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Wostatni wtorek ob-
chodziliśmy święto 

Cyryla i Metodego, pa-
tronów Europy. Europy 
niepokojonej atakami 
na świętości. Polska w 
Europie to jednak na-
dal miejsce, gdzie róż-
ne środowiska mogą ze 
sobą współpracować (s. 
VI). Nadal jest to miej-
sce, gdzie wartości mogą 
się objawiać w kulturze 
(s. IV–V) pielęgnowa-
nej czasami w rodzinie
(s. VII). 

ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Parafia świętych Piotra i 

Pawła W CHOBIENI
  Euroopera – MŁODZIEŻ

I MUZYKA W BOLESŁAWCU
  Spotkanie DEKANALNYCH

DUSZPASTERZY
SŁUŻBY LITURGICZNEJ

  Duszpasterstwo 
Salezjańskiego 
WOLONTARIATU MISYJNEGO
w Polkowicach

66 lat temu pierwsza grupa Polaków została 
deportowana w głąb ZSRR. Przez wiele lat 
wydarzenia te były przemilczane. Dziś pamiętają
o nich nieliczni. 

Choć młodzi Polacy dość obojętnie traktu-
je cierpienia poprzednich pokoleń, jednak sy-
biracy zrzeszeni w związku mają wciąż w pa-
mięci tamte tragiczne wydarzenia. Dlatego w 
kolejną rocznicę deportacji, 10 lutego, człon-
kowie Związku Sybiraków w Legnicy zebra-
li się na uroczystej Mszy świętej w katedrze. 
Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy 
diecezji legnickiej Stefan Regmunt. 

Poprzednie lata dla sybiraków by-
ły czasem, kiedy niechętnie wyrażano 
jakiekolwiek opinie na ich temat. Dzi-
siaj szczególną opieką otaczana jest ta 
grupa ludzi, aby zadośćuczynić dzie-
siątkom lat milczenia, kiedy nie moż-
na było nawet wspominać o ich cier-
pieniu, o ich tragicznych przeżyciach. 
– Nie można było mówić, że w ogó-
le tacy ludzie istnieją – mówi Tadeusz 
Gołacki, przewodniczący Związku Sy-
biraków w Legnicy. – Byli uważani za 
wrogów Ludowej Ojczyzny przez ludzi 
służalczo wykonujących rozkazy ze Wschodu. 
Chwała Bogu minęły te czasy – dodaje pan Ta-
deusz.

Dzisiaj sybiracy wyrażają swoją 
wdzięczność nie tylko Bogu, ale też lu-
dziom, którzy przyczynili się do tego, 
że mogą przemawiać pełnym głosem. 
Oddział Związku Sybiraków w Legnicy 
uhonorował odznaką sybiracką księdza 
biskupa Stefana Regmunta, który peł-
ni posługę duszpasterską wobec sybi-
raków nie tylko na terenie Legnicy, ale 
również w całym kraju. W uzasadnieniu 
swojej decyzji sybiracy podkreślili jego 
szczególne zasługi w upowszechnianiu 

wiedzy o Golgocie Wschodu oraz poświęcenie 
w działalności na rzecz wspólnoty sybirackiej.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Legnickie obchody rocznicy deportacji Polaków w głąb ZSRR

Syberia po latach
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Bp Stefan 
Regmunt 
otrzymuje 
honorową 
odznakę 
zesłańców 
Sybiru,
w postaci krzyża 
symbolizującego 
cierpienia 
Sybiraków

Po raz czwarty na pływalni Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się 

mistrzostwa Bolesławca w pocałunku 
pod wodą. Tym razem do konkursu przy-
stąpiły tylko dwie pary. Sekundowali im 
płetwonurkowie, którzy dokumentowali 
podwodny pocałunek na fotografiach, 
a w razie potrzeby mogli służyć pomo-
cą medyczną. Konkurs, zorganizowany 
z okazji dnia św. Walentego, wygrali 
Joanna i Artur Cieślakowie z Bolesław-
ca, których podwodny pocałunek trwał 
45,58 sekundy. Wyprzedzili drugą parę, 
Teresę i Krzysztofa Schmalenbergów, o 
ponad pół minuty. W nagrodę obie pary 
otrzymały do sponsorów kilka zaproszeń 
na romantyczne kolacje, m.in. w zamku 

w Kliczkowie i do bo-
lesławieckich restau-
racji.

ROMAN TOMCZAK

CAŁUS POD KONTROLĄ

Płetwonurkowie 
asekurują 
zwycięską parę
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BOGATYNIA. Zawodnicy 
„Szerszenia” Bogatynia od-
nieśli wielki sukces, startując 
w Halowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych w siedmioboju.  
Mistrzostwa odbyły się od 27 
do 29.01.06 r. w Spale. Dariusz 
Barszczewski, uczeń Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego we 
Wrocławiu, zdobył tytuł Halo-
wego Mistrza Polski Juniorów 
w siedmioboju, a wynikiem 
4924 pkt. ustanowił rekord 
Polski juniorów. – Moim ce-
lem jest wyjazd do Pekinu, po-

nieważ w tym roku odbywa-
ją się tam Mistrzostwa Świata 
Juniorów, a za 2 lata Igrzyska 
Olimpijskie – mówi o swo-
ich planach „Barszczu”. Inna 
zawodniczka „Szerszenia” 
Kornelia Rzeźnik, startująca w 
pchnięciu kulą, zdobyła tytuł 
wicemistrzyni Polski juniorów 
młodszych wynikiem 11,50 m, 
uzyskanym w ostatniej próbie. 
Do tytułu mistrzowskiego za-
brakło jej... 2 cm! Sportowcy 
otrzymają stypendia sportowe 
przyznane przez Radę Gminy 
i Miasta.

