwierdził regułę 
zakonu. Choć nie było jakiegoś formalnego zatwierdzenia reguły zakon bardzo szybko się 
rozrastał. Spowodowało to konieczność ułożenia pisemnej reguły i pewnego 
usystematyzowania życia zakonnego przez powołanie nowych klasztorów. Ostateczne 
zatwierdzenie reguły franciszkańskiej miało miejsce w 1223 roku przez papieża Honoriusza III. 
Od tej chwili zakon zaczął się dynamicznie rozwijać. Bracia bardziej od kaznodziejstwa głosili 
Słowo Boże swoją postawą życiową, pomaganiem innym, umiłowaniem świata i natury. Nie bez 
przyczyny św. Franciszek stał się patronem ruchu ekologicznego. Jedną z głównych cech 
franciszkańskich jest też posłuszeństwo władzy kościelnej. Św. Franciszek podkreślał, że 
kapłan nawet jeśli jest grzeszny, to posiada tę władzę, której nikt inny nie posiada. Ma władzę 
odpuszczania grzechów, władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. Dla św. 
Franciszka to jest ta najważniejsza rzecz - życie nadprzyrodzone. 
Red.: Na ile idee franciszkańskie są dziś aktualne? 
O. Ignacy: Myślę, że idee franciszkańskie są zawsze bardzo aktualne. Wielu z nas zauważyło, 
że dużo łatwiej jest krytykować innych niż samego siebie. Jeśli skupimy się mniej na 
krytykowaniu innych a bardziej na rozwijaniu własnej osobowości to odkrywamy już ducha św. 
Franciszka. Św. Franciszek zostawił nam również hymn będący pochwałą stworzeń, w którym 
za swych braci i siostry uznaje wodę, księżyc, słońce, gwiazdy. To trudno jest zrozumieć, ale 
gdy się zagłębimy w sens tych słów dojdziemy do wniosku, że tak właśnie jest.  
Red.: Na zakończenie co chciałby Ojciec przekazać szczególnie młodym w naszej parafii? 
O. Ignacy: Nie bać się. Chciałbym przede wszystkim życzyć odwagi. Ojciec Święty tyle razy 
podkreślał, by nie bać się Pana Boga. Wielu ludzi nie tylko za granicą, ale również w Polsce nie 
wiąże się sakramentem małżeństwa a z drugiej strony boi się spojrzeć w kierunku seminarium, 
zakonu. Dużo się w tej chwili mówi o kryzysie powołań. Ja mam nieco inne zdanie. Pan Bóg 
ciągle powołuje, tylko właśnie przez brak odwagi wielu młodych ludzi nie chce tego głosu 
usłyszeć albo wręcz próbuje go w sobie zagłuszyć. Często słyszę w rozmowach z rodzicami 
młodych osób, że życie kapłana, zakonnika jest życiem łatwym, wygodnym. Zawsze 
odpowiadam, że w takim przypadku dlaczego nie chcą swego dziecka oddać do zakonu, 
seminarium, jakoś zachęcić aby wybrali tę właśnie drogę. W zakonie franciszkańskim każdy 
może odnaleźć taką działkę pracy, którą jest zainteresowany. Prowadzimy wiele parafii, szkół, 
także licea i gimnazja, własne wydawnictwo, ruchy oazowe, grupy niewidomych i 
niepełnosprawnych, sanktuaria, rekolekcje. W tej chwili jest na etapie projektowania ośrodek dla 
uzależnionych. Można więc pracować i z osobami biednymi, i z uzależnionymi także i za 
granicami kraju. Ktoś powiedział, że nad naszą prowincją nigdy nie zachodzi słońce, bo na 
wszystkich kontynentach pracują bracia naszej prowincji. Mogę z czystym sumieniem 
zaproponować i zachęcić do podjęcia odwagi i przystąpienia do zakonu franciszkańskiego. 
Red.: Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę wiele Bożych łask na dalszej drodze służby Bogu i 
ludziom. 
 

