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LEGNICKI
ROMAN TOMCZAK

redaktor wydania Biskup legnicki Stefan Cichy 
uroczyście wmurował kamień 
węgielny, poświęcony przez 
Jana Pawła II dziesięć lat temu 
w Legnicy. Budowa kościoła 
trwała zaledwie trzy lata.

Będąc w Żarskiej Wsi z wi-
zytacją duszpasterską rok te-
mu, biskup Cichy zażartował, 
że życzyłby miejscowym para-
fianom oraz duchowieństwu, 
aby już w przyszłym roku moż-
na było odprawić w koście-
le pasterkę. – Jak się okazało, 
moje słowa były prorocze. Do-
brze jest czasami w ten spo-
sób zmotywować osoby odpo-
wiedzialne za budowę kościo-
ła. To chyba za rok będziemy 
święcić, księże proboszczu? – 
zwrócił się z uśmiechem do 
ks. Wiesława Walendzika bi-
skup Stefan Cichy, który prze-
wodniczył 8 grudnia  Mszy św. 
w intencji wszystkich budow-
niczych świątyni. On też doko-
nał wmurowania kamienia wę-
gielnego, które było zwieńcze-

niem trzyletnich zale-
dwie prac budowla-
nych, ale także długo-
letnich zabiegów ad-
ministracyjnych, pro-
wadzonych przez ko-
lejnych proboszczów 
j ęd rzychowick i ch . 
Podczas Mszy świetej 
bp Cichy odsłonił tak-
że tablicę upamiętnia-
jącą sobotnie uroczy-
stości oraz podpisał 
akt erekcyjny.

Historia Żarskiej Wsi sięga 
średniowiecza. Miejscowość 
od 1967 roku należy do para-
fii pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny w Jędrzychowicach. W 1975 
roku zbudowano tu kaplicę na 
terenie cmentarza, ale szyb-
ko okazała się ona za mała dla 
wciąż rosnącej liczby miesz-
kańców Żarskiej Wsi. 

Budowę kościoła zainicjo-
wał przed laty ówczesny pro-
boszcz Żarskiej Wsi ks. Piotr 
Mianowski. Jemu zawdzięczać 
należy także przygotowania do 
poświęcenia kamienia węgiel-

nego, którego doko-
nał Jan Paweł II pod-
czas jego historycznej 
pielgrzymki do Legni-
cy w czerwcu 1997 ro-
ku. Budowę kościoła 
w Żarskiej Wsi prowa-
dził następnie ks. Ry-
szard Wołowski, który 
uzyskał zatwierdzenie 
projektów budowla-
nych. 5 maja 2005 ro-
ku wbito pierwszą ło-
patę na placu budowy. 

 ROMAN TOMCZAK
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Po uroczystym 
odczytaniu, 
biskup legnicki 
Stefan Cichy 
podpisuje 
akt erekcyjny 
kościoła 
pw. Najświętszej 
Maryi Panny 
Wspomożenia 
Wiernych 
w Żarskiej Wsi

Wmurowanie kamienia węgielnego w kościele w Żarskiej Wsi

Najmłodsza świątynia
To już 26. rocznica ogło-

szenia w Polsce stanu 
wojennego. Tym razem 
próbujemy odpowiedzieć 
na pytanie, jak pierwsze dni 
„wojny” wyglądały na tere-
nie Zagłębia Miedziowego. 
Na wspomnienia namówi-
liśmy ks. Mariana Kopkę, 
duszpasterza miedziowej 
„Solidarności”, oraz Piotra 
Serafina, działacza związko-
wego w kopalni „Polkowice”. 
Dzisiaj zajmują nas już 
zupełnie inne sprawy. Na 
przykład przedświąteczna 
pomoc najuboższym. W jaki 
sposób robi to legnicki KSM, 
piszemy na str. VI. 

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA PW. CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA w Dłużynie 
Dolnej
  O kolejnej edycji WIGILIJNEGO 

DZIEŁA POMOCY DZIECIOM
  MUZEUM ŁUŻYCKIE budzi się 

do życia

Trzynastu kleryków, słuchaczy trze-
ciego roku Wyższego Seminarium 

Duchownego w Legnicy, przyjęło w sobo-
tę 8 grudnia zewnętrzne oznaki stanu du-
chownego. Uroczystą Mszę św. z tej oka-
zji odprawił w legnickiej katedrze biskup 
legnicki Stefan Cichy. Klerycy włożyli na 
siebie sutanny i birety w katedralnej za-
krystii. Pomagali im w tym proboszczo-
wie z ich rodzinnych parafii. Dopiero wte-
dy biskup Stefan Cichy nałożył wszystkim 
klerykom białe komże. Obłóczyny miały 
miejsce w uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. W sobo-
tę rozpoczęły się ob-
chody 150-lecia obja-
wień Matki Bożej w 
Lourdes, które potrwa-
ją do 8 grudnia przy-
szłego roku. 

Sutanna 
nie czyni jeszcze 
z kleryka 
kapłana, 
ale oznacza 
już wielką 
odpowiedzialność
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SZATY, KTÓRE ZOBOWIĄZUJĄ
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Schengen i co dalej?
ZGORZELEC. 3 grudnia w UM 
Zgorzelec odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem wicepremie-
ra Grzegorza Schetyny, ministra 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji, w sprawie wejścia Polski 
do układu z Schengen, które na-
stąpi 21 grudnia. Między innymi 
koniecznym tematem rozmów 
były przyszłe losy Łużyckiego 
Oddziału Straży Granicznej w 
związku z Schengen. Z wcześ-
niejszych dyskusji wynika pro-
pozycja przekształcenia ŁOSG w 
ośrodek szkolenia specjalistycz-
nego. Tym bardziej że szkoda by-
łoby stracić doskonale wyszko-

loną kadrę oraz możliwości, ja-
kimi dysponuje oddział. Obok 
Schengen poruszono tematy nie-
doboru kadr w policji oraz bu-
dowy i modernizacji dróg w re-
jonach powiatów zgorzeleckie-
go i lubańskiego. Na koniec by-
ły rozmowy o projekcie budo-
wy muzeum „Wspominajmy ra-
zem”. W konferencji oprócz 
Grzegorza Schetyny udział wzię-
li: Roman Brodniak, poseł, Piotr 
Borys, marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Józef Kozłowski, 
radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego oraz Rafał 
Granicz, burmistrz Zgorzelca. 

