KONFERENCJA AKCJI KATOLICKIEJ
W sobotę, 17 listopada w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbyła się konferencja „100
-lecie niepodległości”, której towarzyszyła wystawa „Ojcowie niepodległości” oraz koncert muzyki
patriotycznej w wykonaniu młodych artystów z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.
Konferencja została zorganizowana pod patronatem JE Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego
oraz Senator RP Doroty Czudowskiej przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej dzięki
wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź.
Przed obradami uczestnicy spotkali się na Mszy św. za Ojczyznę w kościele Matki Bożej Królowej Polski w
Legnicy. Koncelebrze przewodniczył i głosił Słowo Boże JE Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski.
Obrady otworzył Ksiądz Biskup zwracając uwagę na znaczenie słów wolność, równość i braterstwo, które
dopiero w perspektywie chrześcijańskiej nabierają właściwego znaczenia niosącego uniwersalną wartość
dla wszystkich członków społeczeństwa.
Wykład pt. „Niepodległa wczoraj, dziś i jutro” przedstawił mecenas Piotr Gaglig zwracając uwagę na
aktualne zagrożenia dla niepodległości i samostanowienia narodów w świecie globalnej gospodarki
i nowoczesnych mediów.
Panel dyskusyjny poprowadził ks. prof. PWT Jan Klinkowski, w którym głos zabrali dr Stanisław Gebhardt,
prof. SGH Zbigniew Krysiak oraz dr Lech Stefan. Poruszono tematy wolności gospodarczej, roli Kościoła w
odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości oraz sposobu wprowadzania w życie ideałów wolności przez twórcę
Unii Europejskiej Sługę Bożego Roberta Schumana.
Przedłożenia prelegentów przeplatane były akcentami patriotyczno-muzycznymi tworzącymi łącznie
program „Niepodległa zawsze żywa”. Koncert prowadziła pani Anna Rzonca. Wystąpili akordeoniści:
Anatolij Kopyshchyk, Szymon Strzelecki, Wiktor Strzelecki oraz Sławomir Starzyński, pianiści Mikołaj
Potoczak oraz Maciej Paliński, a także Karolina Ziemlicka (śpiew) i Radosław Śliwiński (saksofon). Wykonali
m.in. utwory F. Chopina, M. Ogińskiego i innych polskich twórców.
Konferencji towarzyszyła opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa „Ojcowie niepodległości”
pokazująca sylwetki wybitnych Polaków i ich wkład w formowanie się naszej ojczyzny po 123 latach
niewoli.
Konferencja odbyła się w gościnnych pomieszczeniach Centrum Spotkań im. Jana Pawła II. Gospodarze
zapewnili również uczestnikom smaczny posiłek, przy którym jeszcze długo trwały rozmowy o Niepodległej.
Spotkanie zakończyła i podsumowała pani Senator Dorota Czudowska.
W konferencji wzięło udział 65 osób m.in. z Legnicy, Kamiennej Góry, Lubina i Polkowic.
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