Z Ojcem Ignacym Tomaszewskim  
rozmawiał Ryszard Sos 
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Po kolejnej papieskiej pielgrzymce do Ojczyzny wiele miejsca w 
publikatorach poświęca się miłosierdziu Bożemu. Przytacza się 
słowa Ojca świętego, wypowiadają się na ten temat teologowie, 
filozofowie, dziennikarze. Miłosierdzie Boże jest jednak darem tak 
wielkim, niepojętym, niezgłębionym i wszechogarniającym, iż nie 
sposób ubrać Go w słowa, nie sposób Go opisać, opowiedzieć czy 
wyśpiewać. Nikt nie jest w stanie tego dokonać, dlatego też każde 
tego typu przedsięwzięcie jest raczej osobistym przemyśleniem czy 
odczuciem autora niż opisem istoty rzeczy. Miłosierdzie Boże 
wymyka się bowiem wszelkim definicjom. Aby je chociażby dotknąć, 
poczuć Jego delikatny powiew Jezus wskazuje człowiekowi właściwą 
drogę. Tą drogą są sakramenty pokuty i pojednania. Tą drogą jest 
też codzienna modlitwa, rozmowa każdego z nas ze Stwórcą i Jego 
Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Tylko w ten sposób 
możemy zbliżyć się do Jego Serca, spotkać się z Bogiem, który sam 
w sobie jest Miłosierdziem. Jezus poprzez św. Siostrę Faustynę 
mówi nam jednoznacznie: "Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z 
tego morza miłosierdzia rozleją się łaski na świat cały". Aby pomóc 
nam to uzmysłowić Jezus w jednej z wizji polecił siostrze Faustynie 
by namalować obraz Miłosierdzia Bożego a w podpisie umieścić 
słowa "Jezu, ufam Tobie". Wizja ta miała miejsce w Płocku 22 lutego 

1931 roku. Siostra Faustyna, która na co dzień przebywała wówczas w Wilnie prace nad 
namalowaniem tego obrazu powierzyła artyście wileńskiemu Eugeniuszowi Kazimirowskiemu. 
W ten sposób powstał znany nam wszystkim wizerunek Jezusa Miłosiernego, który obecnie 
znajduje się w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie. Obraz przedstawia Jezusa 
Zmartwychwstałego, z którego serca, niewidocznego na obrazie, wychodzą dwa promienie: 
czerwony i blady. Ich znaczenie objaśnia sam Jezus: "Blady promień oznacza wodę, która 
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa 
promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje 
zostało włócznią otwarte na krzyżu". Treść obrazu ściśle wiąże się więc z liturgią pierwszej 
niedzieli po Wielkanocy. Wówczas w Ewangelii św. Jana czytamy o ukazaniu się Jezusa w 
Wieczerniku i ustanowieniu przezeń sakramentu pokuty. Jezus przynosi ludziom pokój przez 
odpuszczenie grzechów. Możliwe to jest tylko dzięki Jego męce i śmierci na krzyżu. O tym 
fakcie przypominają nam właśnie promienie wody i krwi. Inaczej mówiąc, te promienie są 
symbolem sakramentów, które oczyszczają nasze dusze, sakramentów chrztu i pokuty. Obraz 
ten ma stanowić swoiste naczynie, z którego czerpać mamy łaski i przypominać o obowiązku 
miłosierdzia wobec bliźnich a przede wszystkim o potrzebie ufności wobec Boga. Obraz Jezusa 
Miłosiernego, który część z naszych parafian miała okazję zobaczyć w maju tego roku w czasie 
pielgrzymki do łagiewnickiego sanktuarium namalowany został już po śmierci siostry Faustyny. 
W czasie II wojny światowej do przełożonej domu Sióstr M.B. Miłosierdzia zgłosił się krakowski 
malarz Adolf Hyła, który jako votum za ocalenie rodziny wyraził chęć namalowania obrazu. 
Siostra zaproponowała wykonanie wiernej kopii dzieła E.Kazimirowskiego. Jesienią 1943 r. 
obraz był już gotów. Poświęcenia obrazu umieszczonego w bocznym ołtarzu kaplicy klasztornej 
dokonał z polecenia Kard.Adama Sapiehy ks.Józef Andrasi 16 kwietnia 1944 r. Od tej chwili 
obraz ten otoczony jest wielkim kultem. Codziennie przed nim modlą się o łaskę miłosierdzia 
setki ludzi. To przed tym obrazem modlił się młody Karol Wojtyła, gdy udawał się do pracy w 
zakładach "Solvay". To o tym obrazie mówił Jezus Siostrze Faustynie: "Przez obraz ten 
udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego".    

 
 

Ryszard Sos
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BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE 
 

FRAGMENTY HOMILII JANA PAWŁA II PODCZAS MSZY ŚW. 

W KRAKOWIE – ŁAGIEWNIKACH, 17-08-2002 r 

 

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, 

Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,  

Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, 

Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. 

(„Dzienniczek”, 951). 

 
 

Umiłowani Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa siostry Faustyny, 
by wraz z nią i z wami wszystkimi wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego 
miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, 
jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie! 
To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie 
potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich 
przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych 
cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego 
przychodzimy dziś tutaj, do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie 
oblicze Ojca, który jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor l, 3). 
Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego 
spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielekroć 
otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny.  