BOGATYNIA. Do poniedział-
ku 13 lutego w Wyższej Szkole 
Zittau/Goerlitz w Zittau bę-
dą odbywać się warsztaty pn. 
„Most pieszo-rowerowy u Styku 
Trzech Granic”. Warsztaty orga-
nizowane są w ramach współ-
pracy Związku Miast „Mały 
Trójkąt Bogatynia–Hradek nad 
Nysą–Zittau”. W warsztatach 
udział biorą zespoły studentów 
kierunków architektonicznych 
ze szkół wyższych z Polski, 
Czech i Niemiec. Podczas kil-
kudniowych zajęć, pod opie-
ką kadry naukowej uczelni z 
trzech państw, studenci pracu-

ją nad stworzeniem koncepcji 
architektonicznej mostu, któ-
ry w zamierzeniach Związku 
Trzech Miast „Mały Trójkąt” 
ma w przyszłości połączyć trzy 
kraje na Styku Trzech Granic. 
Zwieńczeniem warsztatów bę-
dzie wybór najlepszych projek-
tów architektonicznych. Jury, w 
skład którego wchodzą przed-
stawiciele lokalnych władz 
Bogatyni, Hradka nad Nysą i 
Zittau, wybierze trzy najciekaw-
sze prace. Zwycięskie projekty 
zostaną wykorzystane jako ba-
za przy projektowaniu mostu 
na Styku Trzech Granic.

ABY WYGRAĆ WEJŚCIÓW-
KI do polkowickiego aquapar-
ku, wystarczy odpowiedzieć na 
jedno pytanie: Ile namiotów po-
stawili na wysokiej górze Piotr, 
Jakub i Jan, i dla kogo były prze-
znaczone? Odpowiedzi, wraz 
z dokładnym adresem, prosimy 
przesyłać do 10 marca na adres: 
legnicki „Gość Niedzielny”, 

ul. Kard. B. Kominka 1a, 59-
100 Polkowice, lub e-mailem: 
legnica@goscniedzielny.pl, 
z dopiskiem: „Konkurs biblij-
ny”. Spośród autorów popraw-
nych odpowiedzi na bieżące py-
tanie wylosujemy jedną osobę, 
która otrzyma dwie jednogo-
dzinne wejściówki do aquapar-
ku. Życzymy dobrej zabawy!

Olimpijczycy z Bogatyni?

Most na styku

Konkurs biblijny!

Mistrzowie podczas spotkania z zastępcą burmistrza Z. Szatkowskim
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BOLESŁAWIEC. Miasto Bo-
lesławiec zostało laureatem VII 
edycji Narodowego Konkursu 
Ekologicznego „Przyjaźni 
Środowisku”. Głównym or-
ganizatorem konkursu było 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Patronat hono-
rowy konkursu objął Prezydent 
RP.  3 lutego b.r., podczas gali 
laureatów w warszawskim hote-
lu Victoria, prezydent Bolesławca 
Piotr Roman (na zdj. z pra-
wej) oraz zastępca prezydenta 

Karol Stasik odebrali Certyfikat  
„Gmina Przyjazna Środowisku”. 
Konkurs miał za zadanie nagro-
dzenie najlepszych samorządów, 
które w ostatnim czasie zreali-
zowały ważne inwestycje eko-
logiczne. Jury pod przewodni-
ctwem Bogdana Borusewicza, 
Marszałka Senatu RP, ocenia-
ło m.in. kompleksowość roz-
wiązań, skalę zaangażowania 
własnego mieszkańców i po-
ziom świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa.

Przyjazny laureat

AR
C

H
IW

U
M

 U
M

 W
 B

O
LE

SŁ
AW

C
U

Prezydent Bolesławca i jego zastępca po otrzymaniu certyfikatu

Aquapark z klasą
POLKOWICE. Znakomita ak-
torka i wokalistka Olga Bończyk 
wystąpi z recitalem swoich pio-
senek w aquaparku. Trzeciego 
marca o godzinie 19.00 rozpo-
cznie się wieczór pełen magii, 
dobrej muzyki i niezwykłej at-
mosfery – jak zapewniają orga-
nizatorzy. Artystka zaprezen-
tuje tam utwory ze swojej naj-
nowszej płyty „Piosenki z kla-
są”, m.in. „Kwiaty dla kobie-
ty” i „Nic prócz miłości”. Bilety 
w cenie 20 zł (przedsprze-
daż) i 30 zł (w dniu koncer-
tu) są do nabycia w Aquaparku 
Polkowice S.A. nr tel. 076 746 
27 51/55/57.
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Olga Bończyk znana jest najbardziej 
z serialu „Na dobre i na złe”
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Mądrość to umiejętność korzystania
ze zdobytej wiedzy. To właściwe 
ukierunkowanie swojego życia i pomoc 
udzielona innym w ukierunkowaniu życia 
– mówił ks. biskup Stefan Cichy w homilii
do neoprezbiterów na dniu skupienia. 

