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Jesień zapanowała na do-
bre. Poranne mgły, popołu-

dniowe mżawki, wieczorne 
chłody. To chyba najdosko-
nalszy sztafaż do słuchania 
nostalgicznej muzyki albo 
czytania XIX-wiecznych po-
wieści. Powieści pewnie 
każdy ma w domu, ale po 
wzruszającą i piękną muzykę 
warto było pójść w niedzielę 
do legnickiej katedry, gdzie 
pop-oratorium „Miłosierdzie 
Boże” zachwyciło zgro-
madzonych tam wiernych 
podczas trwającego Dnia 
Papieskiego. Piszemy o 
tym obok, oraz na str. VII. 
Uroczyście przebiegał epilog 
pieszej pielgrzymki wieńczą-
cej diecezjalną peregrynację 
do Częstochowy, o czym 
przeczytacie na str. III.  

ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
 TYDZIEŃ Misyjny
  PARAFIA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ w 

Paszowicach
  ROZMOWA O DOTACJACH UNIJNYCH 

z kanclerzem kurii legnickiej

Wniedzielę 15 października spod 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy 

o godzinie 11.00 wyruszył Rodzinny Rajd 
Rowerowy św. Jadwigi. W imprezie wzięło 
udział ponad 50 rowerzystów, wśród nich 
rodziny i rowerzyści indywidualni. – W raj-
dzie uczestniczymy zawsze całą rodziną – 
mówi Małgorzta Bofkun z Legnicy. – Chcemy 
w ten sposób jeszcze bardziej integrować się 
oraz jak najwięcej czasu spędzać ze sobą – 
dodaje. Trasa rajdu przebiegała ulicami mia-
sta, a następnie przez Koskowice i Księginice 
w kierunku Legnickiego Pola. W programie 
pobytu przewidziano udział w uroczystoś-

ciach odpustowych w sank-
tuarium św. Jadwigi Śląskiej, 
zwiedzanie Muzeum Bitwy 
Legnickiej, wspólny obiad na 
kempingu oraz festyn rekrea-
cyjny i pieczenie ziemniaków 
w ognisku.  

ROWEREM DO ŚW. JADWIGI
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Legnicki Rok Jana Pawła II trwa

Sługa Miłosierdzia
To spotkanie poświęcamy wielkiemu tematowi 
pontyfikatu Ojca Świętego, jakim jest Boże 
Miłosierdzie. To zasadniczy motyw życia 
i posługiwania sługi Bożego Jana Pawła II – mówił 
do gości zebranych w katedrze Bernard Adamowicz.

Po raz kolejny w ramach Legnickiego Roku 
Jana Pawła II uczestnicy spotkania zebrali się 
z okazji Dnia Papieskiego w niedzielę 15 paź-
dziernika w katedrze legnickiej, w miejscu na-
znaczonym obecnością i modlitwą Ojca Święte-
go. Tym razem do katedry przybyły z tej okazji 
także szkoły imienia Jana Pawła II z terenu die-
cezji legnickiej. Wśród 17 szkół nazwa-
nych tym imieniem byli uczniowie i sty-
pendyści Fundacji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”. 

Bernard Adamowicz, pomysłodawca 
LRJPII w słowach otwierających spotka-
nie wyraził wdzięczność za to, że dzie-
je się wiele piękna i dobra, którego au-
torstwa nie możemy przypisać sobie, 
ale które pochodzi od Boga i porywa. 
– Słowa otwierające to również słowa 
prośby, by to spotkanie, to, co usłyszy-
my i przeżyjemy, czego doświadczymy, 
wspomagało nas w codzienności – mó-
wił Bernard Adamowicz. 

W pierwszej części wydarzenia ency-
klikę Dives in Misericordia zaprezentował 

ks. zaprezentował Bogusław Drożdż, dy-
rektor biblioteki seminarium legnickie-
go. Była to zachęta do osobistej pracy 
nad słowami i świadectwem Papieża. 
W drugiej części spotkania nieodłącz-
nym elementem wydarzenia w ramach 
LRJP II było oratorium o Bożym Miło-
sierdziu. Bogactwo objawień, które sta-
ły się udziałem św. Siostry Faustyny, 
znalazło swój wyraz w jej dzienniczku i 
właśnie te teksty stanowiły treść utwo-
ru. Wykonawcą był Zespół „Lumen” pod 
kierownictwem kompozytora Zbignie-
wa Małkowicza. Całością oratorium dy-
rygował Benedykt Ksiądzyna. 

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Po ponad 
100 latach 
od urodzin 
św. s. Faustyny 
orędzie 
Miłosierdzia 
wciąż 
zadziwia 
swoją 
aktualnością. 
Jedna 
z form jego 
prezentacji 
jest pop-
-oratorium 
„Miłosierdzie 
Boże”
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Rajd rowerowy 
jest świetną 
okazją 
do spotkania 
w rodzinnym 
gronie
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Piękniejsze sanktuarium

KRZESZÓW. Od początku tego 
roku trwa rewaloryzacja Zespołu 
Opactwa Cystersów wraz z oto-
czeniem w Krzeszowie. Projekt 
jest finansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu to po-
nad 13 mln zł. 75 procent tej su-
my, tj. 9 mln 650 tys. zł, na reali-
zację projektu pochodzi z dotacji 
unijnej. Inwestorem i beneficjen-
tem  projektu jest diecezja legni-
cka, zaś bezpośrednim wykonaw-
cą rewaloryzacji klasztoru rodzi-
ma firma z Wrocławia. Realizacja 
ma na celu zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego Opactwa 

Cystersów w Krzeszowie, który 
jest jednym z najwybitniejszych 
zespołów barokowych w Europie. 
W ramach projektu opactwo zo-
stanie poddane procesom kom-
pleksowej konserwacji i renowa-
cji, a także zostaną zrealizowa-
ne inne zadania, obejmujące mię-
dzy innymi: wykonanie zabezpie-
czeń, modernizację infrastruktu-
ry, inwentaryzację i digitalizację 
zabytków oraz stworzenie porta-
lu internetowego ułatwiającego 
do nich dostęp, a także utworze-
nie w części klasztoru  pokoi goś-
cinnych i centrum konferencyjne-
go. Zakończenie prac przewidzia-
no na listopad przyszłego roku.