…Nadchodzi (...) godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać 
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec” (J 4, 23). Kiedy 
odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w szczególny sposób 
uświadamiamy sobie, że tu człowiek nie może stanąć inaczej, jak w Duchu i prawdzie. To Duch 
Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy, wprowadza nas na drogi Bożego miłosierdzia. Przekonując 
świat „o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16, 8), równocześnie odsłania pełnię 
zbawienia w Chrystusie. To przekonywanie o grzechu dokonuje się w dwojakim odniesieniu do 
Krzyża Chrystusa. Z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez Krzyż Chrystusa poznać 
grzech, każdy grzech, w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera. Z drugiej strony, przez Krzyż 
Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle mysterium pietatis, czyli 
miłosiernej, przebaczającej miłości Boga (por. „Dominum et vivificantem”, 32). 
Tak oto „przekonywanie o grzechu” staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech 
może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka 
Bożego. Krzyż bowiem „stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem […]. Krzyż 
stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji 
człowieka” (jak napisałem w „Dives in misericordia”, 8).  

…Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie 
Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy 
świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż 
wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło 
nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej 
miłosierdzie dla nas i całego świata! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  Amen. 
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maj – sierpień 2002 roku 

 
* 30 maja. Uroczystość Bożego Ciała. Tegoroczna tradycyjna procesja przeszła ulicami 
Orzeszkowej, Okrężną i Podleśną. Wszystkim osobom, które zaangażowały się w budowę 
ołtarzy lub w jakikolwiek sposób przyczyniły się do właściwego przeżycia tego święta składamy 
serdeczne "Bóg zapłać". Dziękujemy także mieszkańcom całego naszego osiedla za 
przystrojenie swych domostw i liczny udział w uroczystościach. 
 
* 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na naszym osiedlu odbyły się coroczne zawody sportowe. 
Relacja z imprezy na stronie 13. 
 

* W sobotę 8 czerwca, jak stało się już zwyczajem naszej parafii dzieci 
pierwszokomunijne wraz ze swymi rodzicami udały się do 
krzeszowskiego sanktuarium, by przed słynącym z licznych łask 
obrazem Matki Boskiej Łaskawej otrzymać komunijne obrazki - 
pamiątki I Komunii Świętej. W programie tego wyjazdu znalazło się 
także zwiedzenie krzeszowskiego sanktuarium i klasztoru sióstr 
benedyktynek. 
 
* W czerwcu, w naszym parafialnym kościele wystąpiła znana z 
wcześniejszych tutaj koncertów grupa muzyczna "Viatori". Rozmowę z 
liderem i założycielem grupy Ryszardem Fidlerem zamieszczamy 
wewnątrz numeru.  
 
* W piątek 26 lipca, z okazji Święta Policji, w naszej parafialnej 

świątyni odprawiona została okolicznościowa, uroczysta msza św., w której obok licznych 
przedstawicieli jeleniogórskich komend policji wzięła udział także spora grupa naszych parafian. 
Mszę św. koncelebrował ks. kan. Józef Stec. Kazanie wygłosił ks. Zbigniew z Czernicy. 
 
* W diecezjalnej, sierpniowej pielgrzymce na Jasną Górę z naszej parafii uczestniczyło 10 osób. 
 