Najlepsza praca

BOLESŁAWIEC. W czwartek 
6 grudnia w Pałacu Ślubów w 
Bolesławcu odbyła się uroczy-
sta gala ogłoszenia wyników 
i wręczenia nagród w ramach 
I edycji konkursu o nagrodę 
Prezydenta Miasta Bolesławiec 
na najlepszą pracę magister-
ską lub doktorską z zakresu hi-
storii i współczesności miasta 
Bolesławiec obronione w roku 
akademickim 2005/2006 i 2006/
2007 na wszystkich uczelniach 

państwowych i niepaństwo-
wych w Polsce. Uroczystego 
wręczenia nagród laureatom 
oraz ich promotorom dokona-
li prezydent Bolesławca Piotr 
Roman oraz przewodnicząca 
Rady Miasta Janina Piestrak-
-Babijczuk. Obok listów gra-
tulacyjnych laureaci otrzyma-
li nagrody finansowe w wyso-
kości 3000 zł (I nagroda), 2000 
zł (II nagroda) oraz 1000 zł  
(III nagroda).

Szybciej i bezpieczniej

LEGNICA. Latem 9 lipca br. 
rozpoczęła się w Legnicy prze-
budowa skrzyżowania alei 
Rzeczypospolitej z ul. Bielańską 
i ul. Okrężną. Był to jeden z waż-
nych elementów programu mo-
dernizacji układu komunikacyj-
nego Legnicy. Tym bardziej że 
mieszkańcy tego rejonu miasta 
długo oczekiwali na usprawnie-
nie ruchu tej ważnej arterii, łą-
czącej wielkie osiedla mieszka-
niowe z terenami usługowymi i 

handlowymi, Legnicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, Obwodnicą 
Zachodnią i autostradą A4.  
W piątek 7 grudnia na skrzyżo-
waniu sygnalizacji pulsacyjnej na-
stąpił techniczny odbiór inwesty-
cji i włączenie pełnej sygnalizacji. 
W trakcie prac wykonane zosta-
ły jezdnie na odcinku ok. 300 m 
łącznie z dwiema zatokami auto-
busowymi, chodniki z polbruku, 
ścieżki rowerowe, zjazdy do po-
sesji, enklawy zieleni, pełna ulicz-
na sygnalizacja świetlna (na sześ-
ciu masztach), kanalizacja desz-
czowa. Łączna wartość remontu 
wynosi ok. 3,5 miliona zł. Kwotę 
1,5 mln zł gmina uzyskała ze 
środków pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego w ramach 
programu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego prowadzonego 
przez Ministerstwo Transportu 
we współpracy z Wojewodą 
Dolnośląskim. 

Niezwykłe ślady
LEGNICA. W środę 5 grudnia  
Legnicki Oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci zorganizo-
wał podsumowanie przedsię-
wzięć programowych, realizo-
wanych pod hasłem „Śladami 
Matki Teresy z Kalkuty” z oka-
zji dziesiątej rocznicy jej śmier-
ci. Z tej okazji przygotowano 
w sali parafialnej kościoła pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Legnicy wystawę pokonkur-
sową prac plastycznych dzieci i 
młodzieży z całej diecezji legni-
ckiej pod nazwą „Naśladujemy 
Matkę Teresę z Kalkuty”. Od 
października napłynęło 507 prac 
w różnych technikach plastycz-
nych z 38 szkół, placówek wy-
chowawczych oraz eksponaty 
w postaci zdjęć, wycinków pra-
sowych, albumów obrazujących 

życie i działalność Matki Teresy 
z Kalkuty. Ponadto zdjęcia i pa-
miątki przekazało Zgromadzenie 
Sióstr Misjonarek Miłości z 
Warszawy, Szczecina i Katowic 
oraz rodzina s. Anny Łach – prze-
łożonej domu sióstr misjonarek 
Miłości w Moskwie, pochodzą-
cej z Pyrzyc k. Nowogrodźca. 
Nagrodzono 80 prac plastycz-
nych dzieci i młodzieży oraz 5 
rzeźb i 15 albumów.

Pierwsza nagroda przypadła Monice Rutynie (na zdjęciu z prawej) za pracę 
magisterską „GIS jako narzędzie wspomagania organizacji danych i jego 
zastosowanie w procesie rewitalizacji na przykładzie Bolesławca”
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O losach Zgorzelca po otwarciu wewnętrznych granic UE rozmawiał  
z samorządowcami wicepremier Grzegorz Schetyna

Teraz skrzyżowanie bedzie 
bezpieczniejsze

Wystawę będzie można zwiedzać  
w Sali parafialnej przy  

ul. Sikorskiego 1 w Legnicy  
do 23 grudnia
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Ważą się losy matury z religii 

Egzamin z dojrzałości
Katarzyna Hall, nowa minister 
edukacji narodowej, nie widzi 
przeszkód merytorycznych,  
aby włączyć religię  
do przedmiotów zdawanych  
na maturze. Jej zdanie podzielają 
katoliccy wychowawcy w naszej 
diecezji.

W imieniu Kościoła postulo-
wał w tej sprawie rok temu bp 
Stanisław Wielgus, ówczesny 
przewodniczący Rady Nauko-
wej Episkopatu. Pomysł spodo-
bał się wtedy Romanowi Gier-
tychowi, który zamierzał wpro-
wadzić tę ideę w czyn w ciągu 
roku. Rząd w Polsce się zmie-
nił, a mimo to wielu wiernych 
w naszym kraju nadal oczekuje 
spełnienia tej obietnicy.

Dajcie nam tylko okazję
Pierwsze spotkanie przed-

stawicieli Episkopatu i rządu 
już za nami.

– Prace nad maturą z re-
ligii trwają od 2006 roku. Są 
one bardzo zaawansowane i 
uczestniczą w nich przedsta-
wiciele Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej oraz Komi-
sji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski, 
a także przedstawiciele innych 
Kościołów i wyznań – oświad-
czył przed dwoma tygodniami 
abp Kazimierz Nycz.