W ciągu pierwszego roku kapłań-
stwa księża neoprezbiterzy diecezji leg-
nickiej mają sześciokrotnie dzień skupie-
nia w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Legnicy. Celem każdego spotkania jest 
dalsza formacja kapłańska. Dzięki konfe-
rencjom  przygotowywanym przez wy-
kładowców seminarium i ojców duchow-
nych kapłani mogą zweryfikować swoją 
wiedzę praktyczną. Z kolei dla przełożo-
nych WSD w Legnicy każdorazowe spot-
kanie z neoprezbiterami jest okazją do 
rozmowy z wychowankami. – Rozmawia-
my przy każdej możliwej sytuacji w cza-
sie dnia skupienia i widzimy pewne zmia-
ny – mówi ks. Sławomir Stasiak, wicerek-
tor WSD w Legnicy, współorganizator dni 
skupienia dla neoprezbiterów. – 
Początki pracy są dla nich trud-
ne. Z czasem przychodzi pierw-
sze zmęczenie i wtedy widzą to, 
co nieraz im wcześniej doradzali-
śmy, żeby umieć rozkładać siły – 
dodaje ksiądz wicerektor. 

Dzień skupienia dla mło-
dych księży jest także okazją 
do spotkania z całym roczni-
kiem z czasów studiów. – Tu nie 
chodzi tylko o stronę formacyj-
ną, ale również o ich rozmowy 

pomiędzy sobą na temat pierwszych do-
świadczeń w parafii – mówi ksiądz Sła-
womir. Dlatego, jak uważa ks. Tomasz 
Krauze, neoprezbiter – te chwile za każ-
dym razem są takim punktem przywołu-
jącym do wspólnoty rocznikowej.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Dzień skupienia w seminarium dla legnickich neoprezbiterów 

Ofiarne kapłaństwo

Wspólna 
Eucharystia 
biskupa
z neoprezbiterami 
w kaplicy 
seminaryjnej
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Moje hasło na obrazku prymicyj-
nym brzmi: „Kapłan, ponieważ 

żertwa, czyli ofiara”. Jestem przeko-
nany, że kapłaństwo to składanie każ-
dego dnia ofiary z samego siebie. Co 
z tego, że modlimy się, kiedy sami nie 
stajemy się ofiarą na wzór Chrystusa? 
Myślę, że właśnie  z tego zaofiarowa-
nia rodzi się siła do sprostania służ-
bie kapłańskiej. Po tych wszystkich 
miesiącach widzę, że ciągle trzeba 
dojrzewać do bycia kapłanem-ofiarą. 
Warto iść drogą ku właśnie takiemu 
byciu kapłanem, widząc twarze i ser-
ca parafian, z którymi już miałem do 
czynienia. 

MOIM
ZDANIEM

KS. ARTUR KARBOWIAK 
z parafii Świętej Trójcy w Lubaniu Śląskim

Jedyna w Polsce firma zajmująca się recy-
klingiem baterii znajduje się w Polkowi-
cach. Zatrudnia cztery osoby.

Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. 
z o.o. działa na polskim rynku od 1997 r. Sie-
dem lat później przeniosła swoją siedzibę do 
Polkowic z Oławy. Firma przerabia tutaj rocz-
nie kilkaset ton baterii i akumulatorów nisko-
gabarytowych. W ubiegłym roku były to 404 
tony, czyli ponad 17,5 mln sztuk baterii!  A 
wszystko to rękami i umysłami czterech za-
trudnionych tu pracowników. Zakład zajmuje  
powierzchnię ok. 300 mkw.  – Nasz sprzęt jest 
takiej samej jakości jak najlepsze belgijskie czy 
francuskie zakłady recyklingu, a do tego wy-
produkowany w całości w Polsce – mówi z du-
mą Edward Jazy, kierownik zakładu. 

Odpady, jakie pozyskuje się tutaj z ba-
terii i akumulatorów, dzielone są na trzy 

frakcje: ferromagnetycz-
ną (stal), czarną masę (gra-
fit, nikiel, kadm) i diamag-
netyki (izolacje, papier, fo-
lia). Odbiorcami pierwszej 
są huty, które przetapia-
ją blaszki w piecach. Pozostałości z papieru 
i tektury po zmieszaniu z innymi komponen-
tami są doskonałym paliwem do pieców. Naj-
gorsza cześć, czarna masa, może być – zgod-
nie z zaleceniami wojewody dolnośląskiego i 
unijnymi wymogami – scalana i składowana 
w specjalnie do tego celu przystosowanych 
miejscach. – Mimo to staramy się ją składo-
wać w ostateczności. Udało nam się już zain-
teresować dalszym jej przerobem belgijską 
firmę Revatech i kilka instytutów badawczych 
– podkreśla Edward Jazy.

– Rozporządzenie ministra środowiska 
nakazuje firmom dostarczenie nam co ro-

ku 15 proc. swoich wyrobów, w przyszłym 
roku już 25 proc. – mówi Edward Jazy. Nie-
stety, nie wszyscy stosują się do ministe-
rialnych nakazów. A przecież każda, na-
wet najmniejsza bateria pozostawiona sa-
ma sobie może skazić 1 metr sześcienny 
gleby lub zatruć 400 litrów wody. Czy stać 
nas na to?  ROMAN TOMCZAK

Dwa lata walki o czyste środowisko

Małe jest... wydajne

RO
M

AN
 T

O
M

C
Z

AK

Pracownik 
zakładu 

recyklingu przy 
segregacji baterii
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Muzyka dawna per-
sona grata, czy-
li „Muzyka daw-
na osoba pożąda-

na”, to wspólna nazwa kon-
certów, jakie od wielu lat ma-
ją miejsce w Polsce i za gra-
nicą. Wykonawcami muzyki 
dawnej podczas tych koncer-
tów jest orkiestra festiwalo-
wa Arte Dei Suonatori. W jej 
skład wchodzą zarówno mu-
zycy polscy, jak francuski dy-
rygent, francuski flecista, bel-
gijski wiolonczelista i niemie-
cki lutnista. Trzeba w ogóle 
zaznaczyć, że tak w Polsce, 
jak i na całym świecie grać 
muzykę dawną znaczy wystę-
pować w międzynarodowym 
towarzystwie.

