
Akcja Katolicka o Niepodległej 

W sobotę 24 listopada w Oratorium przy parafii pw. św. Jana Bosco odbyła się kolejna, 

zorganizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Legnickiej, konferencja pt. „100 -lecie niepodległości. 

Konferencji towarzyszyła wystawa „Ojcowie niepodległości” oraz koncert muzyki patriotycznej 

w wykonaniu młodych artystów z „Rzeczpospolitej śpiewającej” z Wrocławia. 

Konferencja pod patronatem JE Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz Senator RP 

Doroty Czudowskiej, została zorganizowana przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji 

Legnickiej dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź.  

Obrady poprzedziła Msza św. za Ojczyznę koncelebrowana pod przewodnictwem JE Biskupa Seniora 

Stefana Cichego, który wygłosił również homilię zwracając zgromadzonym uwagę na pojęcia śmierci 

i cierpienia, zmartwychwstania oraz wolności .  

Konferencję otworzyła Prezes Akcji Katolickiej w Polsce – pani Urszula Furtak. Zwróciła uwagę na 

konieczność aktywnego włączania się w życie społeczne, również przez inicjatywy popularyzujące 

wiedzę o naszej historii i teraźniejszości. Ponadto w obradach uczestniczył JE ksiądz biskup Stefan 

Cichy, Pani Poseł Ewa Szymańska, Prezes Fundacji KGHM Polska Miedź Pan Jarosław Twardowski, 

Dyrektor ZG Lubin Pan Dariusz Jach, Dyrektor Huty Miedzi Cedynia Ryszard Jaśkowski, Pani Marta 

Morawiecka reprezentująca swojego ojca Pana Marszałka Kornela Morawieckiego, Duchowieństwo 

dekanatów lubińskich oraz członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej. Konferencja miała charakter 

otwarty. 

Prof. SGH Zbigniew Krysiak wygłosił wykład pt. „Wolność gospodarcza, a solidaryzm społeczny” 

zwracając uwagę na aktualne zagrożenia dla niepodległości i samostanowienia narodów w świecie 

globalnej gospodarki i dyktatu koncernów. Wykładowca wskazał jako wzór działalności politycznej 

sługę Bożego Roberta Schumana i jego sposób wprowadzania ideałów wolności w życie 

polityczne i gospodarcze Europy. 

Następnie dr Lech Stefan poprowadził panel dyskusyjny, w którym głos zabrali ks. prof.PWT  

Jan Klinkowski, prof. SGH Zbigniew Krysiak, dr Wojciech Myślecki, oraz mecenas Piotr Gaglig. 

Dyskusja dotyczyła znaczenia wiary na drodze kształtowania niepodległości (na przykładzie kultu 

św. Andrzeja Boboli), szans i zagrożeń dla reformy polskiej gospodarki u progu rewolucji 

przemysłowej 4.0 oraz oczekiwanych kierunków strategii gospodarczej Polski. 

Po części naukowej uczestnicy wysłuchali krótkiego koncertu „Niepodległa zawsze żywa” 

w wykonaniu solistów zespołu „Rzeczpospolita śpiewająca”: Bernardety Kot, Julii Piaseckiej oraz 

ks. Bartłomieja Kota. W programie znalazły się m.in. pieśni Legionów Polskich, muzyka ludowa oraz 

całkiem współczesna kompozycja „Jesteś w moim typie Polsko”. 

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w intencji ojczyzny oraz błogosławieństwo udzielone 

zebranym przez JE Księdza Biskupa. 



Rozmowy o Niepodległej kontynuowano jeszcze przy posiłku przygotowanym przez Diecezjalne 

Centrum Edukacyjne z Legnicy.  

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 salezjańskiej parafii św. Jana Bosco w Lubinie. 

Wzięło w niej udział 47 osób m.in. z Legnicy, Lubina i Polkowic. 

                                                                                                                                                    Monika Gazda 
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