Katecheza mogłaby trafić na 
listę nieobowiązkowych przed-
miotów maturalnych już za 
trzy lata. Jej pierwszymi bene-
ficjentami byliby wtedy obecni 
licealni pierwszoklasiści.

– Bardzo się cieszę, że rząd 
robi coś w tym kierunku. Je-
stem głęboko przekonany, że 
uda się wspólnym wysiłkiem 
rządu i episkopatu wypraco-
wać podstawy prawne, umoż-
liwiające licealistom wybranie 
z listy dodatkowych przedmio-
tów maturalnych właśnie re-
ligię – mówi o. Józef Szańca, 
dyrektor Liceum im. św. Fran-
ciszka w Legnicy. Z wiadomo-

ści tych zadowoleni są 
nie tylko katoliccy pe-
dagogowie.

– Gdybyśmy mogły 
za kilka lat wybrać ja-
ko przedmiot dodat-
kowy na maturze re-
ligię, to na pewno to 
zrobimy – zapowiada-
ją zgodnie Agata Szymańska 
i Karolina Buczek, uczennice 
zgorzeleckiego liceum.

Nie ma trzeciej drogi
Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej zastrzega, że wprowa-
dzenie religii na maturze mu-
si być przeprowadzone zgod-
nie z obowiązującym prawem, 
badania w tej kwestii dopie-
ro się rozpoczęły. Jest to o ty-
le istotne, że przeciwnicy tego 
projektu nie zasypiają gruszek 
w popiele.

Rzeczowa argumentacja 
prawna jest więc bardzo waż-
na. Przypomnijmy, że obecnie 
Trybunał Konstytucyjny oraz 
Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka w Strasburgu badają, czy 
rząd polski miał prawo wydać 
decyzję o wliczaniu ocen z re-
ligii do średniej z matury, co 

obowiązuje w tym ro-
ku szkolnym.

– Matura to egza-
min państwowy, któ-
ry decyduje o przyję-
ciu na studia. Zajęcia z 
religii funkcjonują zaś 
poza państwowym sy-
stemem szkolnictwa – 

argumentują na łamach prasy 
przeciwnicy religii na maturze.

– Nie ma innej drogi we 
współczesnym polskim syste-
mie edukacyjnym niż korzysta-
nie z lekcji religii albo etyki. 
Czasami wmawia się nam, że 
jest trzecia droga: religia, ety-
ka, albo... „nic”. Nie ma. Albo 
religia, albo etyka – zapewnia 
z naciskiem ks. dr Marek Men-
dyk, dyrektor Wydziału Kate-
chetycznego Legnickiej Kurii 
Biskupiej.

Inny aspekt sprawy podno-
si o. Józef Szańca dowodząc, 
że na liście obowiązujących 
przedmiotów dodatkowych na 
maturze jest także wiedza o 
tańcu, przedmiot, którego nie 
uczy się w większości polskich 
szkół średnich. – Za to na li-
ście przedmiotów głównych fi-
guruje historia muzyki! Nota-
bene jedna z moich uczennic 

zdawała ten przedmiot na ubie-
głorocznej maturze, z bardzo 
dobrym wynikiem – dodaje z 
uśmiechem o. Szańca. W jego 
kilkudziesięcioletniej karierze 
pedagogicznej pytania o matu-
rę z religii pojawiały się bardzo 
często. Pod wpływem ostatnich 
działań rządu – coraz częściej.

Religia to wiedza
Jeżeli wspólne prace rządu 

i episkopatu przyniosą ocze-
kiwany przez wielkie rzesze 
społeczeństwa skutek w po-
staci uprawomocnienia religii 
na egzaminie maturalnym, bę-
dzie to sukces nie tylko kato-
lików. Religia to ocean wie-
dzy o znaczeniu ogólnospo-
łecznym. To brama wiodąca do 
tak ważnych dziedzin naszego 
życia jak humanizm, etyka, hi-
storia czy filozofia. Jeżeli re-
ligia będzie jednym z przed-
miotów maturalnych, to egza-
min skupiał się będzie najbar-
dziej na religioznawstwie i je-
go aspektach uniwersalnych, 
tak aby mogli do niego pod-
chodzić także przedstawiciele 
innych wyznań czy nawet nie-
wierzący. ROMAN TOMCZAK

Od wielu lat 
maturę z religii 
można pisać  
w Niemczech.  
Na zdjęciu 
uczniowie szkoły 
średniej  
w Regensburgu
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ROMAN TOMCZAK: Często zastana-
wiałem się jako historyk, jakie 
emocje towarzyszyły dorosłym 
ludziom, zaangażowanym w ży-
cie społeczne w Polsce wczes-
nych lat osiemdziesiątych, kiedy 
dowiadywali się o wprowadze-
niu stanu wojennego?

KS. MARIAN KOPKO: – Byłem 
wtedy młodym księdzem, wika-
rym w parafii pw. Trójcy Świętej 
w Legnicy. Wczesnym rankiem 
w niedzielę – bo stan wojenny 
ogłoszono w niedzielę, celowo, 
bo zakłady pracy w całej Polsce 
były prawie puste, bano się straj-
ków okupacyjnych – przybiegł 
ktoś na parafię z wiadomością, 
że w Polsce zaczęła się wojna. Ja-
ka wojna? Stan wojenny! Do na-
szego kościoła parafialnego, jed-
nego z nielicznych wówczas po 
lewej stronie Kaczawy, zaczęli 
schodzić się ludzie. Modlili się, 
spowiadali, śpiewali patriotyczne 
pieśni. Co pięćdziesiąt minut od-
prawialiśmy Msze św. Nasza pa-
rafia liczyła wtedy ponad czter-
dzieści tysięcy wiernych! Bardzo 
szybko doszły do nas, księży, 
wiadomości, że władza zaczyna 
zamykać ludzi. Wiedząc o pierw-
szych aresztowaniach i spodzie-
wając się kolejnych, proboszcz 
parafii ksiądz prałat Władysław 
Jóźków rozpoczął akcję zbiera-
nia żywności dla rodzin interno-
wanych działaczy. A o żywność 
było wtedy trudno na co dzień. 
Cierpiały rodziny, którym aresz-
towano ojców, często jedynych 
żywicieli. Po raz pierwszy w ży-
ciu widziałem w kościele tylu pła-
czących, dorosłych, silnych męż-
czyzn.

