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LEGNICKI

Już po raz drugi polsko-niemieckie 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
przeszło granicę państwową, 
pomiędzy Görlitz i Zgorzelcem. 
Niesiony w procesji krzyż także 
był „polsko-niemiecki”.

Procesja wyruszyła w tym ro-
ku z kościoła pw. Świętego Krzy-
ża w Görlitz. Modląc się kolej-
nymi stacjami Drogi Krzyżowej 
zmierzała do granicy państwa, ku 
mostowi Jana Pawła II. Tam krzyż 
z rąk ks. Alfreda Hofmana, pro-
boszcza niemieckiej parafii Świę-
tego Krzyża, odebrał ks. Jan My-
cek, dziekan dekanatu zgorze-
leckiego.

– Krzyż z napisem 
„Zgorzelec–Görlitz” wykonany 
jest z dwóch kawałków drewna. 
Jeden pochodzi z Niemiec, drugi 
z Polski. Połączone razem, są nie 
tylko symbolem męki Chrystusa, 
ale także niełatwej historii na-
szych miast i narodów – wyjaś-
niał ks. Jan Mycek. W specjalnie 
wydrążonych otworach na koń-
cach ramion krzyża umieszczo-

no cztery kamienie z jerozolim-
skiej Drogi Krzyżowej.

Po przekazaniu krzyża pol-
skiemu duchownemu pielgrzym-
ka wyruszyła w dalszą drogę, kie-
rując się do kościoła św. Boni-
facego. To tutaj krzyż narodów 
polskiego i niemieckiego zawiś-
nie aż do przyszłego roku, po 
czym w procesji Drogi Krzyżowej 

znowu dotrze do kościoła Świę-
tego Krzyża. Szlak nabożeństwa 
polsko-niemieckiej Drogi Krzy-
żowej odwraca bowiem co roku 
swój kierunek.

– Niemiecka forma Drogi Krzy-
żowej różni się nieco od polskiej 
tradycji – mówi ks. Mycek. – Dla-
tego po niemieckiej stronie mod-
limy się zgodnie z tradycją nie-
miecką, po polskiej – z polską. 
Nie ma też bariery językowej, 
choć nie wszyscy Niemcy biorą-
cy udział w nabożeństwie mówią 
po polsku, a Polacy po niemiecku 
– zapewnia ks. dziekan Jan My-
cek. W tym roku udział w tym na-
bożeństwie wzięło ok. 150 osób. 
Jak ocenia ks. Jan Mycek, ubiegło-
roczna frekwencja została pod-
trzymana, mimo że padał deszcz 
i było dość zimno.

Niestety, nie wszyscy potrafi-
li docenić podniosłość nabożeń-
stwa. Ponaglające klaksony sa-
mochodów i dobywająca się z 
nich głośna muzyka przypomina-
ły, że enerdowskie wychowanie 
wciąż ma we wschodnich Niem-
czech spore grono wielbicieli.

ROMAN TOMCZAK
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Krzyż wędrujący wraz z wiernymi 
przez polsko-niemiecką granicę 
to symbol wiary i nadziei na 
wspólną przyszłość

Nieznajomość obcego języka nie przeszkadza we wspólnej modlitwie

Krzyż narodów

ZA TYDZIEŃ
  Czy na Dolnym Śląsku ist-

nieje TRADYCJA ROBIENIA PALM 
WIELKANOCNYCH?
  Otwarcie jubileuszu 900-LE-

CIA JELENIEJ GÓRY

Pobiegli, mimo że jeszcze w nocy z 
piątku na sobotę (29.02/01.03.) Julian 

Gozdowski, komandor XXXII Biegu 
Piastów, wahał się, czy nie odwołać im-
prezy. Nocą spadł rzęsisty deszcz, który 
niemal całkowicie zrujnował przygotowy-
wane od kilku dni trasy narciarskie. Padać 
przestało dopiero przed południem, kiedy 
pierwsi narciarze byli już na trasie. Zresztą 
i tak wszyscy uczestnicy zapewniali, że 
nie odpuszczą biegu, choćby przyszło im 
jeździć po błocie. Żeby mieć zaliczony 

udział, wystarczyło po-
konać niewielki odcinek 
trasy. Do tegorocznego 
Biegu Piastów wystarto-
wało ponad 3,5 tys. nar-
ciarzy z całego świata. 
Bp legnicki Stefan Cichy, 
sympatyk biegania na 
nartach, też tam był. 

Temperatura 
nieśmiało 
zbliżała się 
do zera. 
Spadł śnieg. 
To uratowało 
XXXII 
Bieg Piastów
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A JEDNAK POBIEGLI!