Remont u GOPR-owców
JELENIA GÓRA. Od kilku lat 
GOPR-owcy z Jeleniej Góry sta-
rali się o pieniądze na remont 
głównej siedziby karkonoskiej 
grupy Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego przy 
ulicy Sudeckiej. W końcu w tym 
roku się udało. Remont kapital-
ny będzie kosztował 650 tys. zł. 
Odnowione zostanie całe wnę-
trze budynku. Na parterze przy 
wejściu już powstało centrum 
dowodzenia, gdzie dyżurni ra-
townicy odbierają i nadają ko-
munikaty radiowe. Na tym sa-

mym poziomie mieszczą się tak-
że biura oraz sala wykładowa 
dla 20 osób. Na piętrze będzie 
10 dwuosobowych pokoi z peł-
nym węzłem sanitarnym i nie-
wielki aneks kuchenny. Najniższy 
poziom budynku to garaże, ma-
gazyny i miejsce na przyszłą si-
łownię. Goprowcy będą mie-
li stały dostęp do Internetu za 
pomocą specjalnej instalacji. 
Pomysłem na nowe wykorzysta-
nie dużego budynku jest stwo-
rzenie w nim szkoły ratownictwa 
górskiego.

Francuzi partnerem Legnicy
LEGNICA. W piątek 13 paź-
dziernika, podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej, podpisano 
„Deklarację Partnerstwa” Legnicy 
i francuskiego miasta Roanne. 
Stronę francuską reprezentowała  
sześcioosobowa delegacja, z Yves 
Nicolin – merem Roanne, a jed-
nocześnie posłem do Parlamentu 
Republiki Francuskiej, na czele. 
W uroczystości wzięli udział tak-
że przedstawiciele innego part-
nera Legnicy – czeskiego Blanska. 
Już dzień wcześniej goście zwie-
dzili działające w Legnicy firmy 
„Eckert” oraz „Ado”, a w pią-
tek – wystawę poświęconą kultu-
rze Japonii i Chin oraz PWSZ im. 
Witelona. O godzinie 16.00 na pla-
cu Mariackim nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie tablic, z herbami miast 
partnerskich Legnicy: Wuppertalu, 
Blanska, Drohobycza i Roanne. 
Podpisując deklarację (na zdjęciu), 

prezydent Legnicy i mer Roanne 
potwierdzili chęć rozwoju współ-
pracy,  porozumienia i przyjaźni 
między mieszkańcami Legnicy i 
Roanne. Zobowiązali się promo-
wać wymianę kulturalną, socjal-
ną, sportową, szkolną i turystycz-
ną oraz popierać kontakty między 
mieszkańcami. Zadeklarowali, że 
uczynią wszystko, aby współpra-
ca między miastami trwała długo 
i świadczyła o woli kontynuowa-
nia porozumienia między naroda-
mi w zjednoczonej Europie.

Fałszerstwa kandydatów?
LUBIN. Komisja Wyborcza 
KGHM, uchwałą z 9 październi-
ka 2006 roku, zobowiązała swo-
je prezydium „do zgłoszenia 
do organów ścigania podejrze-
nia o popełnieniu przestępstwa 
w postaci sfałszowania podpi-
sów na formularzach zgłosze-
nia kandydatów do wyborów na 
członka Zarządu KGHM Polska 
Miedź SA”. Zarząd miedziowej 
spółki stanowczo podkreśla, że 
nie jest stroną w sporze pomię-
dzy Komisją Wyborczą Spółki a 
centralami związkowymi wspie-
rającymi kandydatów w wybo-

rach na członka zarządu. Zarząd 
spółki realizuje uchwałę Rady 
Nadzorczej KGHM Polska Miedź 
SA z 14 lipca 2006 roku, któ-
ra powołała komisję wyborczą 
spółki oraz określiła jej zakres 
działania i uprawnienia. Stosując 
się do wspomnianej uchwały i 
regulaminu wyborów, zarząd 
umożliwia komisji wypełnienie 
regulaminowych obowiązków. 
Dotyczy to między innymi wnio-
sków o ponowną weryfikację i 
potwierdzenie danych zawar-
tych w formularzach zgłoszenia 
kandydatów w wyborach.

Wczasy dla osób starszych
LEGNICA. Po raz kolejny Caritas 
Diecezji Legnickiej zorganizowała 
w maju, czerwcu i wrześniu dwu-
tygodniowy wypoczynek dla osób 
starszych i samotnych nad mo-
rzem. Wczasowicze wypoczywali 
na czterech turnusach w Dąbkach 
i Ustroniu Morskim. Każdy uczest-
nik miał zapewnione zakwatero-
wanie w pawilonie, pełne wyży-
wienie oraz opiekę religijną i me-
dyczną. Ponadto przysługiwała im 
jedna inhalacja lecznicza, wspo-
magająca profilaktykę i leczenie 

chorób górnych dróg oddecho-
wych. Dzięki specyficznemu mi-
kroklimatowi, pięknym lasom, 
piaszczystym plażom oraz miłej 
rodzinnej atmosferze każdy mógł 
wypocząć i zregenerować siły. W 
tym roku z wczasów nad mo-
rzem skorzystały łącznie 544 oso-
by starsze. – Mamy nadzieję, że 
w następnym roku również uda 
się zorganizować wypoczynek w 
nadmorskich miejscowościach – 
mówi Zbyszek Figiel, przedstawi-
ciel legnickiej Caritas.

Wyjazd osób starszych nad morze

Krzeszowski klasztor pięknieje z dnia na dzień
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Epilog Pieszej Pielgrzymki Legnickiej z Legnicy do Częstochowy

Świadectwo wiary
W tej pielgrzymce prosiłem 
o przebaczenie grzechów, 
silniejszą wiarę dla synów 
i błogosławieństwo w ich 
niebezpiecznej pracy oraz 
dla siebie o szczęśliwą starość 
i śmierć – mówi Tadeusz Iżbicki, 
z Lubina.