* W niedzielę 4 sierpnia na zamku "Czarne" odbyło się spotkanie grupy członków Parafialnego 
Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z kustoszem zamku p. Jackiem Jakubcem i jego żoną, 
kierującą Międzynarodowym Ośrodkiem Kultury Ekologicznej. Spotkanie to, którego inicjatorem 
byli pp. Jakubcowie miało na celu zacieśnienie współpracy między SRK a zamkiem "Czarne". 
Na spotkaniu tym poprosiliśmy p. Jacka Jakubca o kilka zdań o tym co obecnie dzieje się na 
zamku i jakie są plany na przyszłość: 
- Obecnie zamknęliśmy pierwszą część drugiego grantu drugiej transzy Unii Europejskiej. My to 
nazywamy Komunalne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Euroregionu "Nysa" Dwór Czarne. 
Jesteśmy na etapie zamknięcia robót budowlanych finansowanych przez UE. W tej chwili 
poszukujemy 380 tys. euro, które byłyby polskim udziałem w pracach. Jeśli to się uda, a mamy 
na to sposób, zamkniemy  prace budowlane we wschodniej części zamku, pierwszego piętra, 
parteru i piwnic, i przystąpimy do urządzania tego centrum. Wystąpiliśmy z wnioskiem do 
Euroregionu "Nysa" o dofinansowanie umeblowania i urządzeń technicznej infrastruktury. Do 
końca maja przyszłego roku chcemy to zakończyć, tak żeby w czerwcu centrum to zaczęło swą 
działalność. Kontynuujemy też przygotowania do uruchomienia gospodarstwa rolnego wespół z 
naszym holenderskim partnerem. W tym roku chcemy zakończyć sprawę przejęcia na własność 
gruntów, które do tej pory dzierżawimy. Pierwsze prace w polu planujemy już teraz na jesień, a 
na wiosnę chcemy już ruszyć pełną parą. Na lato 2003 roku planujemy założenie fermy 
mobilnej w liczbie 24 krów mlecznych oraz rozruch pierwszych urządzeń przetwórstwa 
mlecznego. Trzecia sprawa to energetyka niekonwencjonalna. W zamku działa już kotłownia na 
gaz, ale w dalszej perspektywie planujemy uzupełnić ją o inne źródła energii odnawialnej. 
Prowadzimy właśnie rozmowy z firmą szwedzką, która wybudowała w Lubaniu kotłownię na 
słomę. W tej chwili 30% Lubania czerpie energię z takiej właśnie ciepłowni. Są zainteresowani 
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wybudowaniem podobnej na Czarnem. Kontynuujemy także prace nad stworzeniem 
Wszechnicy Konserwatorskiej. To jest czwarta sprawa. Mamy trudności, ale jestem dobrej 
myśli. Pragniemy przede wszystkim doprowadzić zamek do używalności publicznej i przede 
wszystkim dla mieszkańców Czarnego, żeby było się gdzie spotkać, usiąść, wypić herbatę, 
porozmawiać. 
 
* w sobotę 17 sierpnia w jednej z nowo wyremontowanych sal zamku "Czarne" odbył się 
koncert niemiecko-polskiej grupy muzycznej "Zeami". Koncert zespołu "Zeami" był muzyczną 
wędrówką po świecie. Obok muzyki ludowej Japonii, Brazylii, Francji czy Polski mogliśmy 
wysłuchać standardów jazzowych, rockowych, jak również muzyki poważnej. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Homilia z niedzieli, 18 sierpnia 2002 
 

Drodzy! 
 
 Słyszana dziś Ewangelia może być dla niejednego z nas niemałym zaskoczeniem. Oto 
słyszymy bardzo mocne słowa wypowiedziane przez Jezusa, które w żaden sposób nie pasują 
do naszego wyobrażenia o Nim. Porównanie kogokolwiek dzisiaj do psa nie mieści się w skali 
dobrego tonu. Ten Jezus miłosierny i wielkoduszny Zbawiciel i takie sformułowania... Jeśli 
jednak uświadomimy sobie prawdę, że ówczesny język ojczysty Jezusa był językiem konkretu, 
a każdy obcokrajowiec jawił się Izraelitom jako realne zagrożenie, wówczas sprawa wydaje się 
być bardziej czytelną i jakby usprawiedliwioną. Również reakcja kobiety na te słowa wydaje się 
być potwierdzeniem, że w tym środowisku nie jeden raz to słyszała, jednak konsekwentnie i 
pokornie prosi. Jezus polemizując z nią używa tradycyjnego sformułowania, jednocześnie 
słyszy tę prośbę i ją spełnia. W ten sposób chce uświadomić wszystkim zgromadzonym, że 
Boża łaska jest uniwersalnym darem i nie jest zastrzeżona jedynie i automatycznie do kręgu 
ludzi narodu wybranego, ale może w kręgu jej oddziaływania może się znaleźć każdy kto z 
wiarą i z pełnym zaufaniem o nią poprosi. Jezus prośbę spełnia, a jednocześnie kobieta 
dostępuje innej relacji. Od uniżenia po relację partnerską. W ten sposób zyskuje dzięki 
Jezusowi nowy status. To właśnie stanowi o wielkości Jezusowego miłosierdzia. Nie dziwi nas 
zatem określenie treści pojęcia miłosierdzia Jana Pawła II zawarte w encyklice Dives et 
misericordia, gdzie papież dobitnie stwierdza, że okazać człowiekowi miłosierdzie, to niejako 
podnieść go z jego małości, lęku, upodlenia czy ubóstwa. Nie łatwo jest zatem mądrze okazać 
miłosierdzie. O wiele łatwiej we wspólnocie Kościoła. Pozwólcie, że w tym momencie odwołam 
się do przykładu naszej jeleniogórskiej noclegowni. Nie tylko strawa, ale i dach nad głową.  
 Jednak przy całym naszym zaangażowaniu nie możemy zapomnieć, że fundamentalnym 
darem miłosierdzia Bożego jest przebaczenie człowiekowi jego grzechu, jakie dokonało się 
onegdaj na krzyżu, a które dzisiaj również dzięki wielkoduszności Syna Bożego dokonuje się w 
zaciszu konfesjonału. Jest to dar o fundamentalnym znaczeniu, gdyż jego wymiar jest nie tylko 
doczesny, ale zakłada też perspektywę ponadczasową; eschatologiczną. Trzeba jednak, byśmy 
tak jak wspomniana kobieta, umieli o to z pełnym zaufaniem prosić. Módlmy się zatem o tę 
umiejętność dla nas samych i dla wszystkich, którzy tak chętnie gromadzą się wokół Ojca 
świętego, ilekroć na ojczystej ziemi się pojawi. Amen 
 