9 marca 2008  nr 10/128

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania

Żeby rozwiązywać kon-
flikty, a także aby im 

zapobiegać, trzeba rozma-
wiać. Tą metodą od lat 
skutecznie rozwiązywa-
ne są problemy podczas 
„Spotkań Małżeńskich”. O 
tym na str. VII.
Niestety, nikt dotychczas 
nie odważył się rozma-
wiać z tymi, którzy mie-
liby opuścić swe domy w 
wyniku budowy na terenie 
naszej diecezji najwięk-
szej w Europie kopalni od-
krywkowej. Wokół sprawy 
narosło wiele nieporozu-
mień i niejasności, a cho-
dzi tu o naprawdę gigan-
tyczne pieniądze. Więcej 
o tym w artykule „Dziura 
w ziemi” na str. IV–V. 
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Uczył się od najlepszych Synowie i córy Kresów

POLKOWICE. Oficjalnie ru-
szyły X Polkowickie Dni Teatru. 
Rozpoczęła je konferencja pra-

sowa z Januszem Gajosem. 
Wybitny polski aktor objął bo-
wiem patronatem honoro-
wym tegoroczne święto teatru 
w Polkowicach. Pytany przez 
dziennikarzy o  wspomnienia z 
planu „Czterech pancernych i 
psa” odpowiedział, że dla nie-
go nie była to żadna rola. – 
Prawdziwe, profesjonalne ak-
torstwo zaczęło się 15 lat póź-
niej. Jedyne, co cenię z pla-
nu „Pancernych”, to niepowta-
rzalna okazja uczenia się od 
najlepszych polskich aktorów 
– mówił Gajos do dziennikarzy. 
Polkowickie Dni Teatru potrwa-
ją do kwietnia. Impreza na sta-
łe już wrosła w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych Dolnego 
Śląska. Wcześniej patronat nad 
Dniami Teatru przyjęli m.in.  
Krystyna Janda, Andrzej Se-
weryn oraz Jerzy Stuhr.

Janusz Gajos objął honorowy 
patronat X Dni Teatru 
w Polkowicach
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LEGNICA. Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w 
Legnicy złożyło swój wniosek 
o nadanie odznaki „Zasłużony 
dla Legnicy”. Na liście prze-
kazanej Radzie Miasta znaleź-
li się ks. Euzebiusz Konstanty 
Ciaciek, ks. Zbigniew Kluska, 
Emil Hlib, Tadeusz  Kaczmar, 
Genowefa Prejbisz, Wojciech 
Szydłowski oraz Tadeusz 
Samborski. Większość no-
minowanych urodziło się na 
polskich kresach pd.-wsch. 
Wszyscy wnieśli wielki wkład 
w rozwój kultury kresowej 

na terenie diecezji legnickiej. 
„Przedstawione kandydatury 
obejmują osoby, które swo-
im życiorysem i zaangażowa-
niem w pracę społeczną w lo-
kalnych środowiskach kultu-
ralnych, patriotycznych, kom-
batanckich, kresowych dum-
nie reprezentowały miasto 
Legnicę, prezentując najwyż-
sze standardy moralne” – czy-
tamy w uzasadnieniu wniosku. 
Jednocześnie towarzystwo 
złożyło wniosek o nadanie 
Józefowi Wojciechowskiemu 
(nr 9. GN), tytuł „Honorowego 
obywatela miasta Legnicy”.

Orkan nie taki straszny
DOLNY ŚLĄSK. Na szczęś-
cie skutki wichury, jaka miała 
miejsce 1 i 2 marca, okazały się 
mniej katastrofalne, niż przewi-
dywano. Największą prędkość 
wiatru zanotowali pracownicy 
obserwatorium meteorologicz-
nego na Śnieżce. Tam w so-
botę porywy wiatru przekra-
czały 200 km/h i należały do 
najsilniejszych w ostatnich la-
tach. W pozostałej części regio-
nu w nocy z soboty na niedzie-
lę w porywach wiało do 100 
km/h. Wiatr zwolnił dopiero w 
niedzielę po południu. W całej 
Kotlinie Jeleniogórskiej wichura 
przewracała drzewa. Połamane 
gałęzie utrudniały przejazd uli-
cami i lokalnymi drogami, a tak-
że uszkadzały pojazdy. Strażacy 
wielokrotnie byli wzywani do 
usunięcia drzew leżących na uli-
cach oraz tych, które zerwały li-