W ciągu roku do Legnickie-
go Pola przybywa wiele grup piel-
grzymkowych, aby nie tylko po-
dziwiać to miejsce, lecz przede 
wszystkim, by pomodlić się przy 
relikwiach św. Jadwigi Śląskiej w 
sanktuarium ku jej czci. – Wasza 
grupa jest największa, jaką tu-
taj dotąd spotkałem – mówił bp 
Stefan Cichy do blisko 650 pąt-
ników epilogu sierpniowej Pie-
szej Pielgrzymki Legnickiej z Leg-
nicy na Jasną Górę. W tym roku 
epilog przypadł na 14 paździer-
nika. Zgodnie z tradycją sobot-
nia pielgrzymka rozpoczęła się w 
legnickiej katedrze od modlitwy 
o 7.00 i po kilku godzinach pąt-
niczego szlaku, pokonując blisko 
15 kilometrów, zakończyła się Eu-
charystią o godz. 12.00 w Legni-
ckim Polu. – Chcemy podzięko-
wać Panu Bogu przez wstawien-
nictwo Matki Bożej Jasnogórskiej 

i św. Jadwigi za tego-
roczne pielgrzymowa-
nie, które nie było łatwe, 
ale za to było piękne – 
mówił ks. Marian Kopko, 
przewodnik Pieszej Piel-
grzymki Legnickiej. – W 
sposób szczególny chce-
my dziękować za papie-
ża Jana Pawła II i prosić tutaj Boga 
o jego rychłą beatyfikację – dodał 
ks. Marian. 

Udział w pielgrzymce to wy-
znanie wiary i jej pogłębienie 
dzięki licznym okazjom do re-
fleksji religijnej, które są możliwe 
w czasie konferencji w drodze. – 
Całe nasze życie jest pielgrzymką 
– mówi Marcin Kaluta, kleryk pią-
tego roku. – Dlatego epilog piel-
grzymki legnickiej do Legnickie-
go Pola traktuję jako okazję do 
wspólnego kroczenia z ludźmi, 

do których kiedyś pój-
dę jako kapłan. To tak-
że czas do zastanowie-
nia się nad swoim ży-
ciem i możliwość prze-
modlenia ważnych ży-
ciowych decyzji – dodał 
kleryk Marcin. 

Temat pielgrzymo-
wania pogłębił jeszcze raz ks. 
bp Stefan Cichy w swojej ho-
milii. – Tegoroczna pielgrzymka 
na Jasną Górę miała szczególny 
aspekt – mówił biskup. – Chcieli-
śmy wsłuchać się bardziej w głos 
papieża Benedykta XVI i jego en-
cykliki Bóg jest Miłością. Przyby-
wając tutaj, chcemy na nowo so-
bie uświadomić, że z wiarą mają 
się łączyć czyny miłości, bo wiara 
bez uczynków jest martwa – do-
dał bp Cichy. 

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Akcja Katolicka diecezji legnickiej w hołdzie Janowi Pawłowi II

Sługa Miłosierdzia
W ramach obchodów Dnia 
Papieskiego, 14 październi-
ka Instytut Diecezjalny Akcji 
Katolickiej zorganizował w 
Lubinie sesję naukową poświę-
coną słudze Bożemu Janowi 
Pawłowi II.

Po wspólnej Eucharystii o 
godz. 9.00 z biskupem Stefa-
nem Cichym w parafii św. Ja-
na Bosko w Lubinie asysten-
ci Akcji Katolickiej, członkowie 
i sympatycy Akcji Katolickiej, 
oraz zaproszeni goście wzięli 
udział w sesji naukowej pt. „Au-
torytet w życiu publicznym”. W 
czasie kilkugodzinnego spotka-

nia uczestnicy usłyszeli dwie 
prelekcje ks. dr. Marka Men-
dyka, dyrektora Wydziału Ka-
techetycznego Kurii Legnickiej, 
oraz prof. Stanisława Gebhard-

ta, prezesa Fundacji Odbudowy 
Demokracji im. Ignacego Pade-
rewskiego. Przedłużeniem sesji 
były grupy konwersatoryjne. W 
podsumowaniu sesji ks. bp Ste-

fan Regmunt stwierdził, że po-
trzeba takich dyskusji. – Jan Pa-
weł II uczył się, pogłębiał wie-
dzę, pracował nad sobą, dlate-

go stał się au-
torytetem dla 
milionów lu-
dzi na całym 
świecie – mó-
wił biskup. Na 
koniec bp Ste-
fan życzył, aby 
każdy uczest-

nik sesji podzielił się wiedzą 
uzyskaną w czasie wykładów ze 
swoimi bliskimi i wspólnotami 
parafialnymi. 

ANNA JAŚKOWSKA

Każdy 
z prelegentów 
mocno 
podkreślał 
rolę autorytetu 
w dzisiejszym 
świecieKS
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Owocem 
wspólnego 
pielgrzymowania 
była radość, 
widoczna 
na koncercie 
kończącym 
spotkanie 

Sonda

WSPÓLNY CEL
STANISŁAW DROŻDŻEWSKI 
Z MĘCINKI, Z PARAFII ŚW. ANDRZEJA
– Celem moje-
go pielgrzymo-
wania jest swoi-
ste świadectwo, 
które mogę zo-
stawić w świa-
domości ludzi, którzy mnie 
widzą na wózku inwalidz-
kim. Chcę w ten sposób 
pokazać, że nie powinni-
śmy wstydzić się wiary w 
Chrystusa, który przecież 
oddał za nas życie. Dzięki 
niej czuję się pełnowar- 
tościowym człowiek.

