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Rywalizacja. Rzeczownik 
znany we wszystkich ję-

zykach świata. Może roz-
wijać fizycznie, jak biega-
czy na Jakuszyckiej Polanie 
(str. IV–V). Może rozwijać 
duchowo, jak autora nowej 
strony katolickiej w prze-
ładowanym Internecie (str. 
VII). Ale może też zubażać. 
Radni kowarscy w wyniku 
klubowej rywalizacji omal 
nie stracili 200 mln. Bo ry-
walizacja, żeby rozwijała, 
musi być zdrowa. 

ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  W INTENCJI SŁUGI BOŻEGO Jana 

Pawła II: „Wy jesteście 
moją nadzieją…”

  OCHRONKA SS. SŁUŻEBNICZEK 
NMP w Chojnowie

  Czy REKOLEKCJE W SZKOŁACH są 
potrzebne?

  PROFESOR STUHR w Polkowi-
cach

  WYSTAWA FOTOGRAFII 
„Pielgrzymki Polskie” Jana 
Pawła II

Rozdano statuetki „Filantrop Roku Regionu Legnickiego 2005” 

Kochając ludzi

Piątkowy wieczór w polkowickim 
Aquaparku zamienił ośrodek rekreacji 

w salę koncertową dla ponad trzystu słu-
chaczy. Spokojna tafla wody i nastrojowe 
światło stanowiły idealne tło dla recitalu 
Olgi Bończyk. Po raz pierwszy w listopa-
dzie ubiegłego roku, z inicjatywy prezesa 
polkowickiego Aquaparku Piotra Borysa, 
kwartet „Millenium” wystąpił z koncertem 
„Muzyka Mistrzów Baroku”. W styczniu br. 
zagrała orkiestra Filharmonii Jeleniogórskiej. 
Kolejną okazją do imprezy muzyczno-
-artystycznej będzie przełom maja i czerw-

ca, kiedy to polkowicki 
Aquapark miast krzyka-
mi radości z wodnych 
atrakcji, wypełni się 
muzyką w wykonaniu 
orkiestry  Filharmonii 
Jeleniogórskiej i okla-
skami słuchaczy.  

REKREACJA I KULTURA W JEDNYM

Uspokojona tafla 
wody i stonowane 
światło nadały 
koncertowi 
Olgi Bończyk 
niepowtarzalny 
charakter
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Do konkursu zgłoszono 34 wnioski 
nominujące w trzech kategoriach. 
Nominacje otrzymało sześć z nich. 
Wybrano trzy.

To już trzecia edycja „Filantro-
pa Roku Regionu Legnickiego”. 
Konkurs organizowany przez leg-
nickie stowarzyszenia „Jutrzen-
ka” i „Persona” oraz prezyden-
ta Legnicy jest okazją do podzię-
kowania tym darczyńcom, któ-
rzy podejmują starania o popra-
wę warunków życia mieszkańców 
naszego regionu. 

Widownia hali sportowej przy 
ul. Żołnierskiej wypełniona była 
po brzegi. Zaproszeni byli m.in. 
prezydent Legnicy Tadeusz Krza-
kowski, przedstawiciele lokalnych 
mediów oraz ubiegłoroczni laure-
aci konkursu. Wśród tych ostat-
nich ks. Jan Mateusz Gacek, wy-
różniony w ub.r. statuetką w kate-
gorii „instytucja”, przyznanej pa-
rafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Legnicy. – Chciałbym ży-
czyć wszystkim dzisiejszym laure-
atom wielkiego serca na co dzień, 
aby zawsze znajdowali obok sie-

bie życzliwych bliźnich 
– życzył podczas gali ks. 
Jan M. Gacek. 

W tym roku w ka-
tegorii „instytucje” zwy-
ciężyło Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne 
O/Legnica. W kategorii 
„Firma” laureatem został „Winkel-
mann” Sp. z  o.o. Natomiast naj-
bardziej prestiżową nagrodę, sta-
tuetkę w kategorii „osoba fizycz-
na”, jury przyznało Ninie Pietkie-
wicz, artystce-plastyczce z Leg-

nicy. – Przeszłam obóz, 
pomagałam partyzan-
tom,  AK-owcom. Ca-
łe życie pomagałam po-
trzebującym. A po gre-
cku „filantrop” to prze-
cież „kochający ludzi” – 
powiedziała Nina Piet-

kiewicz. Oprawę konkursowi za-
pewnili soliści Teatru Wielkiego z 
Warszawy z koncertem „Usta mil-
czą, dusza śpiewa”. Towarzyszyli 
im muzycy zespołu „Allegro”. 

ROMAN TOMCZAK

Ks. Jan M. 
Gacek wręcza 
Janowi Bisztydze 
statuetkę 
w kategorii 
„instytucje”
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Kultura z Południa

BOLESŁAWIEC–WARSZA-
WA. Prezydent Bolesławca 
Piotr Roman spotkał się 20 lu-
tego br. w Warszawie z amba-
sadorami Macedonii, Słowenii, 
Chorwacji, Serbii i Czarnogó-
ry oraz dyrektorem Instytutu 
Austriackiego. Głównym tema-
tem spotkania było omówienie 
organizacji Festiwalu Kultury 
Południowosłowiańskiej, któ-
ry odbędzie się w tym roku 
w Bolesławcu po raz szósty. 
Z tegoroczną organizacją wią-
że się jubileusz 60-lecia po-
wrotu polskich reemigrantów 
na Dolny Śląsk. Festiwal jest 
kontynuacją tradycji i kultu- 

ry przywiezionej z państw 
dawnej Jugosławii przez miesz- 
kańców powiatu bolesławie-
ckiego. W latach 1946–1947 
powróciło z Jugosławii i osied-
liło się na terenie powiatu  
bolesławieckiego 15–16 ty-
sięcy Polaków. Organizatorem 
Festiwalu Kultury Południo-
wosłowiańskiej jest Bole-
sławiecki Ośrodek Kultury. Jak 
poinformowała dyrektor BOK 
Ewa Zbroja,  odbędzie się on 
27 i 28 maja w Bolesławcu, 
podczas Dni Miasta, które w 
tym roku przebiegać będą pod 
hasłem „Bolesławiec, miasto 
bez granic”.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman (pierwszy z prawej) tradycyjnie degustuje 
regionalne smakołyki