PIOTR SERAFIN: – Ze mną było 
bardziej prozaicznie. Ja byłem 
w domu z soboty na niedzielę, 

w Polkowicach. Oglądałem te-
lewizję późno w nocy i nagle – 
przerwany program...

... dla Pana więc także kończy się 
rola związkowca? Przecież „So-
lidarność” dekretem Rady Pań-
stwa została zdelegalizowana 
wraz z wprowadzeniem stanu 
wojennego.

P. S.: – Właściwie na no-
wo zaczyna. My, związkowcy, 
przeszliśmy do pracy konspi-
racyjnej niemal natychmiast, z 
automatu. Byliśmy przygoto-
wani na wypadek wprowadze-
nia przez państwo nawet tak 
drastycznych środków, jak stan 
wojenny. Mieliśmy na przykład 
„rezerwowe” zarządy struk-
tur „Solidarności”, które mo-
gły prowadzić poszczególne 
komórki związku, np. na wypa-
dek aresztowania przewodni-
czącego czy innych członków 
zarządu.

Jak to? Przewidzieliście jako 
związek nadejście stanu wojen-
nego?!

P. S.: – Może nie w szczegó-
łach, ale wiedzieliśmy, że będą 
aresztowania i może nastąpić in-
wigilacja przez bezpiekę zakła-
dów pracy, przede wszystkim ko-
palń i hut na terenie Zagłębia Mie-
dziowego.

I co było w Waszym planie na 
taki wypadek?

P. S.: – Przede wszystkim mie-
liśmy nawiązać kontakt z załogą. 
To było wtedy trudne, bo przecież 
była niedziela, kopalnie właściwie 
nie pracowały poza tzw. utrzy-
maniem ruchu. Mimo to dosta-
łem się wraz z kolegami na kopal-
nię. Tam zdecydowaliśmy, że wra-
camy, póki można, zdając sobie 
sprawę z tego, że od poniedział-
ku kopalnie mogą być otoczone 
przez wojsko czy milicję. Tej nocy, 
w obawie przed aresztowaniem 
– zresztą, jak się później okaza-
ło, uzasadnionej – nocowałem u 
kolegi. Byli też tacy, jak Julek Ma-
teńko, którzy schronienie znaleźli 
na parafii. Następnego dnia na ko-
palni „Polkowice” załoga pierw-
szej zmiany podjęła decyzję o za-
wiązaniu się komitetu strajkowe-
go. Kiedy ja przyszedłem na ko-
palnię, zakład był już częściowo 
spacyfikowany przez etatowych 
pracowników bezpieki, rekrutu-
jących się nieraz z grona naszych 
kolegów, górników. Ujawniały się 
więc w tych dniach zarówno szu-
mowiny, jak i prawdziwi przyja-
ciele. I jedni, i drudzy pojawia-
li się czasami z najmniej spodzie-
wanej strony. Na przykład wielkie-
go wsparcia strajkujący górnicy 
doznali od ówczesnego dyrekto-
ra kopalni Bogusława Kostki, któ-
ry szczerze przejął się naszym lo-

sem. Zresztą zaraz na miejsce do-
tychczasowych dyrektorów poja-
wili się oficerowie UB, tzw. komi-
sarze, którzy od tej pory odpo-
wiadali za miedziowe kopalnie.

Ks. M. K.: – Trwał Adwent, a 
do spowiedzi przychodziły tłu-
my wiernych. Nie działały tele-
fony, komunikację autobusową 
ograniczono do minimum. Wtedy 
ksiądz kanonik Łączyński, wów-
czas proboszcz obecnej katedry 
legnickiej, przyniósł nam na para-
fię gruby plik przepustek in blan-
co. Wystarczyło wpisać tam na-
zwisko i droga do domu stała ot-
worem! Skąd ksiądz kanonik miał 
te przepustki? Przypuszczam, że 
od znajomych urzędników, któ-
rzy, nie identyfikując się z syste-
mem komunistycznym, przekazali 
mu ten prezent. Na tym prezencie 
dojechałem autobusem, po kilku-
nastu kontrolach, z Legnicy do ro-
dzinnej Nowej Rudy. Byliśmy tyl-
ko we trzech w całym autobusie. 
Kierowca powiedział: kto chce pa-
lić, niech pali, przecież wojna. Kie-
dy w domu ujrzał mnie mój ojciec 
świętej pamięci, frontowiec, roz-
płakał się. Nie mógł pojąć, jak mi 
się udało tu dostać.

Kiedy Pan został aresztowany?

P. S.: – Mnie zamknięto sie-
demnastego. Przyszli swoim 
zwyczajem w nocy, trzech uzbro-
jonych w karabiny milicjantów i 

O pierwszym dniu wojennym, 
przepustkach in blanco  
i Opatrzności Bożej  
z ks. Marianem 
Kopko, duszpasterzem 
NSZZ „Solidarność” Zagłębia 
Miedziowego, oraz Piotrem 
Serafinem, w latach stanu 
wojennego przewodniczącym 
ZKR „Solidarność” kopalni 
„Polkowice”, rozmawia  
Roman Tomczak. 26. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Wybrańcy Opatrzności
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jeden esbek po cywilnemu. Cór-
ki śpiące w pokoju obok nic nie 
wiedziały. Zawieziono mnie na 
komisariat w Polkowicach, po-
tem do Lubina i Legnicy. Na ko-
niec wylądowałem w areszcie 
śledczym we Wrocławiu. Po kilku 
tygodniach, na rozprawie, usły-
szałem zarzut – próba obale-
nia siłą ustroju socjalistycznego. 
Uznano nas winnymi, ale „odstą-
piono od wymierzenia kary”. Tak 
zapisano w protokole.

Trochę to śmieszne.