nie energetyczne. W okolicach 
Jeleniej Góry takich awarii odno-
towano kilkanaście. Jednak by-
ły to wyłącznie uszkodzenia linii 
niskiego napięcia i nie spowo-
dowały większych problemów z 
dostawami prądu. Strażacy za-
bezpieczali także obluzowane 
elementy dachów.
Towarzyszące wichurze gwał-
towne opady deszczu spo-
wodowały wezbranie rzeki 
Kamienna. W Jeleniej Górze 
poziom rzeki przekroczył stan 
alarmowy. Ale na szczęście 
wieczorem poziom wody po-
woli opadł.
W sumie straty na Dolnym 
Śląsku to kilkaset zwalonych 
drzew, około 20 zerwanych 
dachów i kilkadziesiąt lokal-
nych linii energetycznych. 
Dolnośląscy strażacy interwe-
niowali około 400 razy.

Najczęstszym powodem zrywania linii energetycznych były powalone drzewa
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Lecznicze promieniowanie
KOWARY. Unikatową w skali 
globalnej metodę terapii oferu-
je ośrodek „Jelenia Struga SPA 
RESORT”. Tylko 5 ośrodków na 
świecie posiada w swojej ofercie 
terapię radonową. Terapia STR 
(Skojarzona Terapia Radonowa) 
prowadzona jest w unikatowej 
podziemnej sztolni o stałej cało-
rocznej temperaturze 7–8 st. C 
przy wilgotności powietrza 95–
98 proc. Radon, uwalniany w 
naturalny sposób ze skał i wód 
podziemnych, tworzy w wa-
runkach sztolni leczniczy aero-
zol. Wchłaniany do organizmu 
przez drogi oddechowe, gru-
czoły wydzielania wewnętrzne-
go i ściany naczyń krwionoś-
nych zwiększa wydzielanie hor-
monów. Uaktywnia także en-

zymy w jądrze komórkowym 
odpowiedzialne za regenerację. 
Innowacyjność i skuteczność no-
wej terapii została potwierdzo-
na opinią Kliniki Rehabilitacji 
w Poznaniu. Dobroczynne dzia-
łania terapii radonowej obej-
mują między innymi stymula-
cję najmniejszych komórek or-
ganizmu, wyrównywanie ciśnie-
nia, poprawienie układu odde-
chowego, przeciwdziałanie os-
teoporozie oraz wzmocnienie 
sił witalnych.
Na realizację projektu „Wzrost 
konkurencyjności poprzez 
skojarzoną terapię radono-
wą z aquatermokinezyterapią” 
Resort uzyskał dotację z Unii 
Europejskiej.

Lepszej drogi nie będzie
KAMIENNA GÓRA–KRZE-
SZÓW. Wyremonto-wana nie-
dawno za 600 tys. zł droga z 
Kamiennej Góry do klasztoru 
w Krzeszowie znów jest pełna 
dziur. Starostwo Powiatowe ka-
zało drogę poprawić, jednak sąd 
oddalił pozew starostwa przeciw 
wykonawcy, ponieważ uznał, że 
winny jest urząd. Chodzi o decy-
zje z 2002 r. Wówczas ktoś z pra-

cowników starostwa zgodził się, 
by położyć mniej asfaltu niż za-
kładał projekt. Zamiast dwóch 
warstw o łącznej grubości 12 cm 
położono zaledwie 8 cm asfaltu. 
Sytuacja jest tym gorsza, że po-
wiat nie ma i nie będzie miał w 
ciągu najbliższych kilku lat pie-
niędzy na remont niedawno na-
prawionej drogi. Zostanie tylko 
łatanie dziur.
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Jeden z największych przewoźników ogłosił upadłość

Pat na placu
„Jak macie za co, to zatankujcie 
za swoje pieniądze i jedźcie 
do bazy”. Taki tekst na swoich 
wyświetlaczach zobaczyli 
w poniedziałek (3.03) wszyscy 
kierowcy firmy Ricö. Dzień 
wcześniej firma ogłosiła upadłość.

W Ricö pracuje obecnie kil-
ka tysięcy osób. Firma dysponu-
je flotą trzech tysięcy ciężarówek 
w czterech bazach: Osterode w 
Niemczech, Polkowicach i Wrocła-
wiu w Polsce i w Kijowie na Ukra-
inie. Tyle że większość z tych cię-
żarówek nie jest własnością Ricö.

Powrót za pożyczone 
pieniądze
– Trzy czwarte należy do ban-

ków albo jest własnością koope-
rantów – mówią rozwścieczeni 
kierowcy, oblegający plac mane-
wrowy firmy w Polkowicach. To 
ci z kierowców, którym udało się 
jakoś wrócić za własne albo po-
życzone pieniądze z najdalszych 
nawet zakątków Europy.