Konkurs biblijny!
ABY WYGRAĆ WEJŚ- 
CIÓWKI do polkowickiego 
Aquaparku, wystarczy odpowie-
dzieć na jedno pytanie: Co otrzy-
ma w zamian każdy, kto z powo-
du Jezusa i Ewangelii opuszcza 
dom, braci, siostry, matkę, ojca, 
dzieci i pola? 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 biblijny”. 
Spośród autorów poprawnych 
odpowiedzi na bieżące pytanie 
wylosujemy jedną osobę, któ-
ra otrzyma dwie jednogodzin-
ne wejściówki do aquaparku. 
Życzymy dobrej zabawy!

Nie tylko 
dla maturzystów
KRZESZÓW. Od 17 do 19 
marca w Krzeszowie odbędą 
się rekolekcje organizowane 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Legnickiej. 
Organizatorzy proponują mło-
dzieży ciekawy program, któ-
ry będzie zbliżeniem do Pana 
Boga i bliźniego. Spotkanie 
obejmuje szczególnie tegorocz-
nych maturzystów. Koszt pełne-
go zakwaterowania wynosi 35 
zł. Zgłoszenia proszę kierować 
do 14 marca do biura KSM, któ-
re udziela także informacji o re-
kolekcjach od poniedziałku do 
czwartku pod numerem tele-
fonu 076 724-43-75 lub e-mail 
ksmdl@perspectiva.pl

Z Legnicy do prezydium
LEGNICA. Od 24 do 26 lute-
go w Przysieku koło Torunia od-
były się wybory do Krajowego 
Prezydium KSM. Głosowanie od-
było się w ramach ogólnopolskiej 
sesji zarządów diecezjalnych 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Sukcesem dla KSM-u 
naszej diecezji jest wybór se-

kretarza diecezjalnego zarządu 
Jędrzeja Ramsa (na zdjęciu) na 
zastępcę przewodniczącego naj-
wyższego organu stowarzysze-
nia w kraju. Jędrzej Rams po-
chodzi z Mirska, a na co dzień 
studiuje w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Legnicy. W 
KSM działa od 8 lat.

Nie chcieli pieniędzy?
KOWARY. Podczas lutowej 
sesji rady miejskiej kowar-
scy radni postanowili, że nie 
chcą uczestniczyć w projek-
cie budowy wodociągów. Tym 
samym mogło przepaść pra-
wie 200 mln zł dotacji z Unii 
Europejskiej, wodociąg trze-
ba byłoby wybudować za włas-
ne pieniądze. Projekt wspólnie 
napisały cztery gminy: Kowary, 
Mysłakowice, Szklarska Poręba 
i Podgórzyn. Za sprawą decy-
zji radnych Kowar, mogli stra-
cić wszyscy. Pieniądze mia-
ły być przeznaczone na mo-
dernizację i budowę sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. 
Kowary miały otrzymać 23 
mln zł. Głównym argumentem 
przeciwników unijnej dotacji 
był przewidywany gwałtowny 
wzrost cen wody. Jednak de-
cyzja radnych budziła wątpli-
wości nawet samych mieszkań-
ców Kowar. Część z nich wodę 
do picia musi kupować w skle-
pach. Większość rur w mie-
ście pochodzi z początku ubie-
głego wieku, dlatego często 
dochodzi do awarii. Burmistrz 
Kowar Dariusz Rajkowski bar-
dzo żałował z powodu podję-
tej decyzji, ponieważ wodo-
ciągi i kanalizację i tak trze-
ba zmodernizować. Wymagają 
tego zarówno normy unijne, 

jak i Ministerstwo Środowiska, 
a bez unijnej dotacji szanse 
na to są niewielkie. Zbigniew 
Misiuk, burmistrz Szklarskiej 
Poręby, rozważał nawet moż-
liwość zaskarżenia kowarskiej 
rady do sądu, o spowodowanie 
strat dla jego gminy. Szklarska 
Poręba miała za pieniądze z 
Unii Europejskiej zmodernizo-
wać stację uzdatniania wody 
i sieć kanalizacyjną oraz wy-
budować nowe ujęcia i nową 
oczyszczalnię ścieków. Po na-
głośnieniu przez media, spra-
wą zainteresowali się polity-
cy na szczeblu ogólnopolskim. 
Pewne działania podjął rów-
nież wojewoda dolnośląski. W 
ubiegłym tygodniu radni zmie-
nili swą decyzję i sprawa naj-
prawdopodobniej zakończy się 
pozytywnie. 

Lepiej późno niż wcale...

Jest nadzieja, że woda w kranach 
będzie lepszej jakości, a ścieki  
nie będą spływać do rzeki
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Szkoła im. św. Franciszka w Legnicy

Przede wszystkim człowieczeństwo…

Oni mówią czego oczekują, a my 
im jasno określamy, jak tutaj jest 
– mówi o uczniach ojciec Józef 
Szańca OFMConv, dyrektor szkoły 
katolickiej w Legnicy.

Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące i Gimnazjum im. św. 
Franciszka przy ul. Ojców Zbi-
gniewa i Michała w Legnicy 
liczy prawie czterysta osób, 
łącznie z nauczycielami i wy-
chowawcami. Jednak oddziały 
są małe, co jest bardzo cenne 
przy edukacji, zwłaszcza w lice-
um, gdzie trzeba dobrze przy-
gotować się do matury, do stu-
diów i do życia – mówi ojciec 
Józef. Przy przyjmowaniu, py-
tamy kandydatów, czy na pew-
no chcą takiej szkoły z takim 
programem i jasno określony-
mi wymaganiami – dodaje. Od 
samego początku edukacji wy-
chowawcy zwracają szczegól-
ną uwagę uczniów na odpo-
wiedzialność, jaka stoi przed 
nimi w tej szkole. Zwłaszcza w 
liceum stawia się na odpowie-
dzialność ucznia, dostrzegając  
indywidualność młodego czło-
wieka, co wielokrotnie podkre-
śla ojciec dyrektor. – Dzięki te-
mu jest tutaj wspaniała atmo-

sfera i wśród nauczy-
cieli, i uczniów. Jest 
duże zrozumienie mię-
dzy uczniami i nauczy-
cielami. Jesteśmy jedną 
wspólną rodziną – mó-
wi Dorota Chrzanow-
ska, nauczycielka języ-
ka angielskiego. 

Atutem naszej kato-
lickiej szkoły jest indy-
widualne podejście do każde-
go ucznia. Wychowawcy czę-
sto spotykają się nawet po lek-
cjach, aby omawiać na bieżą-
co problemy uczniów. W tym 
celu istnieje też zespół wy-
chowawczy, który zapobiega 
problemom, z którymi boryka 
się młodzież. – Rodzice sobie 
bardzo to cenią, że ich dzie-
cko jest zauważone, że wiemy, 
co się z nim dzieje – mówi oj-
ciec Józef. 

To wszystko przynosi wie-
le sukcesów nie tylko w dzie-
dzinie intelektualnej, ale prze-
de wszystkim w sferze czło-
wieczeństwa, która w tej szko-
le jest najważniejsza. Nauczy-
ciele, którzy tutaj pracują, po-
święcają wiele czasu prywat-
nego. Często nie liczą godzin, 
które spędzają na rozmowach 
ze sobą, żeby pomóc uczniom i 
ich rodzicom. – Młodzież ocze-

kuje od nas, nauczycie-
li, przede wszystkim, 
abyśmy byli dla nich 
przewodnikami w dro-
dze zdobywania wie-
dzy w szkole – mówi 
pani Dorota. Myślę, że 
ta szkoła ma ogrom-
ną przyszłość. Świad-
czy o tym wielkie zain-
teresowanie uczniów i 

rodziców, którym bardzo zale-
ży, żeby ich dzieci uczyły się 
właśnie w tej szkole, ze wzglę-
du na atmosferę i bezpieczeń-
stwo, które tutaj panują.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Patronem szkoły jest św. Franciszek. Chcę, aby dzięki temu 
uczniowie nabierali takiej prostoty i ufności  do Pana Jezusa, 

po prostu takiej radości życia. Przybliżając w szkole postawy św. 
Franciszka i św. Maksymiliana, pokazujemy uczniom, że mogą żyć 
pełnią radości i powinni ją odkrywać przede wszystkim w sobie. 
Mogą cieszyć się życiem i wiedzieć, dlaczego się cieszą. Dla nas 
to jest nie tylko uczeń, ale dbając o jego poziom chcemy, żeby to 
był człowiek w pełni ukształtowany, dobry i żeby umiał odkryć 
swoje życiowe powołanie.

MOIM ZDANIEM

OJCIEC JÓZEF SZAŃCA OFMCONV

Sonda 

SZKOŁA DUCHA
KATARZYNA CIEĆKO Z GOLANKI 
DOLNEJ KOŁO PROCHOWIC
– Jestem w 
pierwszej klasie 
liceum. Czuję się 
w tej szkole i kla-
sie bardzo bez-
piecznie. Mogę 
rozwijać swoje zaintereso-
wania, o których wystarczy 
tylko zasygnalizować ojcu Jó-
zefowi, żeby otrzymać radę 
i pomoc. Polecam tę szkołę 
młodszym kolegom i kole-
żankom, jest w niej niesamo-
wita atmosfera przyjaźni. 

MICHAŁ MACIORZ 
Z KAMIENNEJ GÓRY
– Mieszkam w 
internacie już 
czwarty rok, po-
nieważ tutaj też 
chodziłem do 
gimnazjum. Te-
raz jestem w pierwszej kla-
sie liceum. O tej szkole do-
wiedziałem się przypadkowo 
od księdza z parafii i wcale 
teraz nie żałuję swojego wy-
boru. Ta szkoła bardzo mnie 
rozwija i pomaga mi dążyć 
do celu, który sobie obieram. 
Właśnie tutaj nauczyłem się 
grać na gitarze basowej i te-
raz należę do diakonii mu-
zycznej naszej szkoły.

Każda lekcja 
w liceum to nie 
tylko wiedza, 
ale spotkanie 
z radością
i przyjaźnią 
drugiego 
człowieka

KS
. G

RZ
EG

O
RZ

 W
IE

SZ
EW

SK
I



G O Ś Ć  L E G N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 m
ar

ca
 2

00
6

IV

XXX jubileuszowy Bieg Piastów

Przyjaciele od nart

Można śmiało powie-
dzieć, że nie było-
by Biegu Piastów, 
bez skromnego na-

uczyciela wychowania fizyczne-
go Juliana Gozdowskiego. To on 
wiele lat temu, nie zważając na 
przeszkody, podjął się realiza-
cji tego dzieła, konsekwentnie 
realizując je do dzisiaj.