MAREK ŚLEDŹ, 
Z GRUPY ROWEROWEJ 
– Jako grupa 
rowerowa je-
chaliśmy już 
po raz trzeci. 
Pielgrzymujemy 
innym szlakiem, 
ale cel jest ten sam. Chcemy 
podziękować za dar sierpnio-
wego pielgrzymowania na 
Jasną Górę i prosić o dalsze 
łaski. Moim osobistym celem 
jest nie tylko dziękczynienie 
za dar pielgrzymowania, ale 
także prośba o umiejętność 
zachęcania innych do tego ro-
dzaju pielgrzymowania. 
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Kiedy w czasach realne-
go socjalizmu w Polsce 
planowano, a później 
budowano największe 

kopalnie odkrywkowe, nikt nie 
pytał o zdanie zwykłych lu-
dzi. Tych ludzi, którzy nominal-
nie byli gospodarzami Polski 
Ludowej. Tych, których osta-
tecznie skazywano na koegzy-
stencję z kopalnianym molo-
chem. Od tamtej pory czasy się 
zmieniły. Zmieniły się zasady, 
na jakich ogromne prywatne 
firmy mogą inwestować, roz-
wijać się, zarabiać, zatrudniać 
i płacić podatki. Magiczne sło-
wo „samorządność” postawi-
ło przed kapitałem silnego ad-
wersarza, dbającego o siebie, 
ale i o środowisko.

Badania po badaniach
Ponad sto hektarów ziemi 

odkupiła przed kilkoma laty od 
lokalnej spółdzielni w Starej 
Kamienicy mało-

polska firma Pol-Skal. Zaraz po 
zakupie do wojewody dolnoślą-
skiego trafiła prośba Pol-Skalu 
o zgodę na przeprowadzenie 
na nabytym terenie prac geo-
logicznych. W ich konsekwen-
cji na 5–6 hektarach miałaby 
powstać odkrywkowa kopalnia 
skalenia, zatrudniająca kilkana-
ście osób z terenu gminy. Jed-
nak trzon pracowników mieli-
by stanowić wysoko wykwalifi-
kowani robotnicy z zewnątrz. 
Wojciech Poczynek, wójt Sta-
rej Kamienicy, nie ukrywa, że 
jest przeciwnikiem powstania 
w jego gminie odkrywki. – Stra-
tegia rozwoju naszej gminy w 
ogóle nie bierze pod uwagę po-
wstania na jej terenie wielkie-
go przemysłu – mówi. 
– Naszym nadrzędnym 
celem jest turystyka, a 
mówiąc bardziej szcze-
gółowo – agroturysty-
ka. Wiem, że to projekt 
wymagający czasu, in-
westycji i cierpliwości, 
ale zapewniam, że to 
walory naszej przyro-
dy, a nie jakiś kopalnia-
ny kombinat, są przy-
szłością naszej gminy – 
dodaje wójt Starej Ka-
mienicy. 

W gminie mieszka 
nieco ponad pięć ty-
s i ę c y 

mieszkańców. Bezro-
bocie jest na pozio-
mie nieodbiegającym 
od średniej dla te-
go makroregionu. Na 
uwagę zasługuje jed-
nakże fakt, że 40 pro-
cent jej mieszkańców 
ma wyższe wykształ-
cenie i, jak to się tutaj 
mówi: kto chce praco-
wać, ten pracuje. Jed-
nak bez względu na 
wykształcenie i wyko-
nywany zawód, nie-
mal cała społeczność 
gminy jest przeciw-
na planom budowy 

kopalni. Wyrazi-
cielem tej nega-

tywnej opinii 
jest każdora-

zowo rada 
gmin-

n a , 

której obradom mogą się przy-
słuchiwać wszyscy, którym 
przyszłość regionu nie jest obo-
jętna. – Mimo to rozumiem, że 
przedstawiciele Pol-Skalu mo-
gą czuć rozgoryczenie z powo-
du ciągnących się negocjacji. 
Rozumiem, ale nie popieram 
ich działań – mówi Wojciech 
Poczynek. Na razie podkrakow-
ska firma chce tylko uzyskać 
pozwolenie na zbadanie tego 
terenu pod względem geolo-
gicznym. Zbadanie, choć od 
wielu lat (na podstawie wcześ-
niejszych badań) wiadomo, 
że pas pokładów zawierają-
cych skaleń ciągnie się Izerski-
mi Górami kilkadziesiąt kilo-
metrów. Beata Pelc, reprezen-
tująca biuro prasowe wojewo-
dy mówi, że sprawa ewentual-
nej koncesji dla Pol-Skalu po-
winna się rozstrzygnąć jeszcze 
w tym miesiącu. Zastanawiają-
ce jest jednak, że podczas dłu-
gotrwałych i kilkakrotnych roz-
mów przedstawicieli Pol-Ska-
lu i gminy ci pierwsi nie potra-
fili konkretnie określić, jakie 
działania w kontekście lokalne-
go zatrudnienia i ochrony śro-
dowiska podejmą, aby zaspo-
koić ambicje i rozwiać obawy 
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Będzie kopalnia odkrywkowa w sercu Gór Izerskich?

Na ostr zu skalenia
Małopolska firma 

trzy razy składała wniosek 
do wojewody 

dolnośląskiego o zgodę 
na prace geologiczne. 

Wojewoda, opierając się 
na opinii wójta, trzy razy 

odmawiał. Czy ciąg 
dalszy nastąpi?

tekst i zdjęcia
ROMAN TOMCZAK

wersarza, dbającego o siebie, 
ale i o środowisko.

Badania po badaniach
Ponad sto hektarów ziemi 

odkupiła przed kilkoma laty od 
lokalnej spółdzielni w Starej 
Kamienicy mało-

szłością naszej gminy – 
dodaje wójt Starej Ka-
mienicy. 

W gminie mieszka 
nieco ponad pięć ty-
s i ę c y 

wać, ten pracuje. Jed-
nak bez względu na 
wykształcenie i wyko-
nywany zawód, nie-
mal cała społeczność 
gminy jest przeciw-
na planom budowy 

kopalni. Wyrazi-
cielem tej nega-

tywnej opinii 
jest każdora-

zowo rada 
gmin-

n a , 

– Część złóż 
skalenia 
jest dawno 
skatalogowana. 
O nowych wiemy, 
że są przebogate 
– mówi Wojciech 
Poczynek, wójt 
Starej Kamienicy.
Na dole: Domy 
tego typu 
ciągle znajdują 
nabywców. 
Zwłaszcza wśród 
emerytowanych 
górników
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Będzie kopalnia odkrywkowa w sercu Gór Izerskich?