P. S.: – Wtedy nie było nam do 
śmiechu. Choć naprawdę zabaw-

ny był fakt, że siedząc w aresz-
cie śledczym, mogliśmy cieszyć 
się autentyczną sympatią krymi-
nalistów, z którymi dzieliliśmy na-
sze cele. Nie chcieli na począt-
ku uwierzyć, że jesteśmy ciężko 
pracującymi górnikami, którzy od 
kilkunastu czy kilkudziesięciu lat 
nie opuścili ani jednego dnia pra-
cy. Chyba trochę im imponowali-
śmy (śmiech).

Powiedział Pan kiedyś, że w 
miarę upływu dni i tygodni sta-
nu wojennego w większości spo-
łeczeństwa opadał zapał, a za-
stępowała go apatia i przygnę-
bienie? Pan jednak po śledztwie 

i sprawie sądowej wrócił do pra-
cy w podziemnej już wtedy „So-
lidarności”. Co ludziom takim 
jak Pan, jak Ksiądz Dziekan da-
wało siłę do dalszej walki?

Ks. M. K.: – Myślę, że dużo 
dawało to, że mieliśmy Papieża 
Polaka. Biskupi i kapłani napraw-
dę stanęli na wysokości zada-
nia. Słuchaliśmy Radia Wolna Eu-
ropa. Na katechezach młodzież 
bardzo szybko wyczuwała kapła-
na zaangażowanego po właści-
wej stronie. Do mnie przychodzi-
li młodzi i, mówiąc konfidencjo-
nalnie: „Proszę, to dla księdza, 
podać dalej”, wciskali mi do ręki 
drukowaną na powielaczu gazet-
kę. „Zaczekaj”, mówiłem, „ja też 
mam coś dla ciebie”, i dawałem 
mu na wymianę swoją, już prze-
czytaną. W tej konspiracyjnej at-
mosferze wzajemnych sympatii i 
konspiracyjnych porozumień po-
wstawały na terenie Legnicy, Lu-
bina i Polkowic, zwłaszcza po 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, 
pierwsze duszpasterstwa ludzi 
pracy. To one zapraszały póź-
niej na prelekcje i odczyty wy-

bitnych ludzi kultury lub polskie-
go podziemia niepodległościo-
wego. Tak trafili do naszych mie-
dziowych miast m.in. Barbara Sa-
dowska, matka Grzegorza Prze-
myka, Mieczysław Voit czy Han-
na Skarżanka.

Jak działała nielegalna, ale na-
dal prężna „Solidarność”?

P. S.: – Na przykład druko-
wano dużo publikacji. Informacja 
prawdziwa i w miarę szybka by-
ła bardzo potrzebna ludziom, co-
raz bardziej zagubionym w smut-
nej, wojennej rzeczywistości. Po-
za tym zajmowaliśmy się stricte 
związkową działalnością. Może 
pan nie uwierzyć, ale my wtedy 
organizowaliśmy na przykład ko-
lonie dla dzieci osób represjono-
wanych czy pomoc aprowizacyj-
ną dla aresztowanych. Dziś spra-
wa normalna, ale proszę sobie 
wyobrazić, że jeśli milicja znalazła 
w bagażniku nielegalnie ubitego 
wieprza, konfiskowała samochód! 
Wieprza zresztą też...

W co jest najtrudniej uwierzyć, 
kiedy wspomina się teraz tam-
te czasy?

P. S.: – Nie wiem... Może 
w to, że kiedy jedni drukowali 
ulotki z narażeniem swojej wol-
ności, bywało, że później nie 
było ich komu dać do czytania. 
Większość ludzi omijała z dale-
ka kolportera, który chciał im je 
wręczyć. A dziś proszę mi zna-
leźć takiego, który nie opowia-
da o swojej „bohaterskiej”, soli-
darnościowej przeszłości. 

26. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Wybrańcy Opatrzności

12 grudnia 1981 roku o godz. 16.05 płk Ochocki, ko-
mendant wojewódzki MO w Legnicy, odebrał oso-
biście telefon szyfrowanej linii „W-cze” od gen. 
Edwarda Tarały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 
„Ogłaszam hasło Synchronizacja”. Na terenie woje-
wództwa legnickiego rozpoczął się stan wojenny.
W całej Polsce zablokowano łączność telefonicz-
ną, wstrzymano druk większości tytułów prasowych. 
Zawieszone zostały związki zawodowe i stowarzysze-
nia. Zakazano strajków i demonstracji. Wprowadzono 
godzinę milicyjną, korespondencję poddano cenzu-
rze. Do końca następnego roku skontrolowano ponad  

80 mln listów (!). Na ulice miast wprowadzono patro-
le milicyjne i wojskowe.
W województwie legnickim strajki rozpoczęły się w 
poniedziałek 14 grudnia. Stanęły kopalnie „Lubin”, 
„Polkowice”, „Rudna” i „Sieroszowice” oraz za-
kłady Zanam. W nocy, ok. godz. 2.40, na teren za-
kładu Zanam wkroczyły jednostki ZOMO. Po pa-
cyfikacji zakładu przerwano strajk na kopalniach 
„Lubin” i „Polkowice”. Strajk podjęły natomiast 
zakłady Legmet, Cuprum, Huta Miedzi Głogów oraz 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa 
w Lubinie. 15 grudnia do strajkujących dołączyła za-

łoga Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych 
w Lubinie. W nocy z 16 na 17 grudnia ZOMO-wcy 
spacyfikowali kopalnię „Rudna”. Zajścia były wy-
jątkowo brutalne. Starcia przeniosły się na ulice 
Polkowic. Już w czasie strajku na kopalni „Rudna” 
pojawiły się pierwsze egzemplarze „Biuletynu 
Informacyjnego Stanu Wojny”, wydawanego przez 
Zakładowy Komitet Strajkowy. Od 28 grudnia roz-
poczęły się pierwsze procesy działaczy solidar-
nościowych z terenu Zagłębia Miedziowego (źród-
ło: Łukasz Kamiński, Drogi do wolności Zagłębia 
Miedziowego, Wydawnictwo Edytor).