Powstałe z marzeń

– Pochodzę z Kresów 
Wschodnich, dokładnie z 
Czortkowa w województwie 
tarnopolskim – opowiada 
pan Julian. – Kiedy w czasie 

wojny Niemcy wycofywali się 
spod Stalingradu, mieli ze so-
bą narty. Jedną z nich udało 

mi się zdobyć i 
na ulicy, razem 
z kolegami, na 
tej narcie na 
zmianę jeździ-
liśmy. Była tam 
również Góra 
Jurczyńskiego i 

jako dziecko pomyślałem sobie, 
że jeździmy na naszych małych 
łączkach, kiedy na tej górze są ta-
kie wielkie możliwości. W marze-
niach nie przypuszczałem wte-
dy, że będę organizował ośrodek 
narciarstwa biegowego, mieliśmy 
przecież tylko tę  jedną nartę do 
zjeżdżania. Teraz w ciągu week-
endu trasy narciarskie w Jakuszy-
cach odwiedza około dwóch ty-
sięcy osób. Sezon narciarski trwa 
praktycznie do maja, kiedy na za-
kończenie sezonu zimowego od-
bywa się śnieżna majówka.

Tysiące chętnych

Nadawanie numerów w Biegu 
Piastów nie jest rzeczą przypad-
kową. Zgodnie z regulaminem, 
zawodnicy dostają taki numer, ja-
kie miejsce wywalczyli sobie pod-
czas poprzedniego biegu. W tym 
roku lista uczestników wszystkich 
imprez narciarskich związanych 
z Biegiem Piastów liczyła około 
5500 osób. Tylko na głównym dy-
stansie 50 km wystartowało po-

nad 2000 zawodników. To obec-
nie optymalna pojemność polany 
startowej. Tylu startującym moż-
na zapewnić odpowiednie warun-
ki uczestnictwa w biegu. Chęt-
nych do udziału w imprezie jest 
znacznie więcej, jednak warunki 
na trasach biegowych uniemożli-
wiają bezpieczne przeprowadze-
nie rywalizacji. Chodzi o pierw-
sze kilometry po starcie. Wystar-
czy sobie wyobrazić, że każdy 
startujący potrzebuje minimalnej 
powierzchni długości 2–2,5 m, 
szerokości 80 cm i pomnożyć to 
przez liczbę tysięcy zawodników. 
Trasy biegowe w Jakuszycach nie 
są szerokie i uniemożliwiają na 
długim odcinku poprowadzenie 
wielu torów. Ma to się zmienić w 
następnych latach. Ale i tak jest 
to największa impreza narciarska 
w kraju i jedna z największych w 
Europie. Składają się na nią impre-
zy dodatkowe: Mistrzostwa Polski 
PZN, Bieg Bankowców, Energety-
ków, Leśników, Policjantów,Straży 
Granicznej, Polskiej Miedzi, Gór-
ników, Strażaków, Żołnierzy i 

Kilkadziesiąt lat 
temu nie było 

tu nawet Polany 
Jakuszyckiej, wokół 

tylko lasy. Dopiero 
w latach 60. ubiegłego 

wieku pojawili się pierwsi 
zawodnicy, wykorzystując 

specyficzny klimat i bardzo 
dobre warunki śniegowe. 

Dziś Bieg Piastów 
to wielki sukces samych 

zawodników i dowód na to, 
że marzenia się spełniają. 

tekst i zdjęcia
MIROSŁAW JAROSZ
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Mby Biegu Piastów, 
bez skromnego na-

uczyciela wychowania fizyczne-
go Juliana Gozdowskiego. To on 
wiele lat temu, nie zważając na 
przeszkody, podjął się realiza-
cji tego dzieła, konsekwentnie 
realizując je do dzisiaj.

Powstałe z marzeń

– Pochodzę z Kresów 
Wschodnich, dokładnie z 
Czortkowa w województwie 
tarnopolskim – opowiada 
pan Julian. – Kiedy w czasie 

wojny Niemcy wycofywali się 
spod Stalingradu, mieli ze so-
bą narty. Jedną z nich udało 

Mieszkańcy 
Szklarskiej 
Poręby 
nagrodzili 
Juliana 
Gozdowskiego 
za 30 lat pracy



wreszcie Przedszkola-
ków. Bieg Piastów od 
kilku lat należy do Euro-
pejskiej Federacji Maso-
wych Biegów Długody-
stansowych.

Może puchar?

30 lat temu narciarz 
zjazdowy to był „ktoś” 
– mówi pan Julian – na 
biegaczy mało kto zwra-
cał uwagę. Zależało mi, 
żeby podkreślić war-
tość wysiłku biegowego, dlatego 
chciałem stworzyć biegaczom ta-
kie warunki, żeby byli również wi-
doczni. Wtedy wpadłem na po-
mysł, by zrobić coś takiego jak 
Bieg Wazów w Szwecji, żeby o 
tym się mówiło, żeby ich lepiej 
pokazać. Dziś, po latach, dzięki 
dziesiątkom kilometrów świetnych 
i dobrze utrzymanych tras biego-
wych i spacerowych, Jakuszyce są 
znakomitą bazą dla narciarstwa bie-
gowego wyczynowego i rekreacyj-
nego, dla treningów i wyścigów 

psich zaprzęgów oraz dla 
biatlonu. Tę ostatnią dzie-
dzinę trzeba jednak jesz-
cze rozwinąć. Dlatego kil-
ka dni wcześniej Julian  
Gozdowski, wraz z współ-
pracownikami, odwiedził 
zwody biatlonowego Pu-
charu Świata w Oberho-

fie w Niemczech. Według koman-
dora Biegu Piastów szansa na stwo-
rzenie w Jakuszycach ośrodka biat-
lonowego podobnego do Oberho-
fu jest duża. Jednak, do zorganizo-
wania tu zawodów Pucharu Świa-
ta, potrzebna jest współpraca sa-
morządów województwa, powiatu 
i okolicznych gmin.