– Tu, proszę, jest oświad-
czenie, że musiałem wypom-
pować z baku dwieście litrów 
paliwa, bo nie miałem za co 
za nie zapłacić – mówi jeden z 
nich, machając kartką.

– Przepłynęliśmy promem 
kanał La Manche tylko dlatego, 
że firma, której naczepy właśnie 
wieźliśmy, zapłaciła za nas winiety 
– dodaje gorzko inny kierowca.

Zostawieni samym 
sobie
Na bazę zjeżdża coraz wię-

cej ciągników z naczepami. O 
15.30 zablokowały cały plac.

– Czterysta ciężarówek już 
tu jest. Za godzinę będzie ty-
siąc. Pozostałych czterysta, tych 
z bazy w Polkowicach, jeszcze 
jest gdzieś w Europie, zatrzy-
manych przez policję albo cze-
kających na parkingach z powo-
du braku benzyny – mówią je-
den przez drugiego kierowcy.

Na placu pojawia się poli-
cja, wezwana przez właścicie-

li prywatnych aut, nie 
mogących wyjechać 
z placu blokowanego 
przez tiry. Po godzi-
nie drogówka machnę-
ła ręką. Nie tylko plac, 
ale i drogi dojazdowe 
do bazy w Polkowi-
cach zablokowały cię-
żarówki.

Banki biorą swoje
– Niech pan zobaczy, w ha-

lach przedstawiciele banków już 
każą zdzierać z ciężarówek na-
klejki Ricö. Będą zabierać swo-
ją własność – mówią ze złośliwą 
satysfakcją kierowcy, mimo że 
to ich narzędzia pracy.

– Nieprawda, nikt tu nic nie 
zdziera. Te folie na ziemi są z 
wczoraj – ripostuje pracow-
nik hali, nieudolnie starając się 
udać obojętność. Po wyjściu 
dziennikarza z aparatem fo-
tograficznym pracownik wraca 
do odklejania napisów.

Pieniądze na drodze
Nic nie wskazywało na to, 

że firma jest w tak kiepskiej 
kondycji finansowej.

– Czasami wypłata 
była z poślizgiem, ale 
zawsze była! Teraz oka-
zuje się, że zablokowa-
li nam karty wjazdu na 
autostrady i paliwowe. 
Podobno debatują jak i 
czym ściągnąć naszych 
kolegów z całej Europy 

– krzyczą jeden przez drugiego 
wściekli kierowcy.

W Ricö, działającej w Pol-
sce od 1992 roku, można by-
ło dotąd zarobić nawet i pięć 
tysięcy miesięcznie. Praca by-
ła jednak ciężka, bo to dwa ty-
godnie w drodze i tylko kilka 
dni z rodziną. Po czym – zno-
wu w drogę.

Nie tylko w Polkowicach
– Jak my spóźnili-

śmy sie z ładunkiem, 
to zabierali nam pre-
mię. Jak oni nie pła-
cili wypłat, to nikt nic 
nie mówił – krzyczą 
kierowcy. Nie mówił 
do dzisiaj. W ponie-
działek delegacja 
związkowców wy-
brała się do Ostero-
de po wyjaśnienia.

– Marne szanse – kasan-
drycznie załamują ręce szofe-
rzy. Najbardziej niezrozumia-
łe jest dla nich to, że jeszcze w 
piątek do firmy w Polkowicach 
przyjęto pięciu młodych kie-
rowców, a trzydzieści nowiut-
kich naczep czeka od kilku dni 
na swoje pierwsze kursy. Praw-
dopodobnie się nie doczeka.

Do chwili zamknięcia te-
go numeru „Gościa Niedzielne-
go” nikomu nie udało się skon-
taktować z właścicielami Ricö. 
Nie było także żadnych wie-
ści od związkowych parlamen-
tariuszy. Kierowcy zapewniali, 
że nie odpuszczą właścicielom, 
oraz że takie same wiece i blo-
kady są w tej chwili w Ostero-
de, Wrocławiu i Kijowie. 

Spośród 3 tys. 
kierowców firmy 
Ricö do bazy 
w Polkowicach 
w poniedziałek 
3 marca udało 
się dotrzeć 500 

– Jak my spóźnili-
śmy sie z ładunkiem, 
to zabierali nam pre-
mię. Jak oni nie pła-
cili wypłat, to nikt nic 
nie mówił – krzyczą 
kierowcy. Nie mówił 
do dzisiaj. W ponie-
działek delegacja 
związkowców wy-
brała się do Ostero-
de po wyjaśnienia.
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Kto je prowadzi? Niezidentyfiko-
wany na razie kapitał wydobywczy 
oraz Ministerstwo Gospodarki. 
Tak przynajmniej twierdzą ci, któ-

rzy są przeciwni budowie kopalni. Jak to 
możliwe, że samorządy i zwykli ludzie do-
wiadują się o tym rzekomym projekcie ja-
ko ostatni?