Na ostr zu skalenia
miejscowych kontestatorów. 
Tekst ten pewnie zyskałby ru-
mieńców i odpowiedniej, rze-
telnej wymowy, gdyby zaist-
niały w jego treści argumenty 
poddane przez drugą stronę. 
Niestety, w ciągu kilku ostat-
nich tygodni żadnemu z dolno-
śląskich dziennikarzy nie udało 
się skontaktować z przedstawi-
cielem Pol-Skalu, Mirosławem 
Kotowskim. Szkoda.

Stylem grzbietowym
Skaleń jest ważny dla go-

spodarki. Jest podstawowym 
komponentem do produkcji 
armatury sanitarnej, na którą 
nabywców nie trzeba szcze-
gólnie szukać. I ważny dla 
firmy Pol-Skal, która już od 
trzech lat stara się o prawo 
do eksploatacji złóż w oko-
licach Starej Kamienicy i An-
toniowa. Jeżeli zdecydowana 
większość mieszkańców sta-
rokamienieckiej gminy rze-
czywiście nie chce tutaj od-
krywki, to skąd niepewność, 
że kopalnia mimo wszystko 
kiedyś zniszczy sielski kraj-
obraz tego fragmentu Izer-
skich Gór? Przecież vox popu-
li – vox Dei. Niedawno w Anto-
niowie, a później w pozosta-
łych miejscowościach, powsta-
ło stowarzyszenie broniące te-
go skrawka przepięknej przy-
rody przed firmą Pol-Skal. Sto-
warzyszeniu przewodzi osiad-
ły tutaj przed dwudziestu laty 
Lucjan Mankindorf. W niedzie-
lę 8 października stowarzysze-
nie pod nazwą „Pod Kamienie-
ckim Grzbietem” zorganizo-
wało oficjalny protest prze-
ciwko budowie kopalni. Była 
prasa, była dolnośląska tele-
wizja. – Nie pozwolimy, aby w 
naszych miejscowościach zo-
stało zniszczone to, co jest 
największym atutem – mówili 
wtedy Stanisław Tomczak i Lu-
cjan Mankindorf. Czy te efek-

towne i głośne kontestacje 
wystarczą? Na pewno uspo-
koją na jakiś czas nerwy lokal-
nych obrońców przyrody.

Kto za, kto przeciw?
W Starej Kamienicy, jak w 

powieści Gogola, stoją obok 
siebie: magistrat, kościół i 
strażacka remiza. Nieco da-
lej – plebania. Gospo-
darz miejscowej pa-
rafii pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela, ks. 
kanonik Jan Nicko, 
to zapalony myśliwy. 
Już zaciera ręce na 
nadchodzące uroczy-
stości (czyt.: polowa-
nia) św. Huberta. Ja-
ko myśliwy, jest nie-
poprawnym orędow-
nikiem i wielbicielem lokalnej 
przyrody. Mimo to projekt fir-
my Pol-Skal nie wydaje mu się 
utopią. – Myślę, że jeśli kopal-
nia dałby nowe miejsca pra-
cy, to część parafian zgodziła-
by się z jej obecnością – mówi 
ks. Nicko. A przyroda? – Wię-
cej szkody przyrodzie robią ci, 
którzy wylewają ścieki do Bo-
bru albo zostawiają śmieci w 
lasach. Zwierzyna tylko przez 
to cierpi, kaleczy się, zatruwa. 
Ale jeśli ktoś chce postawić tu 
duży zakład, to powinien tak-
że zadbać o recykling, oczysz-
czalnie ścieków, odpowiednie 
filtry... Wtedy to miałoby sens 
– zapewnia ks. kanonik. Trud-
no także, zdaniem księdza, nie 
oprzeć się wrażeniu, że wciąż 
mało parafian zna szczegóło-
we fakty całego procesu, któ-
ry toczy się nad ich głowa-
mi. Skróty i plotki nie zastą-
pią przecież rzetelnej wiedzy 
o tym, na jakim etapie są roz-
mowy gminy z Pol-Skalem. – 
Myślę, że prędzej czy później 
potrzebne tu będzie jakieś re-
ferendum, którego ani woje-
woda, ani ewentualny inwe-

stor nie będzie mógł zbagate-
lizować – proponuje ks. Jan Ni-
cko. – Szkoda, że do tej pory 
nie zorganizowano żadnego 
spotkania, poświęconego wy-
łącznie temu problemowi. Ob-
rady rady gminy to nie wszyst-
ko – mówi. 

Orzeł nad trójkątem
Tereny w trójką-

cie wyznaczonym po-
między Jelenią Górą, 
Złotoryją i Zgorzel-
cem to bez wątpie-
nia raj dla agrotury-
stów. Wąskie, malow-
nicze dróżki zbudo-
wane przez pruskich 
osadników sto lat te-
mu, ciągnące się bu-

kowymi lasami poprzez stro-
me wzniesienia, mijające uro-
cze domostwa z pruskiego mu-
ru, z dachami sięgającymi nie-
mal ziemi... To wszystko może 
zobaczyć, a – jak twierdzą lo-
kalni regionaliści – także prze-
żyć, zobaczyć i posmakować 
każdy, kto tutaj zawita. Nieje-
den z orędowników lokalnej 
przyrody prowadzi tutaj swo-
je agrogospodarstwo. Na razie 
bez rozmachu, ale rzetelnie. 
Ostrożnie, ale bez lęku. Dodat-
kowym argumentem ich dzia-
łalności jest atut, że robią to 
wszystko w zgodzie z uchwa-
loną wcześniej gminną strate-
gią. Czy mimo to kiedyś trzeba 
będzie ją zmieniać, tak aby bie-
liki ustąpiły miejsca pogłębiar-
kom? 

Transparent 
„Kopalniom stop” 
w oknie nieczynnej 
szkoły 
w Kwieciszowicach. 
Czy kopalnia 
mogłaby pomóc 
istnieć takim 
ośrodkom?
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– To bardzo ważne wydarzenie, bo staliśmy się 
studentami i otrzymaliśmy pierwsze w życiu 
indeksy. Teraz czujemy się tak naprawdę alumnami 
seminarium – mówi Marek Staroń, alumn I roku. 