 Rozpoczynający się nowy rok szkolny i katechetyczny uświadamia nam konieczność 
zwrócenia bacznej uwagi na nasze pociechy. Błogi czas sielanki wakacyjnej definitywnie się 
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kończy i z nową energią trzeba podjąć się trudu wychowywania. Naszą determinację muszą 
pobudzać coraz częstsze obrazki do czego zdolny jest młody człowiek nie wychowany. 
Rosnąca liczba samobójstw młodocianych z jednej i coraz powszechniejsza agresja z drugiej 
strony to skutki mówiąc najoględniej nie złego, ale wręcz kompletnego braku wychowania. 
Dziecko pozostawione samemu sobie próbuje sobie radzić tak, jak potrafi. Stąd już zaskakująco 
blisko do tragedii. Środowiskiem wspomagającym rodziców w wychowaniu jest szkoła i Kościół. 
Warunek; rodzina chce na tym się oprzeć, zechce te środowiska zaakceptować i wykorzystać. 
Dla nas, mieszkańców Czarnego zamknięcie lokalnej szkoły jest – nie ma co tego ukrywać – 
utrudnieniem w procesie wychowawczym. Dzieci były wśród swoich, były też nam znane. 
Środowisko anonimowe (również droga do szkoły, autobus itd.) proces wychowawczy osłabia. 
W tej nowej sytuacji może też ulec osłabieniu więź z parafialnym kościołem. Wprawdzie 
dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, dla przygotowujących się do I Komunii św., do S. 
Bierzmowania, grupy ministrantów czy scholi, są jakąś próbą wyjścia naprzeciw, jednak bez 
świadomej postawy rodziny niewiele to znaczy. Życzmy sobie zatem Drodzy Rodzice, Katecheci 
i Wychowawcy, by w nowym roku szkolnym udało się nam problem wychowania młodego 
pokolenia potraktować tak, jak on na to zasługuje, a więc jak najpoważniej. Chciejmy też 
zintegrować nasze skromne możliwości i wysiłki, byśmy mogli się cieszyć rosnącą dojrzałością, 
patriotyzmem i kulturą naszych dzieci.   
 
 

Ks. Proboszcz Jerzy Gniatczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skończyły się wakacje i urlopy dla większości z nas. Można było odpocząć po ciężkim roku.  
Pogoda raczej dopisała. Można było pojechać nad bliższą lub dalszą wodę, bliższe lub dalsze 
góry i kraje, w zależności od finansów. Powódź też nas ominęła – w zasadzie. Sierpień tego 
roku był dla nas szczególnie łaskawy. Właśnie przez to, że powódź nas ominęła, ale przede 
wszystkim dlatego, że przyjechał do nas papież, nasz Polski Papież. Jego wizyta była nam 
bardzo potrzebna, szukaliśmy u Niego pociechy, słów otuchy i drogowskazów na przyszłość. 
On również, prócz tych najważniejszych spraw ogólno-kościelnych, jakimi była konsekracja 
Bazyliki Miłosierdzia Bożego w podkrakowskich Łagiewnikach, beatyfikacja nowych 
błogosławionych czy pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, chciał zobaczyć Polskę i nas. 
Zawsze tak było, gdy przyjeżdżał do Polski, nasz kraj się zmieniał. Czuć było tę świąteczną 
atmosferę, to nasze wsłuchiwanie się w treści kazań. Padały słowa ważne dla wszystkich:  
- Rządzących aby mieli na względzie dobro kraju i ludzi.  
- Dla rządzonych, aby byli dobrymi obywatelami i uczciwie pracowali 
- Dla bogatych, aby kierowali się etyką, nie tylko zyskiem, 
- Dla biednych, aby ta bieda nie przesłoniła im nadziei i Boga 
- Dla młodzieży, aby nie szukała fałszywego szczęścia tam, gdzie go nie ma 
- Dla starszych i chorych, aby wiedzieli, że są szczególnie bliscy cierpiącemu Chrystusowi. 
Każdy z nas słyszał te słowa i przyjmował je z wdzięcznością i chęcią wykonania.  
Jednak wizyty papieża kończyły się szybko, za szybko. Wracaliśmy do życia codziennego, a 
tam było coraz mniej miejsca na wypełnianie słów papieża.  
- Rządzący zapominali o swej służbie, oddając się nowym sporom i pogoni za partykularnymi 