Ciekawa, choć dawna

Do tej pory odbyło się już 
240 koncertów podczas fe-
stiwali „Muzyka dawna per-
sona grata”. Wystąpiło pod-
czas nich 69 solistów i dyry-
gentów, 74 muzyków orkie-
stry. Wykonano 472 dzieła, 
których wysłuchało 66 i pół 
tysiąca melomanów.

No właśnie – czy tylko 
melomani słuchają dziś mu-
zyki dawnej, a więc średnio-
wiecznej, renesansowej, ba-
rokowej, klasycystycznej czy 
romantycznej? Przekrój wie-
kowy i zawodowy publicz-
ności, która zgromadziła się 
9 lutego na zamku w Klicz-
kowie świadczy, że muzy-
kę dawną, w tym przypad-
ku barokową, można polu-
bić „od pierwszego wejrze-
nia”. Na sali bowiem były i 
osoby starsze, dla których 
łagodne brzmienie Haendla 
jest milsze od tego, co na co 
dzień mogą usłyszeć w ko-

mercyjnych rozgłoś-
niach, ale także kil-
kuletnie dzieci, któ-
re wraz z rodzicami 
wsłuchiwały się w kli-
mat muzyki dla nich 
z pewnością nowej, ale i cie-
kawej. Ciekawej, bo w części 
wykonywanej na instrumen-
tach już słabo rozpoznawal-
nych, nie tylko przez dzie-
ci. Do takich instrumentów 
z pewnością należała lutnia, 
po mistrzowsku wykorzysty-
wana przez Andreasa Arend 
z Niemiec, czy klawesyn, na 
którym przepięknie zagrała 
Joanna Boślak-Górniok.

Emocje zdobywców

W ramach koncertów 
„Muzyka dawna persona gra-
ta” muzycy Arte Dei Suona-

tori grać jeszcze bę-
dą w lutym w Pozna-
niu, Toruniu i Wrocła-
wiu. W marcu kolejny, 
XVIII najazd na klicz-
kowski zamek (1 mar-

ca), a później kolejne koncer-
ty we Wrocławiu i Poznaniu. 
Lutowy, XVII Barokowy Na-
jazd na Kliczków rozpoczął 
jednak nie koncert, ale dwu-

tekst i zdjęcia 
ROMAN TOMCZAK

XVII Barokowy Najazd na Kliczków

Kliczków wzięty!
W barokowych wnętrzach 

zabrzmiała barokowa 
muzyka. Jeszcze raz 
okazało się, że to  
„gość pożądany”.

Partytury poszły 
w ruch. Najazd 
na Kliczków 
rozpoczęty

Sonda

MOJA PRACA 
JOANNA BOŚLAK-GÓRNIOK 
KLAWESYNISTKA (POLSKA)

Gra na klawesy-
nie nie jest łatwa 
nawet dla piani-
sty, jeśli się zro-
zumie, że kla-
wesyn to instru-

ment szarpany, tak jak np. 
gitara czy harfa. Ja polubi-
łam ten instrument jeszcze 
w szkole średniej, kiedy za-
czynałam grać na fortepia-
nie. Podobało mi się jego 
brzmienie, choć w tamtych 
czasach trudno jeszcze było 
o dobrą imitację klawesynu, 
czyli taką z odpowiednim 
brzmieniem.

ANDREAS AREND
LUTNISTA (NIEMCY)

Zająłem się grą 
na lutni, bo to 
jest strasznie 
stary, archaicz-
ny instrument. 
Jest w tym in-

strumencie jakaś ma-
gia, która mnie do niego 
przyciąga. Ta magia jest 
w brzmieniu, bardzo ci-
chym, ale mocnym. Ta-
kiej magii, tego „czegoś” 
nie ma nawet w gitarze. 
Do dziś pamiętam chwilę, 
kiedy zobaczyłem lutnię 
pierwszy raz. Zapytałem 
wtedy siebie: jak można 
„to” trzymać?

RENATA DZIUBA
BOLESŁAWIEC

Epoka baroku 
w muzyce jest 
przewspania -
ła. Ja kocham 
barok. Lubię 
Haendla, lubię 

Bacha. Tu, na koncer-
cie w Kliczkowie, jestem 
po raz pierwszy i je-
stem szczęśliwa, że mo-
gę uczestniczyć w tak 
pięknym wydarzeniu. 
Wcześniej jeździłam na 
barokowe koncerty or-
ganowe z muzyką Ba-
cha, które odbywały się 
we Wrocławiu, w koście-
le uniwersyteckim. 
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Sonda

MOJA PRACA 
ANDRZEJ DROŻYŃSKI, LUBAŃ
Nieczęsto mam 
okazję słuchać 
muzyki baroko-
wej, ale koncer-
tów w Kliczko-
wie nie opusz-
czam. Byłem tu już kilka-
krotnie posłuchać muzyki 
dawnej. Tu, we wnętrzach 
zamkowych komnat, jest 
najlepsza atmosfera dla ta-
kich koncertów. Zresztą wi-
dać, że muzycy także czują 
się tu dobrze.