Zawsze pobiegną

Bieg miał też swój akcent re-
ligijny. W niedzielę 5 marca, w 
kościele parafialnym pw. Boże-
go Ciała w Szklarskiej Porębie, 
o godzinie 13 odprawiono Mszę 
św. w intencji uczestników tego-
rocznego i wszystkich poprzed-
nich Biegów Piastów. Msza by-
ła transmitowana przez TV Po-
lonia.

Bieg Piastów zawsze jest też 
wielkim spotkaniem przyjaciół. 
Wiele osób startuje bowiem od 
30 lat niemal co roku. – Gdyby-
śmy nigdzie nic nie powiedzie-
li, to i tak przyjechałoby przynaj-
mniej tysiąc zawodników. I gdyby 
nie byłoby nikogo, żeby ich wy-
puścić, to i tak by wystartowali i 
przybiegli do mety. I jakąś klasyfi-
kację by sobie na pewno zrobili – 
zapewnia pan Julian. 
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PUCHAR ŚWIATA W JAKUSZYCACH?
Tutaj jest wszystko, co jest potrzebne do prze-
prowadzenia zawodów Pucharu Świata. Są ide-
alne trasy, dobra baza, na pewno trzeba będzie 
przygotować jeszcze jakieś pomieszczenia dla 
zawodników. Doświadczenia w organizacji im-
prez są tu już wieloletnie. A tak dużą imprezę 
masową jest trudniej zorganizować niż Puchar Świata. Ma-
my również zawodników, którzy z sukcesami mogliby wy-
stępować w takich zawodach. Jeżeli naprawdę chcielibyśmy 
zorganizować tutaj zawody Pucharu Świata, to w ciągu mie-
siąca powinien wyjść stąd taki wniosek. Naszą, czyli PZN-u, 
rolą będzie już dalej się tym zająć. Trzeba się spieszyć, że-
by zdążyć przed majowym kongresem w Portugalii. Jeżeli 
wszystko by się udało, to zawody mogłyby się tu odbyć już 
w przyszłym roku, najdalej za dwa lata. 

APOLONIUSZ TAJNER
Prezes Polskiego Związku Narciarskiego

XXX jubileuszowy Bieg Piastów

Przyjaciele od nart
ZAWSZE DZIAŁAĆ 

LEPIEJ

– Większość 
ludzi uważa 
Bieg Piastów 
za swój własny. 
Mawiają, że nie 
oni startują w 
biegu, tylko bieg jest ich. 
Wszyscy czują się tu go-
spodarzami. Silna identy-
fikacja zawodników z bie-
giem jest bardzo wyrazi-
sta. To wszystko tym bar-
dziej mobilizuje mnie do 
dalszego zaangażowania 
w rozwój biegu. Zawsze 
są rzeczy, które można 
poprawić. Teraz na pew-
no trzeba będzie zająć się 
parkingami, a także po-
szerzyć wyjście z polany. 
Kiedyś dziesięć torów by-
ło wielkim osiągnięciem, 
teraz okazuje się, że to za 
mało. Chciałbym w przy-
szłości tak zorganizować 
bieg, żeby zawodnicy mie-
li satysfakcję od początku 
do końca i nie musieli na-
rzekać, że na przykład nie 
mogli dostać się na pola-
nę, bo nie było miejsca na 
parkingu. Wtedy czuję się 
winny, bo to jest jednak 
ich bieg, a ja jestem tu je-
dynie sługą dla nich. Na-
sza przyjaźń tym bardziej 
mnie zobowiązuje do dal-
szych działań.

JULIAN GOZDOWSKI
Komandor Biegu Piastów

Na górze 
Bieg Piastów  
to tysiące 
zawodników  
i kibiców
Na dole Zwycięzca 
tegorocznego 
biegu Tomas 
Jakoubek  
z Czech pokonał 
dystans 50 km  
w 2 godziny  
i 47 minut
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Bp Stefan Regmunt zaprosił mieszkańców rodzinnej Jedliny-Zdroju na wycieczkę

Honorowy obywatel przewodnikiem
– To nie była zwykła wycieczka! Do tej pory 
jestem pod jej wrażeniem – mówi Stanisław 
Michalik, jeden z uczestników wyjazdu, który 
odbył się na zaproszenie bp. Stefana Regmunta.

Biskup pomocniczy diecezji legnickiej 
Stefan Regmunt to postać znana i bliska 
mieszkańcom Jedliny-Zdroju. Biskup zwią-
zany jest z miastem od 1965 roku, kiedy, w 
wieku14 lat, wraz ze swoimi rodzicami i ro-
dzeństwem przybył na te ziemie z Lubel-
szczyzny. W tutejszym kościele parafialnym 
pod wezwaniem Trójcy Świętej odprawił też 
swoją pierwszą Mszę świętą.

Zawsze na miejscu

W kolejnych latach już poza Jedliną, pi-
sząc doktorat na KUL-u i pracując w innych 
parafiach, z radością wykorzystywał każdą 
możliwość spotkania z rodzinnymi strona-
mi i bliskimi mu mieszkańcami. – Tę życzli-
wość płynącą z serca odbiera każdy, kto pod-
czas kazań i spotkań słucha kierowanych do 
mieszkańców słów, zawsze pełnych zaintere-
sowania problemami miasta i parafii – mówi 
Leszek Orpel,  burmistrz Jedliny-Zdroju. 

Kiedy do miasteczka dotarła wiadomość 
o decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II, że 
ksiądz Stefan Regmunt powołany został do 
godności biskupiej, przyjęto ją z wielką ra-
dością. Mieszkańcy potwierdzili to, uczest-
nicząc m.in. liczną grupą w uroczystości je-
go konsekracji, która odbyła się 6 stycznia 
1995 roku w Rzymie. 