interesami. 
- Rządzeni tracili ducha, widząc spory i waśnie na górze, zapominali o obowiązkach 

obywatelskich, jak choćby chodzenie na wybory bądź uczciwe płacenie podatków 
- Bogaci często brali wielkie pensje, nie starając się o powierzone im zakłady pracy i o załogi. 
- Biedni często wydawali ostatni grosz na alkohol, zapominając o rodzinie. 
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- Młodzież nie chciała się uczyć i często szukała zapomnienia od trudnej rzeczywistości w 
alkoholu, narkotykach i buncie, prowadzącym do nikąd. 

- Starsi i chorzy czuli się zapomniani i niepotrzebni nikomu.  
Czy teraz będzie tak samo?  
Nie czuję się upoważniony odpowiadać na to pytanie? Chciałbym tylko przypomnieć o może już 
zapomnianym, choć niedawnym apelu Episkopatu Polski z końca lipca, a dotyczącym 
powstrzymania się od kupowania i spożywania alkoholu. Można zapytać, po co ten apel, co on 
zmieni?  
Przecież ci, którzy piją, będą i tak pić. Inni, którzy nie piją, nie będą pić mniej. Jednak są i tacy, 
którzy nie muszą pić, a lubią czasem, może za często pić alkohol: z okazji imienin, grilla, 
weekendu, trudnego dnia czy też, jak mówi reklama: „z okazji braku okazji”. Przecież ci, a nie 
jest ich tak mało, gdyby posłuchali apelu Kościoła – przecież wielu z nich to wierzący, mogliby 
powstrzymać się od spożywania alkoholu w sierpniu. Czy to zrobili? Myślę, że w obecnych 
trudnych czasach, zbyt łatwo usprawiedliwiamy siebie z różnych „niemożności”.  
- Mógłbym w piątek nie spożywać mięsa, ale po co? Przecież w innych krajach nie ma tego 

zwyczaju.  
- Mógłbym w piątek powstrzymać się od hucznej imprezy, ale wyśmieją mnie. 
- Mógłbym w niedzielę powstrzymać się od zazwyczaj niepotrzebnych zakupów, ale przecież 

w tygodniu było tak mało czasu…A prócz tego, jaka to świetna integracja rodziny. 
Następuje powolna erozja naszej dyscypliny religijnej. Słowa papieża przyjmujemy z radością i 
gotowością, a potem… 
Idą trudne czasy. Zresztą, kiedy były łatwe? Za komuny?, W czasie wojny?, Przed wojną?, 
Może pod zaborami? Właściwie, to mamy najłatwiejsze czasy od wieków, tylko chciałoby się 
nam, aby wszystkie trudne dzisiejsze sprawy znalazły cudowne rozwiązanie. Ten apel o nie 
picie w sierpniu, powtarza się co rok. Pamiętam, w stanie wojennym, gdy było tak trudno, wielu 
ludzi przestrzegało go, choć nie mieli nadziei na szybką poprawę sytuacji Polski, a przecież 
poprawa przyszła bardzo szybko. Tak więc, gdy czasy były trudne, umieliśmy słuchać głosu 
Kościoła. To nam niejednokrotnie ratowało nasze polskie losy, choć nie było papieża Polaka. 
Teraz jest, więc starajmy się wykorzystać ten na prawdę wyjątkowy moment w naszych 
dziejach. 
 