Na górze po lewej: 
Ksiądz prałat Marian Kopko  
i Piotr Serafin pochylają się nad 
fotografiami z wczesnych lat 
osiemdziesiątych. Większość postaci 
na zdjęciach to wspólni znajomi
Na górze po prawej: 
Członkowie polkowickiego 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 
utworzonego, by pomagać 
internowanym w stanie wojennym, 
z wybitną polską aktorką Hanną 
Skarżankę (w środku). Polkowice 1984

JAK TO BYŁO?
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na pomoc ubogim

Bombkowy pomysł
„Nie było miejsca dla Ciebie” 
– pod taką nazwą ruszyła akcja 
sprzedaży bombek 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży. 

Już nie po raz pierwszy jest 
to akcja charytatywna, która 
rozpoczęła się w uroczystość 
Chrystusa Króla i po-
trwa przez miesiąc. Ma 
ona konkretny cel – po-
moc dzieciom z Domu 
Dziecka Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Leg-
nicy, a także dzieciom 

z sierocińca prowadzonego w 
Ghanie przez byłą prezes Za-
rządu Diecezjalnego Małgorza-
tę Waszkiewicz-Marx z Rudnej, 
która pół roku temu wyjecha-
ła tam realizować siebie i kon-
kretnie pracować. Dlaczego do-
chód ma być przeznaczony aku-
rat na sierociniec w Ghanie? 
Otóż Gosia jest bardzo zasłużo-

ną osobą dla legnickie-
go KSM już przez sam 
fakt, że była jego pre-
zesem przez wiele lat. 
Po drugie opieka nad 
dziećmi była dla niej 
zawsze marzeniem, w 

którym się realizowała. Ponad-
to powszechnie wiadomo w krę-
gu KSM-owiczów, że Gosia prag-
nie podjąć dwa nowe projekty, 
stąd wybrany kierunek pomo-
cy KSM-u. 

Akcja charytatywna KSM DL 
pod hasłem: „Nie było miejsca 
dla Ciebie” polega na rozpro-
wadzaniu bombek, które zosta-
ły wykonane ręcznie w fabry-
ce w Złotoryi. Sprzedawane są 
w parafiach, gdzie są oddzia-
ły KSM, jednak w akcję mogą 

się też włączyć inne parafie po 
skontaktowaniu z biurem (076/
7244375). Zysk ze sprzedaży 
będzie przekazany na wspo-
mniany dom dziecka w Legni-
cy i na sierociniec w Ghanie. W 
tym roku KSM planuje rozpro-
wadzić około 1200 bombek. 

W porozumieniu z miejsco-
wym księdzem proboszczem 
bombki będą sprzedawane po 
Mszach św. w niedzielę i w ty-
godniu do 20 grudnia. 

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Kłopoty lubańskiej telewizji regionalnej

Pomieszanie interesów
TV Lubań-Bolesławiec nie otrzy-
ma koncesji na nadawanie swo-
jego programu w zestawieniu z 
TVN. Przynajmniej na razie.

Lokalna telewizja nadaje 
dwugodzinny program odbiera-
ny przez co najmniej 100 tys. 
widzów w powiatach lubańskim 
i bolesławieckim. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji przyznała jej 
przed kilkunastoma laty koncesje 
na nadawanie swoich audycji w 
zestawieniu z dolnośląskim pro-
gramem radiowym TOK FM. Jed-
nak, jak wyjaśnia Maciej Potocz-
ny, radca prawny lubańskiego na-
dawcy telewizyjnego, to ograni-
czenie przestało już wystarczać 

telewizji. – Rozwój TV Lubań i 
związanie telewizji z nadawcą 
ogólnopolskim byłyby kluczowe 
dla rozwoju małych nadawców, 
takich jak nasza telewizja, bo sa-
mi nie poradzą sobie na rynku – 
argumentuje Potoczny. Telewizja 
wystosowała więc wniosek do 
KRRiT z prośbą o zmianę konce-
sji i zgodę na nadawanie w zesta-
wieniu z programami TVN. Ta od-
mówiła. Jej zdaniem, dwugodzin-
ny program regionalny rozmyłby 

się w programie krajowego hege-
mona i zatracił swoją odrębność. 
– To nieprawda. Nie możemy zo-
stać wchłonięci przez TVN, bo 
nie leży to w naszym interesie – 
ripostował Maciej Potoczny. – Za 
to współpraca z dużym nadaw-
cą ogólnopolskim bardzo by nam 
pomogła – dodaje. TV Lubań-Bo-
lesławiec zaskarżyła więc decyzję 
KRRiT do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
Głównym zarzutem wobec decy-
zji KRRiT była próba dyskrymina-
cji lokalnej telewizji. Powoływa-
no się przy tym na art. 155 Ko-
deksu Postępowania Administra-
cyjnego, mówiącego, że koncesja 
może być zmieniona, jeżeli prze-

mawia za tym dobro społeczne 
lub słuszny interes strony. Rada 
uważa, że zgoda na wydanie kon-
cesji nie leżałaby wcale w intere-
sie społecznym, lecz co najwyżej 
w interesie... małej, lokalnej spo-
łeczności. Tego samego zdania 
był, niestety, Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny. – Sąd jest zdania, 
że uznanie skargi TV Lubań-Bole-
sławiec mogłoby doprowadzić do 
tego, że program lokalny stałby 
się wyłącznie dodatkiem do pro-
gramu TVN – powiedział sędzia 
Zbigniew Rudnicki. Także zarzut 
o dyskryminacji nie został dosta-
tecznie udowodniony przez lu-
bańską telewizję przed WSA.

ROMAN TOMCZAKW
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Każda bombka 
kupiona 
przez Ciebie 
to konkretna 
pomoc dla 
potrzebujących

Chcemy dać radość tym, którzy w te święta mogą nie zaznać 
rodzinnego ciepła. A że dzieci bardzo tego potrzebują, tym 

większa radość z dawania. Z jednej strony pomagamy tym, którzy 
tej pomocy potrzebują, a z drugiej strony pomagamy naszej przy-
jaciółce, Gosi Waszkiewicz-Marx, która z mężem pomaga innym. 
Taki świąteczny łańcuch pomocy. Z drugiej strony utwierdza mnie 
to w tym, że mimo że akcje charytatywne są wpisane w statutową 
działalność KSM, to nie jest to suche wykonywanie obowiązków, 
ale też  wielka otwartość serca wszystkich młodych ludzi. Cieszę 
się, że zaczynają we właściwy i dobry sposób, właśnie przez takie 
akcje rozumieć aktywne i Boże apostolstwo.