W poniedziałek 9 października 24 alum-
nów Wyższego Seminarium Duchownego w 
Legnicy złożyło przysięgę rzetelnego realizo-
wania formacji seminaryjnej w nowym roku 
akademickim 2006/2007. Na uroczystość ot-
warcia do auli legnickiego seminarium przy-
było wielu gości z Legnicy i okolic. W otocze-
niu przede wszystkim osób duchownych, lu-
dzi nauki i rektorów uczelni byli także rodzi-
ce alumnów i studentów Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego. Na początku spotkania rek-
tor legnickiego seminarium, ks. Leopold Rzod-
kiewicz, w swoim wystąpieniu zadał wszyst-
kim ważne pytanie, które 
wprowadziło w atmosfe-
rę spotkania. – Jak uczynić 
ten dzisiejszy początek ro-
ku formacji i nauki dobrym, 
by mieć nadzieje na obfi-
te owoce? – pytał rektor. 

– Myślę, że ważnym elementem dobrego po-
czątku w roku akademickim jest odnowienie 
i pogłębienie świadomości naszej misji, stoją-
cych przed nami celów i środków do nich pro-
wadzących oraz nabranie nadziei i nowego 
entuzjazmu do czekającej nas drogi – odpo-
wiedział w stanowczych słowach rektor.

Szczególnym gościem był ks. bp Ignacy 
Dec, biskup świdnicki, który w wykładzie za-
tytułowanym „Formacja seminaryjna w świet-
le ostatnich dokumentów Kościoła” zaakcen-
tował jedno z podstawowych zadań Kościoła, 
którym jest od wieków troska o odpowied-
nie formowanie i kształcenie duchowień-
stwa. – Formacja kandydatów do kapłaństwa 
obejmuje proces dokonujący się w semina-
rium od chwili przekroczenia progów przez 
młodych ludzi, aż do chwili przyjęcia przez 
nich święceń i odesłania ich przez biskupa do 
posługi w Kościele i świecie – mówił ks. bp 
Ignacy Dec. Dla młodych alumnów i studen-
tów I roku teologii słowa przysięgi oraz te 
wypowiedziane przez zaproszonych gości w 
czasie inauguracji stały się wzmocnieniem na 
ich drodze. – Wkraczając w czas studiów w 
seminarium, zmienia się w życiu bardzo du-
żo – mówi Piotr Tumanowski z parafii Naro-
dzenia NMP w Lubaniu. – To obowiązek stu-
diowania, ale także czas na dogłębne rozwa-
żanie przyszłości drogi życiowej opartej na 
Chrystusie. Wiem, że gdy Jemu zawierzę, nie 
pomylę się w moim życiu – dodaje Piotr.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Kilkaset osób, w większości pamiętających 
czasy pierwszej „Solidarności”, spotkało się 
w legnickim kościele, by modlić się w intencji 
Ojczyzny.

Do końca nie było wiadomo, jaka będzie 
frekwencja. 9 października do kościoła pw. 
Trójcy Świętej w Legnicy, leżącego w sercu 
legendarnego Zakaczawia, zapraszali ci, któ-
rzy w latach stanu wojennego tworzyli trzon 
niepodległościowej konspiracji na tym tere-
nie. Pomysłodawcami Mszy św. za Ojczyznę 
byli m.in.: ks. prałat Władysław Jóźków, Sta-
nisław Andrzej Potycz, Stanisław Obertaniec, 
Dorota Czudowska oraz Krystyna Sobieraj-
ska. Ta ostatnia niedawno przyjechała do Pol-
ski po 22 latach emigracji w Norwegii. Obawy 
organizatorów o frekwencję były podyktowa-
ne trzeźwą oceną współczesnego postrzega-
nia polityki oraz pejoratywnego stosunku co-
raz większej grupy nasze-
go społeczeństwa do takich 
słów, jak: Ojczyzna, „Soli-
darność”, wiara... Kilkadzie-
siąt minut przed uroczysto-
ścią bardzo trafnie spuento-
wał tę niepewność dyrektor 

legnickiego Radia Plus, Stanisław Obertaniec, 
w rozmowie radiowej z Krystyną Sobierajską: 
– Nas zawsze była garstka. Wtedy, w czasach 
stanu wojennego też byliśmy w mniejszości.

Mszy św. koncelebrowanej przewodził 
ks. prałat Władysław Jóźków, proboszcz 
parafii. Asystowali mu o. Tobiasz Fiećko 
OFM, ks. prałat Tadeusz Kisiński oraz die-
cezjalny duszpasterz akademicki, ks. Jan Pa-
zgan, który był także autorem homilii do 
wiernych, zebranych przed ołtarzem Trójcy 
Świętej. Ks. Pazgan przypomniał w  kazaniu 
czasy stanu wojennego, podziemnych orga-
nizacji patriotycznych oraz uwikłanych w 
nie losów młodych kleryków wrocławskie-
go seminarium, do których sam wtedy na-
leżał. – Pamiętam dni, kiedy warkot moto-

rów milicji obywatelskiej zagłuszał modli-
twy wiernych, zgromadzonych w  katedrze. 
Myślałem wtedy o was, którzy dziś siedzicie 
przede mną w ławkach, a wtedy staliście na-
przeciwko milicyjnych kordonów. O waszej 
odwadze i waszej wierze – mówił do zebra-
nych ks. Pazgan.

Wśród tych, którzy odpowiedzieli na za-
proszenie do wspólnej modlitwy za Ojczyznę, 
zdecydowaną większość stanowili ludzie star-
si i dojrzali. Jednak niektórzy z nich, wspo-
minając nieodległe czasy politycznej niewoli  
i modląc się za obecny rząd i Ojczyznę, trzy-
mali za rękę lub tulili do siebie swoje dzieci 
lub wnuki. Bo pewnie taki także był sens spo-
tkania się na tej Mszy św. Organizatorom – 
gratulujemy. ROMAN TOMCZAK

Msza św. za Ojczyznę odbyła się w Legnicy

Patriotycznie
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Inauguracja roku akademickiego w seminarium legnickim

Gaudeamus w seminarium
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Ks. bp Stefan 
Cichy wręcza 

studentom 
upragnione 

indeksy

Uroczystości 
towarzyszyli 

– tradycyjnie 
– legniccy 

harcerze ZHR-u
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„Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezji legnickiej

Niezwykły pomnik

Kanoniczna wizytacja biskupia dekanatu Zgorzelec

Pod czujnym okiem Pasterza

Stypendyści Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” to żywy 
pomnik wystawiony Janowi 
Pawłowi II. Każdy z nas może 
przyczyniać się do jego tworzenia.