Mirosław Ludorowski 

 
Relacja z Dnia Dziecka na 

Czarnem 
 

 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na 
naszym osiedlu odbyły się coroczne zawody 
sportowe. Brali w nich udział amatorzy czyli 
dzieci i młodzież z Czarnego i okolic oraz 
zawodnicy z klubów sportowych. Oczywiście 
obie grupy rywalizowały osobno. Dla 
amatorów rozegrano wyścigi: biegi uliczne, 
wyścigi na hulajnogach, na rowerach oraz na 
łyżwo-rolkach. Dla zawodowców, wśród 
których byli najbardziej utytułowani w kraju 
mistrzowie: Tomasz Kałużny, Paweł Surowiak 
i Dorota Dziatkowiec, rozegrano bieg na 
łyżwo-rolkach. W tym miejscu wypada 
wspomnieć o organizatorach. Od strony 
sportowej organizatorem było stowarzyszenie 
Narciarskie i Wrotkarskie „SKI-ROLL” w 
Jeleniej Górze.  
Rywalizacja była emocjonująca. Najpierw  
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startowały maluchy przedszkolne w wyścigach hulajnóg oraz biegu na 50 m. Po nich dzieci 
młodsze ze szkół podstawowych – na rowerach i w biegu na 400 m. Te dwa konkursy były 
bardzo „oblężone” tak, że wyścig rowerów trzeba było dzielić na podgrupy (Ilość młodych 
kolarzy nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę uroczystość I Komunii Św. przed kilku dniami). W biegu 
ulicznym na dość długim dystansie, zagęszczenie zawodników na starcie również nie było 
przeszkodą, gdyż na trasie doszło do mocnego przetasowania biegaczy i do mety dobiegali już 
pojedynczo. Starsze dzieci uczestniczyły w wyścigu na łyżwo-rolkach. Potem przyszła kolej na 
kluby sportowe, w których startowali młodzicy, juniorzy i w końcu seniorzy. Zawody te miały 
należytą, profesjonalną obsługę, tj. sędziów, spikera, sędziego startowego z pistoletem 
startowym, który strzelał strasznie głośno, chociaż czasem się zacinał. Nad zdrowiem 
zawodników czuwał lekarz i pielęgniarka. Nad zapisywaniem się do zawodów i przydzielaniem 
zawodnikom numerów startowych również czuwały specjalne osoby, które później ustalały 
klasyfikację w poszczególnych grupach i wypisywały dyplomy uczestnictwa. Oprócz tych służb, 
nieco z tyłu stały stanowiska „odnowy biologicznej” z napojami chłodzącymi, kiełbaskami z 
rusztu, owocami i pączkami, na których każdy uczestnik zawodów lub kibic mógł się do woli 
darmowo posilić. Na czas zawodów niektóre drogi prowadzące przez Czarne zostały czasowo 
zamknięte dla ruchu ulicznego, o czym organizatorzy odpowiednio wcześnie zawiadomili i 
nawet przeprosili mieszkańców za niedogodność. Jeśli mowa o przygotowaniach, to trzeba tu 
pochwalić także inne działania wykraczające poza organizatorów: Nawierzchnie mocno 
sfatygowanych dróg na ul. Okrężnej i Podleśnej zostały tuż przedtem naprawione. Trawa na 
placu zabaw, służącym jako zaplecze „odnowy biologicznej” została ścięta przez odpowiednie 
służby miejskie. Organizatorzy zawodów zadbali o odpowiednie oznakowanie tras i 
zabezpieczenie zakrętów materacami, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo wypadków. Zadbano 
także o higienę, stawiając na placu przenośne toalety, zbiorniki wody bieżącej i ręczniki. 
Słowem, organizatorom należy się piątka. Pogoda nie zawiodła, chociaż było dość chłodno, ale 
słońce często podgrzewało i tak gorącą sportową atmosferę. Na koniec może małe słowo 
krytyki, adresowanej nie tyle do organizatorów, co do uczestników: Społecznie działający 
sędziowie nie pilnowali, aby przyjmowani zawodnicy spełniali kryteria grupy. Zdarzało się, że 
większe dzieci brały udział w młodszych grupach, mając zagwarantowane zwycięstwo. 
Wywoływało to jednak protesty młodszych zawodników i ich rodziców. Reklamacje te jednak 
zostały częściowo uwzględniane. Innym mankamentem było zbyt wczesne rozpoczęcie 
zawodów, co uniemożliwiło niektórym wzięcie w nich udziału. 

Podsumowując, 
podziękowania należą 
się wszystkim licznym 
sponsorom, których nie 
wymienimy z nazwy. 
Dzięki nim było wiele 
nagród, jak puchary, 
medale, słodycze, 
dyplomy, upominki i. in. 
Były także darmowe 
posiłki dla wszystkich 
chętnych: zawodników i 
kibiców: kiełbaski, 
pączki, napoje, owoce 
itd. Dziękujemy także 
tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do 
sprawnego przebiegu 
całej imprezy. Mamy 
nadzieję na jej 
kontynuację w 

przyszłym roku. 
Mirosław Ludorowski 
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Informujemy, że w dniach 06/08-09-2002, odbywać się będą– 
Międzynarodowe Przygraniczne Warsztaty Pszczelarskie Jelenia 
Góra’ 2002, organizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy.   
Przewidujemy w naszych uroczystościach udział Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Stefana Regmunta, który poprowadzi uroczystą 
mszę św. w dniu 08-09-2002 i poświęci nasz nowy sztandar.  
Jest to wielkie spotkanie braci pszczelarskiej, któremu towarzyszy 
szereg przedsięwzięć w miastach i gminach byłego województwa 
jeleniogórskiego, a więc także na terenie dekanatów i parafii.  
Tradycyjnie uroczystości organizowane przez pszczelarzy muszą 
się wiązać z ich wiarą i faktem, że rzetelną pracą zaświadczają na 

co dzień swe oddanie Bogu i służenie ludziom. 
 