GRZEGORZ MANIA, ZIELONA GÓRA
Zdumiewa ja-
skrawość emo-
cji artystów, 
których mieli-
śmy zaszczyt 
dziś słuchać. Ta 
ekspresja, z jaką grają ba-
rok każe przypuszczać, że 
to prawdziwi pasjonaci, a 
nie rzemieślnicy. Szkoda, że 
rzadko możemy w Polsce 
słuchać tak dobrych wyko-
nawców. Mam nadzieję, że 
to się zmieni, bo słuchaczy 
muzyki dawnej wciąż przy-
bywa. Bardzo wielu osobom 
barokowa muzyka się podo-
ba, ale szybko o niej zapo-
minają.

dniowe próby otwarte, któ-
re trwały od 7 do 8 lutego. I 
trzeba przyznać, że Kliczków, 
jak Sienkiewiczowskie Bar i 

Wołmontowi-
cze czy Mic-
k i e w i c z o w -
skie Soplico-
wo,  „wzięty” 
został tym na-
jazdem nie-

mal od razu. Wzię-
ty nie szablami, ale 
sercem i emocjami. 
Sądząc po wypowie-
dziach uczestników 
tego koncertu (vide: 
Moim zdaniem),  nie 
był to zachwyt jedno-
razowy. Podziałało bowiem 
nie tylko mistrzowskie wyko-
nanie utworów Haendla, ale 
przede wszystkim widoczna 
miłość muzyków do uprawia-
nia tej formy sztuki, wyra-
żana w ekspresji, jaką moż-
na było zobaczyć na ich twa-
rzach. Widzowie z podziwem 
patrzyli na skrzypka Aureliu-
sza Golińskiego, raz po raz 
podnoszącego się w pochy-
lonej pozie z krzesła podczas 
wygrywania co bardziej dy-
namicznych akordów. Takich 
akordów jest przecież w mu-

zyce barokowej wie-
le, o czym na ogół się 
zapomina, traktując 
ten rodzaj muzyki je-
dynie jako tło do ża-
łobnych Mszy lub wy-
pełniacz czasu na an-
tenie Programu II Pol-

skiego Radia. Niesłusznie. Jak 
mówi Cezary Zych, dyrektor 
festiwalu, muzyka dawna za-
czyna być modna. – Muzyka 
dawna na początku dwudzie-
stego pierwszego wieku to 
nie po prostu muzyka daw-
nych epok, ale symbol jed-
nej z największych rewolucji 
w życiu muzycznym zachod-
niego świata oraz ponowne-
go odkrywania w muzyce jej 
różnorodności, barw, niuan-
sów, ukrytych przesłań i du-
chowych treści – po kreśla 
Cezary Zych. 

XVII Barokowy Najazd na Kliczków

Kliczków wzięty!

Kocham muzykę baroko-
wą, ale lubię też każ-

dą inną. Jestem z wykształ-
cenia organistą i klawesyni-
stą, dopiero później dyry-
gentem, ale nie stronię od 
słuchania muzyki bardziej 
dziś popularnej. Uważam, że 
zamknięcie się w skorupie 
muzyki dawnej zubożyłoby 
mój świat i moją wrażliwość. 
Słuchanie to moja pasja, na 
którą nie mam wiele czasu 
przez inną pasję – granie.

MOIM 
ZDANIEM

Martin Gester 
z lutnią 
radził sobie 
znakomicie. 
W tle 
– klawesyn

Po każdym 
utworze 
orkiestra 
nagradzana 
była aplauzem 

MARTIN GESTER 
dyrygent orkiestry festiwalowej 

Arte Dei Suonatori (Francja)
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O działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy’90 
w Legnicy

Pracownicy 
Henryka

Na pierwszym miejscu stawiają 
formację duchową, a potem 
kształtowanie poglądów 
na życie ludzkie. 

Przedstawiciele Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy ’90 od kil-
kunastu lat nieprzerwanie or-
ganizują spotkania w klaszto-
rze Zakonu Braci Mniejszych 
w Legnicy. Mają one na celu  
ukształtowanie ludzi w zakre-
sie duchowym i intelektualnym 
– mówi Andrzej Potycz, prze-
wodniczący Kapituły DLP’ 90 
w Legnicy. Dlatego zapraszamy 
ciekawe osobistości naukowe  
z dziedziny religii, nauki i poli-
tyki – dodaje pan Andrzej. 

Każde spotkanie Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy ’90 w Leg-
nicy jest rozpoczynane wspól-
ną Mszą św. Ta modlitwa towa-
rzyszy im w kilkunastoletniej 
działalności nieustannie. Dla-
tego szczególną intencją, któ-
ra towarzyszy tej modlitwie, 
jest prośba o wyniesienie na 
ołtarze księcia Henry-
ka Pobożnego. Dlacze-
go? Otóż na datę po-
wstania działalności 
duszpasterstwa zało-
życiele wybrali dzień 
9 kwietnia 1990 roku. 
Jest to data rocznicy 
bitwy pod Legnicą, w 
której zginął w obronie 

chrześcijańskiej Europy książę 
Henryk Pobożny.

Po wspólnej Mszy św. uczest-
nicy spotkań, których liczba cią-
gle wzrasta, biorą udział w wy-
kładzie przygotowanym przez 
zaproszonego gościa. Na jed-
nym z ostatnich spotkań DLP 
’90, 2 lutego br.,  prof. dr hab. 
Włodzimierz Mokry, kierownik 
Katedry Ukrainoznawstwa UJ, 
wygłosił prelekcję zatytułowa-
ną „Źródła pomarańczowej re-
wolucji na Ukrainie”. – Związek 
z Ukrainą to pierwsza  przyczy-
na dzisiejszego spotkania. Dru-
ga to ta, że profesor ukończył 
liceum ukraińskie w Legnicy – 
mówi pan Potycz. Jednak naj-
ważniejszym impulsem do poru-
szenia takiego tematu są miesz-
kańcy narodowości ukraińskiej, 
których liczba w Legnicy jest 
duża. Świadczy o tym tysięczna 
parafia greckokatolicka pod we-
zwaniem zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny, którą reprezento-
wał na spotkaniu proboszcz, ks. 
Mirosław Drapała. – Moja obec-

ność tutaj jest związa-
na z modlitwą w Eucha-
rystii za zjednoczenie 
– mówi ks. Mirosław. 
Modlę się za dobre re-
lacje pomiędzy naro-
dem polskim i ukraiń-
skim oraz Kościołami 
chrześcijańskimi w Pol-
sce i na Ukrainie.  