Pomimo wielu obowiązków, jakie nakła-
da na biskupa posługa w diecezji legnickiej, 
wspiera on nadal swoją radą i ubogaca wi-
zytami. Jak wspominają mieszkańcy, mawia: 
„Duchowo zawsze jestem z Wami, a fizycz-
nie, kiedy mogę”.

Honorowy przewodnik

Nic więc dziwnego, że Rada Miasta na-
dała biskupowi Stefanowi Regmuntowi ty-
tuł Honorowego Obywatela Miasta Jedliny- 
-Zdroju. W odpowiedzi na to biskup zaprosił  
przedstawicieli miasta do siebie. W ubiegłym 
miesiącu wyjazd doszedł do skutku. Uczest-
niczyli w nim radni Jedliny-Zdroju, z burmi-
strzem i miejscowym proboszczem, w sumie 
ok. 20 osób. 

Wizyta została pomyślana przez biskupa 
jako okazja do pokazania najcenniejszych 
zabytków sakralnych diecezji legnickiej. Po 
niezwykle serdecznym powitaniu i wspól-
nej porannej kawie uczestnicy zostali zapro-
szeni do zwiedzenia budynku kurii, daw-

nego Pałacu Prioma, siedziby szta-
bu naczelnego wojsk radzieckich w 
PRL-u. Następnie udali się do nieod-
ległej katedry legnickiej. Tam prze-
wodnikami byli biskup i ksiądz in-
fułat generalny, proboszcz katedry. Po jej 
zwiedzeniu i modlitwie zwiedzający przeszli 
do kościoła św. Jana Chrzciciela, prowadzo-
nego przez franciszkanów. Znajduje się tam 
cenny zabytek, krypta z prochami kilku Pia-
stów Śląskich.

– Następnie autokarem udaliśmy się do 
pobliskiej, słynnej wsi Legnickie Pole – opo-
wiada Stanisław Michalik. – Pojechaliśmy 
wraz z biskupem, który zresztą towarzyszył 
nam od początku do końca, pełniąc zna-
komicie rolę pilota wycieczki, cały 
czas opowiadając przez mikrofon 
w autokarze o Legnicy, diecezji leg-
nickiej i własnej drodze do godno-
ści biskupa.

Na uczestnikach wycieczki naj-
większe wrażenie zrobiła świątynia 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
i św. Jadwigi, perła baroku z urze-
kająco piękną polichromią sklepie-
nia i freskami.

Perła diecezji

Najważniejszym punktem wycieczki był 
jednak Krzeszów, maleńka wioska z sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej, kościołem 
św. Józefa i potężnymi murami opactwa Oj-
ców Cystersów. Jest to zabytek klasy świato-
wej. Teraz, po kilkuletniej pracy renowacyj-
nej konserwatorów, ratującej i odsłaniającej 
piękno fresków, rzeźb, obrazów, stiuków i 
złoceń, jest jeszcze piękniejszy.

– Byłem tutaj wiele razy – kontynuuje Sta-
nisław Michalik – ale za każdym razem odkry-
wam nowe walory i przekonuję się, że jest to 
miejsce bezcenne. Biskup zaprosił nas do od-
budowanego nieomal z ruiny obiektu gospo-
darczego, gdzie znajduje się teraz Dom Opa-
ta. Byliśmy tam przyjęci kolacją. Ale posiłek 

stanowił tylko okazję do niezwykle 
ciepłej, serdecznej rozmowy o Jed-
linie, jej perspektywach rozwoju, jej 
mieszkańcach. Biskup wracał wspo-
mnieniami do lat dzieciństwa, mło-
dości, wymieniał po nazwisku ludzi 

bliskich mu, sąsiadów, nauczycieli, sypał dow-
cipami, błyszczał inteligencją i głęboką wie-
dzą. Przyznał też, że Krzeszów stanowi w je-
go służbie biskupiej najważniejsze wyzwanie, 
przedmiot troski, wysiłków i zabiegów mają-
cych na celu ratowanie bezcennego dobra ar-
chitektury i sztuki. To również ważny dowód 
polskości tych ziem, a mauzoleum Piastów 
Śląskich w krypcie głównej świątyni przewyż-
sza nawet osławioną kaplicę Zygmuntowską 
na Wawelu, zarówno pięknem architektury, 

jak i wystrojem wnętrz.
Podczas rozmów biskup Reg-

munt z radością i ufnością odniósł 
się do postępującej odbudowy koś-
cioła w Jedlinie. – Wspólnym wy-
siłkiem i działaniem uda się osiąg-
nąć cel, a wyniesiony z ruiny zabyt-
kowy kościół będzie chlubą miasta 
i jego mieszkańców dla przyszłych 
pokoleń.

MIROSŁAW JAROSZ

Biskup Stefan 
Regmunt przed 
legnicką katedrą 
w towarzystwie  
radnych 
Jedliny-Zdroju, 
burmistrza 
Leszka Orpla 
i proboszcza 
Ryszarda Urygi

Podnoszony jest 
z ruiny kościół 
w Jedlinie-Zdroju
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Regionalny serwis katolicki powstał 
w graniczącym z diecezją legnicką Głogowie

Anioł w sieci

Stronę internetową www.malach.org odwiedza 
codziennie ok. 250 osób. To jedna z najlepiej 
prowadzonych stron katolickich w sieci.

Stronę wymyślił i prowadzi ją od ponad 
roku młody głogowianin Marcin Kopij. Marcin 
jest studentem dziennikarstwa. Na co dzień 
czynnie działa w jednej z głogowskich wspól-
not oazowych. To tam zrodził się pomysł, 
aby stworzyć witrynę podejmującą tematycz-
nie działalność wspólnoty. Od tego się zaczę-
ło, ale serwis zaczął się szybko rozrastać. Na 
bardzo bogatej w formę i treści stronie moż-
na znaleźć m.in. odnośniki do czasopism i or-
ganizacji katolickich. Jak mówi Marcin Kopij, 
strona to także wynik jego własnej potrzeby 
dzielenia się z innymi doświadczeniem Bo-
ga, doświadczeniem Jezusa. – To forma mojej 
służby – dodaje.