Piątek - 06-09-2002,  
 
18:00-20:00  Spotkanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, dra Józefa Kusiaka z pszczelarzami 

i zaproszonymi gośćmi. 
 

Sobota – 07-09-2002   
   
09:00 - 11:00  Otwarcie warsztatów, wręczenie odznaczeń państwowych,   

resortowych i związkowych, przekazanie sztandaru dla regionalnego  
Związku pszczelarzy i wbijanie gwoździ do drzewca sztandaru.  
Jelenia Góra, Kino „Grand” ul. Krótka 3. 

11:00  
11:30 
 

Wyjazd grup pszczelarzy do pasiek czeskich i niemieckich.  
Otwarcie kiermaszu produktów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego. 
Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze. 

11:00 - 13:00 
 
11:00 – 15:00 

Pokaz miodobrania, degustacja miodów - Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze. 
 
Sesja referatowa. Kino „Grand”, Jelenia Góra ul. Krótka 3. 
 

13:00 – 15:00 
 
15:00-20:00 

Przerwa obiadowa w miejscu zakwaterowania. 
Seminaria wyjazdowe i zwiedzanie pasiek krajowych 
(dyskusja i wymiana doświadczeń) 
 

 
 
09:30- l I:00 

Niedziela 08-09-2002 
 
Msza święta celebrowana przez ks. Biskupa Diecezji Legnickiej i 
poświęcenie sztandaru Regionalnego Związku Pszczelarzy.  
Kościół Garnizonowy w Jeleniej Górze. 

10:00 - 18:00 
 
11:00 -12:00 

Kiermasz produktów pszczelich. Jelenia Góra, ul. Jasna. 
 
Przemarsz pocztów sztandarowych ulicami miasta Jeleniej Góry oraz 
powitanie uczestników warsztatów w Bramie Wojanowskiej przez Prezydenta 
Miasta i Ducha Gór. 

12:00 
 
 

Pokaz miodobrania na placu Ratuszowym.  
Wykłady dr-a nauk medycznych Jerzego Gali na temat Apiterapii oraz 
promocja wydawnictw pszczelarskich. 

 
14:00 

 
Otwarcie stałej wystawy ekologiczno - pszczelarskiej w Zgorzelcu. 

 
Uwaga: Stoisko okolicznościowe Poczty Polskiej związane z pszczelarstwem czynne będzie w 
dniach 7 i 8 września w godzinach 09:00- I6:00. Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 56. 
  

REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W JELENIEJ GÓRZE, 
PREZES, MGR STANISŁAW GIBADŁO 
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Międzynarodowe Centrum 
Kultury Ekologicznej  

„Dwór Czarne”, 
 

Koło Parafialne 
Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich oraz 
 

Stowarzyszenie 
Mieszkańców i 

Sympatyków osiedla 
Czarne 

 
 
 

Zapraszają wszystkie rodziny na okolicznościowy piknik 

„Wrzesień na Czarnem”, 

który rozpocznie się w niedzielę, 8-go 
września o godzinie 15 na terenie Dworu 
Czarne. Celem spotkania jest integracja 
środowiska naszego osiedla.  
 
Z tego powodu prosimy o zabranie ze sobą 
dobrego humoru, prowiantu i tego 
wszystkiego, czym możemy się podzielić z 
sąsiadem.  
 
W programie bowiem przewidujemy posiłek przy wspólnym stole, 
ognisko, wspólny śpiew i zabawę. Oczekujemy na Państwa liczny 
udział.  
 

 

 

 

 
przy Parafii p. w. Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze  

ul. Czarnoleska 2 tel. / fax.: (0-75) 75 21585  
http//:www.opoka.legnica.org.pl./juda 

 

Nr 20 opracował zespół w składzie: Krystyna i Ryszard Sosowie, ks. Jerzy Gniatczyk, Mirosław 
Ludorowski,  Janina Szumska,  Jan Foremny, Jacek Jakubiec 

 

 
 