Od 2001r. w niedzielę po-
przedzającą rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową (16 października), Fun-
dacja organizuje Dzień Papie-
ski. Jej cała działalność to pro-
mowanie nauczania Papieża i 
wspieranie określonych przed-
sięwzięć społecznych, głównie 
w dziedzinie kultury. Najważ-
niejszym celem jest wspiera-
nie rozwoju kultury i nauki 
chrześcijańskiej oraz chrześci-
jańskich mediów w Polsce, a 
przede wszystkim podnosze-
nie szans edukacyjnych mło-
dzieży z małych miast i wsi. 
Większość z nich to młodzież 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.

W tym roku szkolnym w 
diecezji legnickiej jest 37 sty-
pendystów. Zapotrzebowanie 
na pomoc jest oczywiście du-
żo większe, jednak Fundacja 

dysponuje głównie tyl-
ko tymi środkami, któ-
re uda się zebrać pod-
czas Dnia Papieskiego. 
Wysokość poszczegól-
nych stypendiów nie 
jest duża. Wypłacane 
są one w postaci pa-
kietów rzeczowych i eduka-
cyjnych, każdy wysokości ok. 
100–150 zł.

Dzień ten ma wymiar kon-
kretnej, ludzkiej solidarności 
i pomocy tym, którzy pocho-
dzą z rodzin niezamożnych, 

a są zdolni, pragną 
rozwijać swoje talen-
ty i realizować marze-
nia. Stypendyści co ro-
ku uczestniczą w ogól-
nopolskim spotkaniu, 
ale ks. Marek Mendyk 
chciałby, aby tworzyli 

oni również wspólnotę diece-
zjalną. Dlatego kilka razy w ro-
ku organizowane są spotkania 
diecezjalne. W tym roku pod-
czas ferii zimowych mają się 
odbyć również ich wspólne re-
kolekcje. MIROSŁAW JAROSZ

Praktyka wizytacji kanonicz-
nej sięga początków Kościoła. 
Już św. Paweł posłał Tytusa 
i Tymoteusza, aby odwiedzili  
założone przez niego wspólno-
ty. Tak pozostało do dziś.

W ostatnich dniach września 
bp Stefan Cichy rozpoczął wizyta-
cję kanoniczną dekanatu Zgorze-
lec. Będzie odwiedzał wszystkie 
parafie tegoż dekanatu niemal do 
połowy listopada. Przyjrzy się pra-
cy kapłanów i osób świeckich po-
magających w Kościele oraz zoba-
czy, jak działają poszczególne pa-
rafie i organizacje z nimi współ-
pracujące. To od czasów wojny 
pierwsza wizytacja, której doko-
nuje biskup diecezjalny. Wcześ-
niej parafie tego przygranicznego 

terenu zawsze wizytowali biskupi 
pomocniczy.

Wizytacja w dekanacie Zgo-
rzelec rozpoczęła się od nawie-
dzenia dziekańskiej parafii pw. 
św. Bonifacego oraz  in-
stytucji mieszczących się 
na jej terenie. Podczas 
pobytu w szkołach bi-
skup mówił uczniom o 

szukaniu prawdy, uwrażliwieniu 
na piękno i realizowaniu dobroci. 
Pamiątką po tej wizycie pozosta-
nie „Biblia dla Rodziny”, którą bi-
skup rozdawał młodzieży.

Legnicki pasterz od-
wiedził również, prowa-
dzone przez Caritas Die-
cezjalną, Centrum Pomo-
cy Uchodźcom, zapozna-

jąc się z problemem uchodźstwa 
oraz kłopotami i radościami tych 
ludzi. W podziemiach plebanii pa-
rafii pw. św. Bonifacego poświęcił 
i otworzył salkę internetową „Ja-
nówka”, z której młodzież będzie 
mogła korzystać bezpłatnie.

Spotykając się z samorządow-
cami, biskup mówił o modlitwie i 
pracy, które mają się przenikać w 
życiu ludzi służących społeczeń-
stwu. – „Ora et labora” to słowa, 
które każdy urzędnik państwo-
wy, ale też i każdy człowiek, bez 
względu na zajmowane stanowi-
sko czy pełnioną funkcję, powi-
nien uczynić mottem swego życia 
– mówił bp Cichy. – Tylko wtedy, 
będąc blisko Boga, możemy uczy-
nić naprawdę wielkie i wzniosłe 
rzeczy.  MJ

Stypendyści 
z diecezji 
legnickiej 
podczas 
spotkania 
z biskupem

Wizytacja 
to także 
spotkania trochę 
mniej oficjalne
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Gdyby nie pomoc Fundacji, 
wielu z nich nigdy nie mo-
głoby uczyć się języków 
obcych, kupić kompute-
ra czy po prostu doskona-
lić swych talentów: artystycz-
nych, literackich czy nauko-
wych. Wychodzimy naprze-
ciw ich marzeniom i ocze-
kiwaniom. Jest to też oka-
zja, by kształcić swoistą eli-
tę Kościoła. Jednym z warun-
ków otrzymania stypendium 
jest decyzja stypendysty, by 
włączyć się w jakąś działal-
ność społeczną na rzecz dru-
giego człowieka. Raz w ro-
ku, podczas wakacji, wszy-
scy obowiązkowo uczestni-
czą w obozie stypendialnym. 
Dla nich nie jest to tylko wy-
poczynek, ale przede wszyst-
kim ciężka praca.

MOIM 
ZDANIEM

KS MAREK MENDYK

koordynator diecezjalny Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
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Na przykładzie tej młodej, 
bo dopiero 18-letniej 
parafii znakomicie widać, 
że Kościół to nie budynek, 
w którym można się 
pomodlić, lecz przede 
wszystkim ludzie, którzy 
chcą się modlić.