Ks. dr Tadeusz Dąbski, dusz-
pasterz prawników diecezji 
legnickiej, spotkał się z dele-
gacją korpusu sędziów i proku-
ratorów. W spotkaniu uczest-
niczyli biskup legnicki Stefan 
Cichy i kanclerz kurii legnickiej 
ks. Józef Lisowski.

Na początku stycznia br. bi-
skup Stefan Cichy był gościem 
Sądu Okręgowego i Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. W ramach 
rewizyty przedstawiciele stanu 
prawniczego mieli okazję poznać 
ks. Tadeusza Dąbskiego, miano-
wanego w grudniu ub. r. duszpa-
sterzem prawników. Na co dzień 
ks. Dąbski jest oficjałem sądu ku-
rii biskupiej w Legnicy. 

Spotkanie, które odbyło się 
w siedzibie kurii 7 lutego, mia-
ło także na celu ustalenie daty 
pierwszego spotkania prawników 
diecezji legnickiej.  Prezes Sądu 
Okręgowego w Legnicy z zado-
woleniem podkreślał, że odbę-
dzie się ono już 20 maja w Krze-
szowie. Również legnicki proku-
rator okręgowy był pełen dobrych 
myśli na temat przyszłej działal-
ności duszpasterstwa.  Dotych-
czas nie było takiej płaszczyzny, 
na której wszyscy prawnicy mo-
gliby wymieniać poglądy – powie-
dział Edward Zalewski. 

W najbliższych planach dzia-
łalności duszpasterstwa prawni-
ków są także seminaria nauko-
we. Te, zdaniem prawników, mo-
gą być dla nich bardzo inspirujące 
i służyć wzajemnej wymianie do-
świadczeń i poglądów. – Warto-
ści, które wyznajemy, są tożsame 
z wartościami uznawanymi przez 
Kościół, tylko może patrzymy na 

nie z nieco in-
nych punktów 
widzenia – do-
dał Edward Za-
lewski.

Jak podkre-
ślił biskup Ste-
fan Cichy, jest 
nadzieja, że ta-
kie spotkania, 
jakie zaplano-
wano na maj w 
Krzeszowie, będą odbywały się 
regularnie. – Życzę, ażeby proce-
sy, zarówno sądowe, jak i kościel-
ne, nie przedłużały się i aby spra-
wiedliwość zawsze dochodziła do 
głosu – powiedział na zakończe-
nie spotkania biskup legnicki. 
 ROMAN TOMCZAK

W maju wyruszy pierwsza pielgrzymka 
prawników legnickich do Krzeszowa

Wspólne wartości

Od dawna było zapo-
trzebowanie dusz-

pasterstwo prawnicze. 
Duszpasterz środowiskowy 
dba o dusze, w tym przy-
padku dusze prawników. Bo 
to nie jest tak, że prawnicy 
są bezduszni. Swoje dusz-
pasterstwo traktuję jako po-
moc w drodze do zbawienia. 
To zadanie można spełniać 
przy pomocy różnych form 
działania. Mogą to być np. 
wspólne pielgrzymki, Msze 
św. czy spotkania naukowe.

MOIM
ZDANIEM

KS. DR TADEUSZ DĄBSKI 
oficjał sądu kurii biskupiej 

w Legnicy, duszpasterz prawników 
diecezji legnickiej
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Profesor swoją 
prelekcją 
wzbudził wśród 
słuchaczy wielkie 
zainteresowanie. 
Na koniec 
usłyszał słowa 
uznania i liczne 
pytania
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ZDANIEM

Po spotkaniu. 
Pierwszy z lewej 
prezes Sądu 
Okręgowego 

Stanisław 
Rączkowski, 

pierwszy z prawej 
prokurator 

okręgowy 
Edward Zalewski
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Anna Maria Jopek i Marcin Kydryński z wizytą w Polkowicach

Kochać i marzyć
Wśród osób z pierwszych stron gazet niewiele 
jest par, które tak konsekwentnie realizują  
swe marzenia, będąc jednocześnie 
przykładnym małżeństwem.

To już ich kolejna wizyta w Polkowi-
cach. Anny Marii Jopek jako piosenkarki, a 
Marcina Kydryńskiego tym razem jako fo-
tografa. Spotkanie z nimi stało się okazją 
do zadania kilku pytań.

O swojej wierze nie chcą rozmawiać 
publicznie, to zrozumiałe. Ania, określa-
jąc jednak w jednym słowie swoją relację 
do wiary, stwierdza, że ma ona znaczenie 
fundamentalne.

O sobie mówią nawzajem, że jedno 
bez drugiego niewiele by znaczyło. Każde 
z nich pomaga wydobyć z drugiego to, co 
najlepsze. – Wszystko, co robimy, robimy 
wspólnie. – mówi Marcin. – Nasze wizje, 
pomysły, pragnienia nawzajem się przeni-
kają i uzupełniają. Jesteśmy z sobą od po-
nad 10 lat i wciąż nie znudziliśmy się so-
bą, przeciwnie, mamy ogromnie wiele no-
wych pomysłów.