– Mam wielki żal do rządu, że stawia 
nas w takiej niezręcznej sytuacji. Kiedy w 
styczniu odwiedziła mnie delegacja panów 
w garniturach, reprezentujących Instytut 
Geologii i Górnictwa Politechniki Wrocław-
skiej, z prośbą o przeprowadzenie ankiety 
wśród mieszkańców na temat uwarunko-
wań środowiskowych złoża, zapytałam ich, 
jaką mają legitymację do prowadzenia ze 
mną tego typu rozmów. Odpowiedzieli, że 
żadnej. I odjechali. Po jakimś czasie otrzy-
małam od nich list sygnowany przez poli-
technikę oraz... firmę Poltegor – mówi Ire-
na Rogowska, wójt gminy Lubin. Podobnie 
rzecz odbyła się w Ścinawie.

– Przyjechali jacyś panowie z firmy Wa-
terfall, powiedzieli, że za kilka lat wzdłuż 
Odry będzie eksploatowany węgiel bru-
natny, a oni zajmą się budową elektrowni 
o mocy od pięciu do ośmiu tysięcy me-
gawatów! Kiedy ich zapytałem, na jakiej 
podstawie tak twierdzą, odpowiedzie-
li, że to tajemnica, ale poważne rozmo-
wy „na górze” już mają za sobą – mówi 
Andrzej Holdenmajer, burmistrz Ścinawy. 
Od obojga samorządowców przedstawi-
ciele firm wydobywczych zażądali szcze-
gółowych danych statystycznych o regio-
nie. Oboje samorządowcy odesłali lobby-
stów z kwitkiem.

List do premiera
Nie tylko mieszkańcy gmin, miast i wsi, 

które znalazły się w obrębie projektowa-
nych wyrobisk górniczych, czują się zagro-
żeni planem powstania na tym terenie jed-
nej z największych w Europie kopalń od-
krywkowych.

List protestacyjny, adresowany do pre-
miera Donalda Tuska, wysłało 5 lutego 
Stowarzyszenie Wiejskie Dialog, Rozwój, 
Ekologia.

– Protest społeczny dopiero się zaczął. 
Może on w niedalekiej przyszłości przy-
brać bardzo niebezpieczne formy – ostrze-
gał podczas spotkania w Karczowiskach 
Marek Bojanowski, prezes stowarzysze-
nia. – Naszym zadaniem jest do tego nie 

dopuścić. Ale nie możemy tego zrobić, je-
żeli nie będziemy rzetelnie informowani 
o przebiegu ewentualnych rozmów i pla-
nów na ten temat – dodał. Wtórowali mu 
pozostali przedstawiciele pozarządowych 
stowarzyszeń i zrzeszeń, posłowie, leśni-
cy i geologowie, zaproszeni na konferen-
cję zorganizowaną 25 lutego przez władze 
gminy Lubin. Niestety, do dziś Marek Bo-
janowski nie doczekał się odpowiedzi na 
apel stowarzyszenia.

Królestwo 
za informację
Według pani wójt Lubina Ireny Ro-

gowskiej, to ostatnia chwila, żeby sko-
ordynować działania przeciwko planom 

Od przeszło miesiąca dolnośląskie  
media aż huczą o projekcie 

budowy „odkrywki”. 
Rozmowy firm z rządem podobno  

już dawno się toczą.  
Tyle że za plecami samorządów. 

tekst  
ROMAN TOMCZAK

Ważą się losy budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego pomiędzy Lubinem a Legnicą

Dziura w ziemi
Polskie złoża węgla brunatnego
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budowy kopalni odkrywkowej. 
Do Karczowisk, gdzie zorgani-
zowano konferencję, przyjechali 
nie tylko samorządowcy i przed-
stawiciele środowisk pozarządo-
wych z terenów trzech miast, 
znajdujących się najbliżej projektowa-
nej „odkrywki”. Udokumentowane po-
kłady węgla brunatnego ciągną się bo-
wiem jeszcze daleko poza południowe 
tereny gminy Legnica i daleko na pół-
noc od Głogowa. W sumie obszar kilku-
dziesięciu tysięcy hektarów. W linii pro-
stej – pas długości ponad stu kilome-
trów. Na dolnośląskim węglu brunatnym, 
podobno o wybitnej kaloryczności, leżą 
więc także gminy Polkowice Ruja i Pro-
chowice.