MOIM ZDANIEM

MAREK STAROŃ

rzecznik prasowy i pracownik biura KSM DL
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Pomóżmy siatkarce

Złotko potrzebuje krwi
Agata Mróz-Olszewska, 25-letnia 
reprezentantka naszego kraju 
w piłce siatkowej, dwukrotna 
mistrzyni Europy, walczy o powrót 
do zdrowia i normalnego życia.

Agata cierpi na rzadką cho-
robę szpiku kostnego, która nie 
pozwala jej na uprawianie ulu-
bionej dyscypliny. Musi przejść 
zabieg przeszczepu szpiku kost-
nego. Jest on zaplanowany za 
kilka miesięcy we Wrocławiu. 
Lekarze wciąż szukają stupro-
centowego dawcy. Stan zdro-
wia Agaty z dnia na dzień po-
garsza się. Do czasu zabiegu, 
co kilka tygodni, Agata podda-
wana jest transfuzji krwi. Gru-
pa krwi oddawanej przez daw-
ców nie ma znaczenia, bo zosta-
nie wymieniona na właściwą – B 
Rh ujemne.

– Każdego, kto chce pomóc 
Agacie przez oddanie krwi, po-
winien udać się do stacji krwio-
dawstwa – informuje ks. Miro-
sław Choroszy, duszpasterz Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej. 
Tam, oddając krew, należy wypeł-

nić druk, podając dane: 
Agata Mróz-Olszewska, 
i odesłać potwierdze-
nie na adres: Fundacja 
777, ul. Wieluńska 26,  
42-200 Częstochowa. 
Można też zgłosić się 
jako potencjalny daw-
ca szpiku. – Po zgłosze-
niu się do punktu daw-
ców lub szpitala hema-
tologii, zostanie skierowany na 
specjalistyczne badania – dodaje 
ks. Choroszy.

Wszystkim zainte-
resowanym dokładniej-
szych informacji udzie-
lą Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, a także Reje-
stry Dawców Szpiku. 

– Jako duszpasterz 
Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej, a jednocześ-
nie jako kapłan diecezji 

legnickiej, ośmielam się prosić o 
pomoc także katechetów i dusz-
pasterzy młodzieży – apeluje ks. 

Mirosław Choroszy. Na wszelkie 
pytania ks. Mirosław chętnie od-
powie w parafii św. Barbary w 
Lubinie przy ul. Kamiennej 35/8,  
59-300 Lubin, lub telefonicznie 
pod nr. 695 204 064. 

Dzień dobroci w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy

Szczypta miłości
Dzieci z legnickiego domu dzie-
cka znalazły św. Mikołaja …w 
seminarium.

Dzień Świętego Mikołaja jest 
okazją do dzielenia się dobrocią. 
Zwykle w tym dniu w naszych do-
mach obdarowujemy się prezen-
tami, podtrzymując tę miłą i ra-
dosna tradycję.

Dzieci z domu dziecka w 
Legnicy przy ulicy Wandy zo-
stały zaproszone do Wyższe-
go Seminarium Duchownego w 
Legnicy przez kleryków czwar-
tego roku. Tam powitał ich bp 
Stefan Regmunt.

– Specjalnie ubrałem się we 
wszystkie insygnia żebyście wi-
dzieli jak biskup powinien wyglą-
dać – mówił żartobliwie bp Re-
gmunt. Hierarcha przypomniał 

kim był św. Mikołaj, bi-
skup, który żył w trze-
cim wieku. Dzieci z 
wielką uwagą przysłu-
chiwały się opowieści o 
świętym.

– Pomimo dużej 
różnicy wiekowej po-
między dziećmi bisku-
powi udało się dotrzeć 
do każdego i przykuć 
uwagę treściami, któ-

re przekazywał – mó-
wi Ewa Wadra, dyrek-
tor domu dziecka.

Najstarszy i zara-
zem najdłużej miesz-
kający w domu (ze 
wszystkich 26 osób) 
Adrian ma dziewiętna-
ście lat. Przebywa tu 
już od 1995 roku. – To, 
co się dla mnie szcze-
gólnie dzisiaj liczy, to 

świadomość, że zostaliśmy nie 
tylko zaproszeni, ale przede 
wszystkim mile przyjęci – mó-
wi Adrian.

Kolejny raz klerycy WSD w 
Legnicy udowodnili, że miłość 
jest służbą.

– Organizując spotkanie z 
dziećmi dajemy wyraz temu, 
co jest dla nas naprawdę waż-
ne: dawanie, a nie tylko branie 
– przekonuje Adam Szpotański, 
kleryk czwartego roku.

– Było nadspodziewanie 
wesoło, a klerycy grali i śpie-
wali wręcz porywająco – cie-
szy się Ewa Wadra. – To pierw-
szy nasz Mikołaj w takim gro-
nie, w takiej atmosferze i z ta-
ką wspaniałą oprawą – przeko-
nuje wychowawczyni.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Dajmy szansę 
Agacie, aby 
mogła powrócić 
do swojego 
ulubionego 
sportu, który  
w jej młodym 
życiu przyniósł 
już takie 
rezultaty