W życiu szukam harmonii – mówi o so-
bie Ania. – W dzisiejszym świecie jest bar-
dzo trudno dotrzeć do głosu samego sie-
bie. Trzeba się bardzo wyciszyć, by od-
kryć, kim się w danym momencie jest i 
czego się szuka, do czego dąży. 

Do pracy najbardziej motywuje 
mnie mąż. On ma skłonność do wyzna-
czania mi terminów. Mam przez to mo-
tywację do pracy.

– W jaki sposób realizować marze-
nia? Trzeba wierzyć w nie i nigdy się nie 
poddawać. – Po pierwsze nie na-
leży się nigdy zniechęcać – doda-
je Marcin. – W marzeniach pięk-
ne jest również to, że ma się na-
dzieję ich zrealizowania. Gdy-
by spełniły mi się zaraz wszyst-

kie marzenia, i miałbym wszystkie rze-
czy, których pragnę, to byłbym posia-
daczem, a nie kolekcjonerem. Nie móg-
łbym już marzyć.

– Czego się boimy? Wiele z naszych 
lęków dotyczy naszych dzieci, kim są, ja-
kie będą, w jakim stopniu my możemy na 
to wpłynąć. W pewnym sensie są to rów-
nież lęki typowo egzystencjalne, które po-
jawiają się, kiedy człowiek przekracza po-
łowę życia.

Ania powiedziała kiedyś, że gdyby 
nie spotkała swojego męża, to byłaby za-
mkniętą i smutną kobietą. Dziś nadal to 

podtrzymuje. Na pytanie, co ta-
kiego zrobił dla niej Marcin, od-
powiada: – Pokochał mnie. Mi-
łość może zmienić wszystko na 
tym świecie, jest zupełnie de-
cydującą siłą. Niezależnie od te-
go, co myślimy w tym cynicz-
nym współczesnym życiu, gdzie 

na takie wartości jest najmniej czasu. Ja 
jestem jednak staroświecka i uważam, 
że najważniejsze relacje w moim ży-
ciu to są te z osobami, które kocham. Z 
nich się buduje moja siła. Jeżeli nie ma 
się takiej więzi w stosunku do człowie-
ka, w stosunku do pasji, np. takiej, ja-
ką dla nas jest muzyka, to człowiek jest 
biedny i pusty. W życiu również ważne 
jest to, aby realizować siebie, niezależ-
nie od tego, czy otoczenie to akceptu-
je. Ważna jest odwaga bycia sobą i by-
cia pod prąd.

MIROSŁAW JAROSZ

„Pracowity” dzień  
biskupa Stefana Cichego

Dwa okrążenia

Nie co dzień można zobaczyć biskupa.  
Jeszcze rzadziej – biskupa na skuterze śnieżnym.

W poniedziałek, 6 lutego br., Polana Jaku-
szycka gościła biskupa legnickiego Stefana Ci-
chego. Powitał go tam Julian Gozdowski, pre-
zes Stowarzyszenia Bieg Piastów. Po krótkiej, 
ale bardzo interesującej prezentacji multime-
dialnej biegu organizatorzy zaprosili biskupa 
legnickiego na zwiedzanie trasy narciarskiej 
na skuterach śnieżnych. – Jechałem z preze-
sem Gozdowskim. On prowadził. Wybraliśmy 
najdłuższą trasę. Prędkość – 70 km/h. Półto-
rej godziny wspaniałej jazdy po przepięk-
nym, ośnieżonym  lesie. Niezapomniane wra-
żenia! – wspomina biskup Cichy. Po powro-
cie na polanę prezes Gozdowski zapropono-
wał biskupowi samodzielną jazdę skuterem. – 
Wykonałem sam dwa okrążenia, bo za pierw-
szym ks. Rzodkiewicz, rektor Wyższego Se-
minarium Duchownego w Legnicy, nie zdążył 
mi zrobić pamiątkowego zdjęcia – śmieje się 
ksiądz biskup. 

Jeszcze tego samego dnia biskup Ste-
fan Cichy odwiedził skocznię narciarską w 
czeskim Harrachovie i wziął udział w kuli-
gu, który skończył się po zmierzchu.

ROMAN TOMCZAK

4 marca, z Polany Jakuszyckiej niedaleko  
Szklarskiej Poręby, wystartuje jubileuszowy  
XXX Międzynarodowy Bieg Piastów. Organizatorzy 
tej drugiej w Europie po szwedzkim Biegu Wazów 
imprezy promującej narciarstwo biegowe liczą  
na przyjazd kilku tysięcy biegaczy z całego świata.

Ksiądz biskup Stefan Cichy na skuterze 
śnieżnym. Legendarne już zdjęcie autorstwa  
ks. Leopolda Rzodkiewicza
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Ode mnie tak mało zależy tu
I dzień po dniu mija bezradnie 
w bezpiecznym milczeniu. 
Czemu mi brak wiary, że mogę 
 zmienić świat wokół mnie 
Gdy tylko chcę? 
Pamiętaj, że dobroć nawet w najgorszy czas, 
Pomoże nam, ocali nas. 
Ode mnie tak wiele zależy tu.  
Każdego dnia rodzi się szansa 
 na miłość szczęśliwą.