Kiedy w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego 
wieku budowano w Ka-
miennej Górze osied-
le Tkaczy, zwane rów-
nież Krzeszowskim, od-
dalone od centrum mia-
sta, pojawiła się potrze-
ba stworzenia nowej pa-
rafii i wybudowania w 
niej kościoła. To trudne 
zadanie powierzono ks. 
Aleksandrowi Siemiń-
skiemu. – Na początku 
nie miałem nawet gdzie 
mieszkać – opowiada 
proboszcz – korzysta-
łem wówczas z uprzej-
mości różnych osób. W 
końcu po kilku miesią-
cach udało mi się wy-
nająć na osiedlu miesz-
kanie, gdzie później ra-
zem z wikarym mieszka-
liśmy jeszcze pięć lat.

Budowa i rowery
Przez cały czas trwa-

ły też poszukiwania 
miejsca do odprawia-
nia Mszy świętych. Wy-
bór padł na baraki, któ-
re pozostały po budo-
wie osiedla. Pierwszą 
Mszę św. odprawiono 
tam w grudniu 1988 r., 
a kilka dni później w 
budującym się kościele, 
w Czadrowie. Parafię 4 
maja 1991 r. erygował 
ówczesny biskup Tade-

usz Rybak. Do pokona-
nia zostało jednak wciąż 
wiele. Parafia otrzymała 
w końcu ziemię w oko-
licy osiedla i w 1994 
rozpoczęto wykopy pod 
fundament kościoła. 
Sześć lat później wmu-
rowano kamień węgiel-
ny i odprawiono w nim 
pierwszą Mszę św.

Wielką pasją księdza 
proboszcza jest kolar-
stwo. Od początku swo-
jej posługi jeździł z gru-
pami młodzieży po Dol-
nym Śląsku, a później 
całej Polsce. W 2003 ro-
ku był z ogólnopolska 
pielgrzymką rowerową 
w Rzymie. Obecnie swo-
je zamiłowania rozwi-
ja indywidualnie, zdo-
bywając wyróżnienia na 
zagranicznych wyści-
gach.

Nasze zwyczaje
Chociaż parafia jest 

młoda, wytworzyły się 
w niej ciekawe trady-
cje, z których kilka war-
to przytoczyć. Podczas 
I Komunii Świętej dzie-
ci zasiadają wspólnie, 
wraz z kapłanem, wokół 
ołtarza. Na Boże Ciało 
wierni przygotowują oł-
tarze związane z tema-
tami, które później są 
przy nich rozważane. W 
każdy wtorek o godzinie 
8.00 odbywa się Msza z 
nabożeństwem i nowen-
ną do św. Antoniego. Po 
niej kapłan rozdaje kil-
kadziesiąt świeżych bu-
łek, które wierni zabie-
rają do domu, dla sie-
bie i bliskich. I jeszcze 
jedna rzecz. Pod koś-
ciołem znajduje się ka-
plica Matki Bożej Fatim-

skiej. W niej codziennie, 
przez cały rok, o godzi-
nie 20.30 zbiera się gru-
pa osób na modlitwie, 
prosząc m.in. za cho-
rych, za poczęte dzie-
ci i za budujący się koś-
ciół. To wspaniałe świa-
dectwo wiary. 

Przy parafii działa-
ją również: grupa mi-
nistrancka, dziewczęca 
schola liturgiczna oraz 
Akcja Katolicka i koło 
Caritas, które pomagają, 
m.in. organizując pod-
czas wakacji półkolonie 
dla dzieci. W kościele 
nie ma jeszcze organ, 
więc wierni sami śpie-
wają i to, nie jak zazwy-
czaj jedną zwrotkę, a ca-
łe pieśni.

Chociaż mury koś-
cioła już stoją, pozosta-
ło jeszcze wiele pracy, 
przede wszystkim przy 
wyposażeniu wnętrza 
świątyni.

MIROSŁAW JAROSZ

Kościół parafialny na tle 
panoramy Karkonoszy  

o zachodzie słońca 
to wyjątkowo piękny widok

KS. ALEKSANDER 
SIEMIŃSKI

Urodził się w 1953 r. w 
Strzegomiu. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1979 ro-
ku we Wrocławiu. Jako wi-
kariusz pracował w Leśnej, 
Oławie, Wałbrzychu, Jelczu- 
-Laskowicach i Jeleniej Górze. 
W 1988 został skierowany 
do utworzenia nowej para-
fii pw. Serca Pana Jezusa w 
Kamiennej Górze. Od 1991 r.  
jest jej proboszczem.
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Trudno mówić o parafii jako całości. Dla mnie 
jest ona widoczna przez pryzmat poszczegól-
nych ludzi, którzy ją tworzą. Jak chociażby pani 
Agnieszka Fryzowicz, która od lat przystraja ołtarz 
kwiatami, czy nieżyjąca już dr Jolanta Kowalska. 
Albo kierownik budowy kościoła Stanisław Patra, 
przez wszystkie te lata zawsze szczerze oddany 
i wspierający to dzieło, lub pani Anna Strochmal 
sołtys z Czadrowa, która otworzyła swój dom, 
kiedy nie miałem gdzie mieszkać i wspiera pomo-
cą przez wszystkie lata. Trochę żałuję, że nie ma 
dziś tu takiej wspólnoty młodzieżowej jak daw-
niej. Cieszy jednak to, że ci, którzy do niej należe-
li, a dziś rozjechali się po całym świecie, pamięta-
ją o swoim proboszczu, utrzymując z nim kontakt 
telefoniczny czy internetowy. Chciałbym swoim 
postępowaniem zbliżyć się do każdego z parafian. 
Założyłem sobie, żeby każdy był życzliwie potrak-
towany i „nikt ze łzami nie odszedł”.

Zapraszamy do kościoła
  Niedziela: 7.30, 10.15, 11.30, 18.00; Czadrów 10.00
  W tygodniu: 18.00; wtorki 8.00; Czadrów: wt., pt. 

16.30
  Odpust parafialny: tydzień po Bożym Ciele, święto 

Serca Pana Jezusa

PANORAMA PARAFII 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze

Jak rósł Kościół