Współpracownicy pożądani

Strona wciąż się rozwija i wzbogaca o 
nowe kontakty. Dlatego pracy nad nią jest 
coraz więcej. Niebawem będzie jej za du-
żo do udźwignięcia przez jedną osobę. Mar-
cin już od dawna poszukuje na terenie Gło-
gowa i okolic współpracowników, którzy po-
mogliby mu w prowadzeniu witryny. – W kil-
ku głogowskich parafiach mam już osoby, któ-
re przysyłają teksty i informacje. Od niedawna  
głogowski ksiądz Rafał Zendran pracuje nad 
stworzeniem dla nas lokalnej redakcji.  To bar-
dzo mnie cieszy – powiedział Marcin. 

Mimo że do tej pory nie brakowało w In-
ternecie informacji na temat Kościoła katoli-
ckiego w poszczególnych regionach nasze-
go kraju, strona Marcina doskonale wpaso-

wała się w „rynek”. Jest, 
jak mówi z dumą Marcin, 
trzecią w kolejności poka-
zywaną przez wyszukiwar-
ki internetowe po wpisaniu 
do nich hasła „portal kato-
licki”. – Stworzona przeze 
mnie strona ma jeszcze do-
datkowy walor – nie jest stroną komercyjną i 
chciałbym, aby taką pozostała – podkreśla. Na 
pytanie, skąd nazwa witryny, Marcin tłumaczy, 
że „malach” to po hebrajsku „anioł”. – To bar-
dzo szczęśliwa i dobrze oddająca charakter tej 
witryny nazwa – sądzi.

Sztuka przyciągania

Marcin ma dwoje rodzeństwa: siostrę i 
brata. Oboje z uznaniem śledzą jego poczyna-
nia. – Jestem studentką Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Głogowie. W przyszło-
ści będę plastykiem. Myślę, że bogactwo for-
my na serwisie Marcina, jego estetyka, bo na 
to szczególnie zwracam uwagę, to ogromny 
atut – mówi z uznaniem Izabela Kopij. – „Ma-
lach” ma pozytywne opinie nie tylko wśród 
katolików. Wiem to z forum internetowego. 
To sztuka, która Marcinowi się udała – doda-
je Iza. Mimo że strona nie ma mieć charakte-
ru komercyjnego, Marcin nie ukrywa, że utrzy-
manie serwera, za które teraz płaci z włas-
nej kieszeni, mogłoby być regulowane przez 
sponsora. Nie jest to łatwe, ale może się udać, 
bo dla instytucji to kwota niewielka, a satys-
fakcja duża. – Kiedyś mieliśmy awarię. Po niej 
mnóstwo żali i pytań, dlaczego nie było nas 
kilka godzin w sieci. Ludzie lubią „malacha” – 
uśmiecha się Marcin.

ROMAN TOMCZAK

Na zaproszenie dyrekcji i uczniów Zespołu 
Szkół w Polkowicach gościła w tym mieście 
delegacja młodzieży z Portugalii.

Sześciu Portugalczyków – trzej ucz-
niowie i trzej nauczyciele – przyjechało 
do Polkowic w czwartek, 16 lutego, i spę-
dziło tu sześć kolejnych dni. Bezpośred-
nim powodem ich wizyty jest uczestnicze-
nie szkół: portugalskiej Anzelmo de An-
drade z Almady oraz polskiej, tj. Zespołu 
Szkół w Polkowicach, w europejskim pro-
jekcie ekologicznym. Projekt ten pod na-
zwą „Ziemia jest jedna” realizowany jest  
w ramach programu Sokrates Comenius. 
Realizując jego założenia, uczniowie z Pol-
ski i Portugalii zwrócili szczególną uwa-
gę na panele dotyczące ochrony warstwy 
ozonowej Ziemi i efektu cieplarnianego. 
Tym zagadnieniom były poświęcone spe-
cjalne warsztaty zorganizowane na Uni-
wersytecie Wrocławskim. 

Czas wolny Portugalczycy spędzali, 
zwiedzając miasto, zapoznając się z hi-
storią regionu oraz jego kuchnią. Nie to 
jednak zrobiło na synach i córkach kraju 
znad atlantyckiego wybrzeża największe 
wrażenie. – Pewnego dnia organizatorzy 
zabrali nas na kulig. To było niesamowi-
te! Nigdy wcześniej nie pomyślałbym na-
wet, że można przeżyć coś tak ekscytują-
cego – wspominał śnieżną eskapadę Ed-
gar Figuaras, uczeń z Portugalii (na zdję-
ciu z lewej).

Zespół Szkół w Polkowicach jest tego-
rocznym laureatem Narodowego Konkur-
su Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. 
W ramach programu Sokrates Comenius 
współpracuje także z włoską szkołą Liceo 
Scientifico di Monti z Turynu.