To jedna z ich wspólnych piosenek znajdująca 
się na ostatniej płycie „Niebo”; muzyka – Anna 
Maria Jopek, słowa – Marcin Kydryński
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Spotkanie się 
Ani i Marcina 
otworzyło przed 
nimi nowe 
horyzonty
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Na moim obrazku prymicyjnym widniało motto 

„Posłał mnie Pan, abym wam służył”, które zawsze, 
również tu, staram się realizować. Główną bolączką 
moich parafian jest brak pracy. To z kolei rodzi sze-
reg negatywnych zjawisk. Jednak mimo to jestem 
dla nich pełen podziwu, że potrafią przeżyć i po-
radzić sobie w wielu tak trudnych sytuacjach. Nie-
pokojąco duże rozmiary przybrała migracja zarob-
kowa. Prawie w każdej rodzinie jest ktoś, kto wy-
jechał do pracy za granicą. Część z nich na pewno 
już tu nie wróci. Ci, którzy zostali, niejednokrotnie 
wyjeżdżają na kilka miesięcy do prac sezonowych. 
Niebezpieczne w tym wszystkim może okazać się 
rozluźnienie więzów rodzinnych, co raczej przyno-
si dość negatywne konsekwencje. Trzeba zatrzy-
mać to zjawisko odpływu młodych ludzi, bo inaczej 
już niedługo Świerzawa stanie się miastem emery-
tów i rencistów. Młodzi na razie nie widzą tu żad-
nej przyszłości. Mam jednak wciąż głęboką nadzie-
ję, że to się niedługo zmieni. 

Zapraszamy do kościoła
  Niedziela: 8.00, 9.00, 12.00, 18.00 (X–III 17.00) 
  W tygodniu: 7.30, 18.00, (X–III 17.00) 
  Odpust parafialny – 15 sierpnia

KS. ZBIGNIEW 
KORAB

Urodził się w 1950 r. w Lubinie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1975 r. we Wrocławiu. Jako 
wikariusz posługę kapłańską 
pełnił w Oławie i Wrocławiu. 
W 1987 r. mianowano go pro-
boszczem w Starym Węglińcu, 
gdzie spędził 14 lat. W ro-
ku 2001 został przeniesio-
ny do Świerzawy, na miejsce 
zmarłego ks. prałata Józefa 
Kołodzieja.

PANORAMA PARAFII
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świerzawie

U podnóża Gór Kaczawskich
Świerzawa jest niewielkim 
miasteczkiem, a mimo 
to górują nad nią aż trzy 
kościelne wieże.

Okres największe-
go rozwoju miasta to la-
ta 1818–1932, kiedy Świe-
rzawa była miastem po-
wiatowym. Po przemia-
nach ustrojowych na po-
czątku lat 90. ubiegłego 
wieku, kiedy zlikwidowa-
no okoliczne PGR-y, wielu 
mieszkańców zostało bez 
pracy. Obecnie jedyni pra-
codawcy to głównie kilka 
urzędów i placówek pub-
licznych oraz kilkanaście 
sklepów. Znaczna część 
osób musi zatem korzy-
stać z pomocy miejskie-
go ośrodka pomocy spo-
łecznej.

Do parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny należy niewie-
le ponad 4500 osób. Są 
w niej 4 róże różańcowe, 
8-osobowa rada parafial-
na, grupy ministranckie i 
lektorów. Kilka osób na-
leży do Bractwa św. Józe-
fa z Krzeszowa. Opiekują 
się one głównie kościołem 
swego patrona.

Średniowieczna 
perła
Świerzawa otrzyma-

ła prawa miejskie pod 
koniec XIII w. od księ-
cia świdnicko-jaworskie-
go Bolka I. Już wówczas 
w niedalekiej odległości 
od miasta istniał kościół 
pod wezwaniem św. Ja-
na Chrzciciela i Katarzy-
ny Aleksandryjskiej, póź-
niej nazywany cmentar-
nym lub dolnym. Obec-
nie jest najlepiej zacho-

wanym kościołem romań-
skim na Dolnym Śląsku. 
W roku 1977 dokonano w 
kościele niezwykłego od-
krycia. W czasie prac kon-
serwatorskich odsłonię-
to bardzo stare malowid-
ła w części prezbiterial-
nej. Na ścianach absydy 
stwierdzono aż 5 warstw 
malowideł ściennych. Naj-
starsza warstwa to unika-
towe w skali kraju, praw-
dopodobnie XIII-wiecz-
ne freski przedstawiające 
zwierzęta.

Z potrzeby serca

Niedługo po otrzyma-
niu praw miejskich miesz-
kańcy Świerzawy zaprag-
nęli mieć swój własny koś-
ciół. Świątynię pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny wzniesiono 
w latach 80. XIV w. Pierw-
sze nabożeństwo odpra-
wiono w niej w 1382 r. 
Początkowo było to tyl-
ko prezbiterium zamknię-
te drewnianą ścianą. Dal-
szą część kościoła budo-
wano przez następne sto 
lat. Później przebudowa-
no go na kształt pseudo-

bazyliki. W 1555 roku na 
blisko 100 lat świątynię 
przejęli luteranie. Ostatni 
niemiecki proboszcz zmu-
szony był oddać dzwon 
kościelny na cele wojen-
ne. Obecnie dzwon znaj-
duje się w kościele św. Bo-
romeusza w Kolonii. 

Józef jest nasz

7 lat temu parafia 
przejęła znajdujący się w 
centrum miasta, a zbu-
dowany w 1748 r. przez 
gminę ewangelicką, koś-
ciół św. Józefa Oblubień-
ca NMP. W 1875 roku 
stwierdzono, że kościół 
jest w złym stanie i za-
częła się trwająca trzy la-
ta gruntowna przebudo-
wa. Po wojnie, aż do nie-
dawnego przejęcia, koś-
ciół stał opuszczony. Te-
raz okazjonalnie odbywa-
ją się tam nabożeństwa, 
m.in. 19 marca – Brak re-
gularnych Mszy św. zwią-
zany jest z brakiem od-
powiedniego wyposaże-
nia i koniecznością prze-
prowadzenia gruntow-
nych remontów.
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