Spotkanie w Karczowiskach zaplano-
wano w taki sposób, aby znaleźli się na 
nim zarówno przeciwnicy, jak i  zwolenni-
cy budowy kopalni. Od samego początku 
było jednak wiadomo, że ci drudzy będą 

w zdecydowanej mniejszości. Aby 
jednak niezdecydowani mogli wy-
robić sobie zdanie na ten temat, 
do wygłoszenia referatów zapro-
szono Jerzego Kucharskiego z Pol-
skiego Towarzystwa Geograficz-

nego oraz Andrzeja Ruszlewicza, repre-
zentującego fundację Partnerstwo Doliny 
Środkowej Odry. Ich argumenty nie prze-
konały jednak tych, którzy już się pogo-
dzili z dziurą w ziemi.

– Ta kopalnia i tak powstanie – mówił 
z głębokim przekonaniem Robert Raczyń-
ski, prezydent Lubina. Jednak i on ubo-
lewał nad brakiem rzetelnej informacji 
na temat jej ewentualnej budowy. – Już 
określenie zasobu złóż sprawia nam kło-
pot. Raz mówi się o złożach rzędu czter-
dziestu miliardów ton, innym razem o 
miliardzie do trzech miliardów ton – wy-
liczał. – Nie są określone także sposoby 
wydobycia ani rodzaj planowanej techno-
logii – dodawał. Mimo to prezydent Ra-
czyński widzi w nowej inwestycji raczej 
historyczną szansę niż zagrożenie dla re-
gionu. – Powinniśmy skupić się na wyne-
gocjowaniu poważnych odszkodowań dla 
wywłaszczanych mieszkańców i na zmi-
nimalizowaniu szkód. Bo to, że one bę-
dą, jest nieuniknione – mówił Robert Ra-
czyński.

Kościołów los nieznany
Jeżeli kopalnia rzeczywiście powsta-

nie, obejmie m.in. kilkunastokilometrowy 
odcinek krajowej trójki z Lubina do Leg-
nicy oraz kilka kilometrów drogi nr 344 z 
Lubina do Wrocławia. Nikt nie wie, jak fir-
my mające eksploatować stąd węgiel chcą 
rozwiązać powstały w ten sposób prob-
lem komunikacyjny. Teren kopalni ma ob-

jąć także obszar pomiędzy Chróstnikiem 
na północy i Rzeszotarami na południu 
oraz Zimną Wodą na wschodzie i Gogo-
łowicami na zachodzie. W sumie około 
dwudziestu wsi i kilku tysięcy ludzi.

Druga, mniejsza „odkrywka” planowa-
na jest na czterokrotnie mniejszym obsza-
rze po drugiej stronie drogi nr 344. Z po-
wierzchni ziemi musiałyby wtedy zniknąć 
Parszowice i Redlice.

– Nie rozumiem, dlaczego na całym 
świecie inwestuje się w odnawialne źród-
ła energii, a my ciągle planujemy budowy 
uciążliwych dla środowiska kopalń i elek-
trowni. Dlaczego nie elektrownie wiatro-
we, wodne czy solarne? – pytał retorycz-
nie Andrzej Holdenmajer, burmistrz Ści-
nawy, w której planowana jest budowa 
ogromnej elektrowni.

Niektórzy, jak Andrzej Ruszlewicz z 
fundacji Partnerstwo Doliny Środkowej 
Odry, porównują argumenty zwolenników 
budowy kopalni z XIX-wiecznym myśle-
niem kolonialnym. – Generalnie też nie je-
stem za tym, żeby cywilizacja się nie roz-
wijała, ale to musi być rozwój zrównowa-
żony. Pierwsza rzecz, jaka jest niezrówno-
ważona w tym projekcie, to ograniczony, 
żeby nie powiedzieć zamknięty, dostęp do 
informacji – powiedział „Gościowi” legni-
ckiemu Andrzej Ruszlewicz.

Niestety na konferencję nie zaproszo-
no żadnego z proboszczów z terenów ob-
jętych planami budowy „odkrywki”. Na ra-
zie więc nikt nie mówił o ewentualnych 
wywłaszczeniach dóbr kościelnych, desa-
kralizacji świątyń czy odszkodowaniach 
za zrównanie z ziemią zabytkowych bu-
dowli. Być może kolejne, postulowane 
przez wójta Irenę Rogowska spotkania w 
tej sprawie obejmą także lokalnych dusz-
pasterzy.