ROMAN TOMCZAK

Wizyta z kraju, 
„gdzie cytryna dojrzewa”

Portugalski 
kulig

Trójka młodych Portugalczyków doskonale się 
bawiła w Polkowicach

Marcin Kopij 
stworzył swoją 
witrynę z pasją 

i wiarą godną 
pierwszych 
chrześcijan
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Wszyscy związani jesteśmy tutaj z regionem, któ-
ry ma typowo turystyczny charakter. To główne 
źródło utrzymania moich parafian, z których więk-
szość ma pracę, a wielu prowadzi małe rodzinne 
firmy. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że mamy 
przez to mniej problemów. W związku z charak-
terem miejscowości występują tu specyficzne pro-
blemy duszpasterskie, np. młodzież nie ma odpo-
wiednich wzorców zachowań. Jedyny to lokalowo-
-rozrywkowy, a niektóre sytuacje mogą wywoły-
wać  zgorszenie wśród  mieszkańców. Zdarza się, 
że wypoczywające osoby potrafią się zachowywać 
w sposób, w jaki nigdy nie zachowałyby się w miej-
scu swego zamieszkania. Uważają, że nie dotyczą 
ich tu pewne zasady moralne.
Natomiast to, co mnie cieszy, to panująca wokół at-
mosfera życzliwości, zarówno ze strony ludzi, jak i 
różnych instytucji. W każdej sytuacji, w której po-
trzebuję współpracy, pomocy, mogę zawsze liczyć 
na wsparcie.

Zapraszamy do kościoła
  Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 17.00, 

19.00 
 W tygodniu: 7.00, 9.00, 19.00 (czas zimowy  17.00) 
 Odpust parafialny – 31 maja
  Kaplica MB Ostrobramskiej w Karpaczu Górnym: nie-

dziela 9.00

KS. ZENON STOŃ
Urodził się w 1952 roku. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1977 roku we Wrocławiu. 
Posługę kapłańską pełnił w 
Legnicy i Wrocławiu. Przez 
3 lata pracował w duszpa-
sterstwie akademickim we 
Wrocławiu. W 1992 r. mia-
nowano go proboszczem w 
Karpnikach, a od roku 1996  
w Karpaczu.

PANORAMA PARAFII
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu

W górskiej stolicy diecezji
Parafia w Karpaczu  
jest najwyżej położoną  
w diecezji. Mimo 
wysokości, jej mieszkańcy, 
na innych wcale  
nie spoglądają z góry.

Można powiedzieć, 
że góry utrzymują tutej-
szych mieszkańców. Co 
roku zjawiają się tu setki 
tysięcy turystów. Cieszy 
fakt, że podczas wakacji, 
ferii, długich weekendów 
kościoły są pełne.

Najwyższy odpust

Zawsze 10 sierpnia, w 
święto świętego Wawrzyń-
ca, na szczycie Śnieżki w 
znajdującej się tam kapli-
cy o godz. 12.00 odpra-
wiana jest Msza odpusto-
wa. Jest to święto patro-
nalne przewodników gór-
skich. Na uroczystość przy-
bywa zawsze około 100-
–200 osób oraz biskupi z 
diecezji legnickiej i Hradec 
Kralowe. Związek parafii z 
górami wyraża się również 
poprzez nabożeństwo od-
prawiane w Górach Soko-
lich, w okolicach Dnia Za-
dusznego. Wyczytywane są 
wtedy nazwiska osób, któ-
re zginęły w górach. 

Ekumenicznie

Bardzo dobrze ukła-
da się współpraca z pa-
rafią ewangelicko-augs-
burską Wang (przy świą-
tyni Wang). Mieszkańcy 
Karpacza nawzajem się 
szanują i wspólnie dzia-
łają. Co roku organizują 
wspólną wigilię dla osób 
starszych i samotnych. 
Tradycją są również do-

roczne nabożeństwa eku-
meniczne.  

Życie parafii

Od niedawna mło-
dzież na parafii spotyka 
się w ramach Ruchu Świa-
tło–Życie. Tworzy się też  
Oaza Rodzin. Przy parafii 
działa grupa Caritas, któ-
ra od trzech lat organizu-
je bal charytatywny. Do-
chód z niego przeznacza-
ny jest na cele dobroczyn-
ne świadczone przez para-
fie. Tradycją w parafii jest 
organizowanie zabawy 
mikołajkowej dla wszyst-
kich dzieci, w którą an-
gażuje się wielu parafian, 
łącznie z Urzędem Miasta. 

Towarzystwo Przyja-
ciół WSD to prężna grupa 
działająca w parafii. Co nie-
dzielę na Mszy świętej o 
godz. 13.00 śpiewa schola 
dziecięca. Bierze ona tak-
że udział w różnych festi-
walach piosenki religijnej, 
odnosząc liczne sukcesy. 
Niewielkie wspólnoty sta-
nowią również Odnowa w 
Duchu Świętym i Rodziny 
Nazaretańskie. Swoją mo-
dlitwą wspiera parafię pięć 
róż różańcowych.

Opieką duszpasterską 
objętych jest ponad 40 
osób chorych. Ważna jest 
również posługa w szpita-
lu Centrum Pulmonologii 
Dziecięcej.

Galeria  
pod kościołem
W podziemiach ko-

ścioła 10 lat temu powsta-
ła Galeria im. Jana Pawła 
II. Jest to miejsce wystaw i 
prezentacji artystycznych, 
które tętni życiem. Komi-
sarzem artystycznym jest 

Jerzy Matulski, miejscowy 
artysta malarz. Regularnie 
2 razy w roku organizowa-
ne są konkursy plastyczne. 
Jednym z ważniejszych był 
konkurs pt. „Z Janem Paw-
łem II w XXI wiek”. Obec-
nie zmieni on nieco swoją 
formułę. Jesienią prezen-
towane są tutaj wystawy 
w ramach odbywającego 
się corocznie w Kowarach 
Międzynarodowego Festi-
walu Sztuki Włókna. 

W 2010 roku kościół 
będzie obchodził jubile-
usz stulecia. Postanowio-
no więc, by do tego cza-
su odnowić świątynię, a 
przede wszystkim jej ele-
wację. Remonty zaczną się 
już w tym roku od odno-
wienia wieży. 

MIROSŁAW JAROSZ 

Kościół parafialny będzie 
obchodził niedługo 

swoje stulecie
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