Zabawa 
mikołajkowa  
w seminarium 
była bardzo 
aktywna  
i niezwykle  
hojna  
w prezenty, 
radość  
i zadowolenie 
każdego 
uczestnika
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TRZY REJESTRY 
DAWCÓW SZPIKU:
  Rejestr Niespokrewnionych 
Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, 
Instytutu Hematologii i Trans-
fuzjologii w Warszawie, współpra-
cujący z Regionalnymi Centrami 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
które prowadzą rekrutację dawców 
(www.szpik.info);
 Krajowy Rejestr Dawców 
Szpiku i Komórek Pnia Układu 
Krwiotwórczego we Wrocławiu 
(www.dctk.wroc.pl);
 Rejestr Dawców Szpiku, pro-
wadzony przez Fundację Urszuli 
Jaworskiej (www.fundacjauj.pl).
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Chcę zwrócić uwagę na wielkomiejską ano-

nimowość. Ludzie żyjący tak blisko siebie, zago-
nieni, idąc rano do pracy, wracający wieczorem, 
w wielu wypadkach po prostu się nie znają. Pró-
bujemy ich jednoczyć przez jeden czy drugi fe-
styn parafialny, przez wspólnoty, które są otwar-
te na udział parafian i mają jednoczyć. Bogu dzię-
kuję za tych, którzy odpowiadają na zaprosze-
nie. Obok Zespół Szkół Integracyjnych, do któ-
rego uczęszcza 1100 uczniów. Największą płasz-
czyzną jednoczącą ludzi jest wspólnota Kościoła. 
Wierzę, że anonimowość zniknie któregoś dnia 
dzięki zaangażowaniu ambitnych, wspaniałych lu-
dzi, którzy w sposób jasno określony budują swo-
je życie i biorą odpowiedzialność za innych. Nato-
miast budowa kościoła, tego materialnego, ukazu-
je Kościół żywy. Poprzez takie ambitne plany wi-
dać dopiero dobroć i zaangażowanie takich do-
brych ludzi jak moi parafianie. Za nich Bogu niech 
będą dzięki. 

Zapraszamy na Msze św.
  W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00
  W niedzielę Msze św. o godz. 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 

13.00, 18.00 i 19.30

KS. ROMAN 
RACZAK

Ur. 6 kwietnia 1959 ro-
ku w Rzeszowie, na 
Podkarpaciu. Ukończył LO 
w Czudcu koło Rzeszowa. 
Do seminarium wstąpił 
do Wrocławia w 1978 ro-
ku. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk kardynała 
Henryka Gulbinowicza 26 
maja 1984 roku. Od dzie-
więciu lat jest proboszczem 
w Legnicy.

Świątynia rzeczywiście 
budzi podziw 

– Tej parafii 
podwyższeniem krzyża 
jest budowa nowej 
świątyni – mówił przed 
dziewięciu laty bp Stefan 
Regmunt. Biskup odjechał, 
a my rozpoczęliśmy pracę 
– mówi proboszcz.

Proboszcz ks. Roman 
Raczak nie bał się budo-
wy kościoła. Zaczął bo-
wiem od budowy Koś-
cioła żywego. Parafia 
jest młoda, większość 
parafian jest w wieku 
od 30 do 50 lat.

Ta nasza 
rzeczywistość…
Parafia liczy siedem 

tysięcy ludzi. Zdecydo-
wana większość żyją-
cych i mieszkających na 
terenie parafii to pra-
cownicy szpitala i leg-
nickich zakładów pracy. 
– Dla nich budowa jest 
ogromnym wyrzecze-
niem – przekonuje pro-
boszcz. – Dlatego gdy 
słyszę – jak głosi fama 
– że budujemy w Leg-
nicy najpiękniejszy koś-
ciół, to przyjmuję to z 
radością i zaszczytem – 
dodaje zadowolony pro-
boszcz.

Przy parafii powstała 
firma budowlana, która 
buduje kościół, ale też 
świadczy usługi, zara-
biając na jego budowę.

– Jesienią 1998 roku 
były ukończone funda-
menty – wspomina pro-
boszcz. – Jesienią przy-
szłego roku będzie dzie-
sięć lat i mam nadzieję, 
że do tego czasu zrobi-

my jeszcze więcej – za-
pewnia ks. Raczak.

Gotowi na każde 
wezwanie
Na terenie parafii 

znajduje się były Szpi-
tal Wojewódzki, w któ-
rym posługę sakramen-
talną pełnią kapłani tej-
że parafii. Jak sami przy-
znają, jest to kopalnia 
wiedzy, treści i zarazem 
obraz ludzkiego życia. 
Często też zadają sobie 
pytanie: co jest trudniej-
sze, być chorym czy po-
magać chorym?

– Myślę, że to zaan-
gażowanie, opieka nad 
szpitalem we współ-
pracy z obecnymi i po-
przednimi wikariuszami 
nie idzie na marne – wy-
jaśnia ks. Raczak. – Słu-
żąc opieką duszpaster-
ską chorym, nie tylko je-
steśmy gotowi na każde 
wezwanie do szpitala i 
wypełniamy naszą po-
sługę, ale dużo też się 
uczymy i doświadczamy 
łaski błogosławieństwa 
Bożego w życiu chorych 
– tłumaczy proboszcz. 
Dzięki gotowości i ot-
wartości współpraca ze 
służbą zdrowia i per-
sonelem szpitala roku-
je dobrą przyszłość. W 
szpitalu powstaje kapli-
ca, która zostanie po-
święcona i oddana do 
użytku 16 grudnia.

Rola kapłana
Obok ważnych eta-

pów zaangażowania 
ludzi dorosłych w ży-
cie parafii i wspania-
łej frekwencji na Mszy 
św. (jak na uwarunko-

wania miejskie), istnie-
je także potężny kapi-
tał w postaci dzieci i 
młodzieży. Obok grup 
modlitewnych, jak Ży-
wy Różaniec, Apostolat 
Margaretka, Wspólnota 
Krwi Chrystusa, są Ak-
cja Katolicka i Stowa-
rzyszenie Rodzin Kato-
lickich, są też szafarze. 
Spośród młodzieży na-
leży wymienić liturgicz-
ną służbę, oazę, scholę 
młodzieżową i dziecię-
cą. – Myślę, że obok te-
go wszystkiego troska 
i zaangażowanie księ-
ży współpracowników, 
ks. Piotra Smolińskiego, 
diecezjalnego modera-
tora Ruchu Światło–
Życie, i ks. Grzegorza 
Ropiaka wydaje piękne 
owoce, kształtując ży-
cie dzieci i młodzieży – 
mówi proboszcz. 

KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI

PANORAMA PARAFII 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy

Z perspektywy krzyża
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