Walka z wiatrakami
– Sto tysięcy wiatraków mogłoby dać 

energię całemu regionowi. Każdy wiatrak 
miałby jednego konserwatora, razem – 
sto tysięcy nowych miejsc pracy – przeko-
nywał jeden z admiratorów tej koncepcji. 
Czemu nie? W końcu do końca ostatniej 
wojny na tym terenie przez dwieście lat 
wiatraki mełły śmigami powietrze a żar-
nami zboże. Jednak postawienie na wia-
traczne farmy zamieniłoby ekologów, do-
tychczasowych sprzymierzeńców w walce 
przeciwko kopalni odkrywkowej, w ideo-
wych przeciwników.

Konferencja przedstawicieli samorzą-
dów regionu Legnicy, Lubina i Ścinawy za-
kończyła się podpisaniem wspólnego sta-
nowiska wobec zamierzeń budowy na te-
renie tych gmin kopalni odkrywkowych 
węgla brunatnego. Stanowiska negatyw-
nego.

 

Tu będzie kopalnia?

Tak wygląda 
wyrobisko  
w Bogatyni



G O Ś Ć  L E G N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
9 

m
ar

ca
 2

00
8

VI

Spotkania z historią w parafii św. Tadeusza Apostoła w Legnicy

Nie jesteśmy tylko od teczek
W tej chwili trwa śledztwo 
przeciwko bezpośrednim 
sprawcom tzw. wydarzeń 
lubińskich. Wkrótce należy 
spodziewać się w niej 
spektakularnego przełomu.

Tę rewelację zdradził przy-
byłym na środowe (27.02.) spot-
kanie, poświęcone problematy-
ce walki Służby Bezpieczeństwa 
z Kościołem legnickim, prokura-
tor Przemysław Cieślik.

– Nie sądźmy, że sprawa 
mordu na manifestantach w Lu-
binie z sierpnia 1982 roku jest 
zamknięta. Owszem, zakończył 
się proces o sprawstwo kierow-
nicze tej zbrodni. Skazano ofi-
cerów milicji, wydających wte-
dy rozkazy użycia broni. Teraz 
czas na tych, którzy pociągnę-
li za spusty – mówił z naciskiem 
prokurator Cieślik.

Spotkanie, podczas które-
go padały te rewelacje, poświę-
cone było m.in. walce komuni-

stycznego aparatu repre-
sji z legnickim Kościo-
łem. Oprócz prokuratora 
Przemysława Cieślika za-
proszono na nie także dr. 
Jarosława Syrnyka, pra-
cownika pionu śledcze-
go wrocławskiego od-
działu Instytutu Pamię-
ci Narodowej. W swoim 
wystąpieniu dr Syrnyk 
skupił się na utrwaleniu 

podstawowych informa-
cji o IPN-ie oraz przed-
stawieniu struktur legni-
ckiej bezpieki w latach 
1956–1990.

– Niestety, na ogół 
IPN jest kojarzony wy-
łącznie z teczkami. 
Jednak prowadzenie 
śledztw i archiwów nie 
jest naszym jedynym 
zajęciem. Dużo uwagi 

Instytut poświęca organizowa-
niu wystaw, drukowaniu wy-
dawnictw i prowadzeniu szero-
kiej edukacji publicznej – wy-
jaśniał dr Syrnyk.

Organizatorem drugiego już 
z kolei spotkania z historią była 
parafia pw. św. Tadeusza Aposto-
ła w Legnicy. Cykl cieszy się spo-
rą popularnością wśród legni-
czan. Dlatego oprócz otwierają-
cego spotkanie gospodarza, ks. 
dziekana Stanisława Araszczu-
ka, obecni byli m.in. ks. infułat 
Władysław Bochnak, osoby pa-
miętające z autopsji czasy reżi-
mu komunistycznego w Polsce 
oraz członkowie środowisk pa-
triotycznych i klubów inteligen-
cji. Cieszyła obecność kilkuoso-
bowej grupy ludzi młodych, bo 
to oni będą musieli przenieść w 
przyszłość pamięć o trudnej hi-
storii swojego narodu.

Podczas spotkania można 
było nieodpłatnie stać się właś-
cicielem wydawnictw nauko-
wych wrocławskiego IPN-u.

MIKOŁAJ PLANK

Maj upłynie w Polkowicach pod znakiem 
piosenki i muzykowania

Modlitwa jak z nut
Można już zgłaszać się do 
uczestnictwa w jubileuszo-
wym, XV Diecezjalnym Fes-
tiwalu Piosenki Religijnej i 
Patriotycznej w Polkowicach.

Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne do 17 maja. Karty zgłosze-
niowe oraz regulamin festiwa-
lu są dostępne na stronie inter-
netowej parafii pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w Polkowi-
cach (www.mbkp.polkowice.pl) 
oraz na stronie grupy muzycznej 
A&S (www.asmusic.eu). Festiwal 
odbędzie się 24 maja (sobota) i 
będzie przebiegał pod hasłem 
„Bądźmy uczniami Chrystusa”. 
Ks. Marian Kopko, proboszcz pa-
rafii MB Królowej Polski, ma na-
dzieję, że jubileuszowy festiwal 
odwiedzi rekordowa liczba wy-
konawców oraz widzów.

– Chciałbym, aby tegorocz-
ne „święto piosenki”  zgro-
madziło w Polkowicach całe 
rzesze zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych, dla których 
śpiew i muzyka jest najpięk-
niejszą formą modlitwy do Bo-
ga – powiedział legnickiemu 
„Gościowi” ks. Kopko. Wszel-
kich dodatkowych informa-
cji na temat festiwalu udzie-
la jego dyrektor, Sławomir La-
skowski, pod numerem telefo-
nu 609 842 115.

Patronat honorowy nad fe-
stiwalem objęli biskup legnicki 
Stefan Cichy oraz Referat Mu-
zyki Kościelnej Legnickiej Ku-
rii Biskupiej. Patronat medialny 
zadeklarowało już kilka dolno-
śląskich mediów, w tym redak-
cja legnickiego „Gościa”. 

ANDRZEJ FELAK

Nieczynne dotąd kino wkrótce ożyje

Orzeł wylądował
Po pięciu latach starań legendar-
ne kino „Orzeł” w Bolesławcu 
stało się własnością gminy. 

Wojewoda dolnośląski prze-
kazał Gminie Miejskiej Bolesła-
wiec budynek przy ul. Chopina, 
w którym mieści się kino „Orzeł”, 
przed laty jedno z najpopular-
niejszych miejsc w mieście. Sta-
rania miasta w sprawie darowi-
zny trwały niemal pięć lat. W bu-
dynku ma kwitnąć kultura niska i 
wysoka. Wyświetlane będą tak-
że projekcje filmowe, które w 
przedwojennych murach smaku-
ją inaczej niż w nowoczesnych 
kinoramach.

– Chcemy 
włączyć otrzy-
many obiekt do 
programu „No-
wa Starówka”. 
Jego celem jest 

poddanie rewitalizacji i renowacji  
kwartału Starego Miasta, obejmu-
jącego remont kamienic przyryn-
kowych – wyjaśnia Piotr Roman, 
prezydent Bolesławca. Młodzi ar-
tyści z Bolesławca i okolic już za-
cierają ręce. Chcą, by „Orzeł” był 
także miejscem warsztatów fo-
tograficznych i offowych insce-
nizacji. ROMAN TOMCZAK

Wkrótce w tym 
budynku zaczną 

gromadzić 
się tłumy 

kinomaniaków
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Pierwszym 
prelegentem 
był dr Jarosław 
Syrnyk 
z wrocławskiego 
IPN (z lewej). 
Spotkanie 
prowadził 
ks. dziekan 
Stanisław 
Araszczuk
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Spotkania małżeńskie w Janicach

Dialogi we dwoje
Żeby tzw. dobre małżeństwo 
było jeszcze lepsze, a inne się 
nie rozpadło, wystarczy ze sobą 
po prostu rozmawiać. Wiedzą 
o tym organizatorzy Spotkań 
Małżeńskich.

Od 29 lutego do 2 marca 
odbył się w Janicach koło Je-
leniej Góry kolejny weekend 
dla małżeństw. Wzięło w nim 
udział 10 par.

Podczas godziny świadectw 
na zakończenie spotkania oka-
zało się jak bardzo ten weekend  
był potrzebny parom, które 
przyjechały.

– Dzięki temu spotkaniu 
potrafiłam nazwać uczucia, z 
którymi tu przyjechałam – mó-
wiła jedna z żon. – Były to 
lęk, nieufność, napięcie, bez-
nadzieja i rozpacz, ale tak by-
ło do wczorajszej soboty. Wy-
jeżdżam uspokojona, z uczu-
ciem wolności, pełna ufności i 
nadziei. Mam nadzieję, że te-
raz między mną i mężem bę-
dzie gościć dobro i szczerość, 

a nie kłamstwo, które potrafiło 
zabić to, co najpiękniejsze.

– Borykaliśmy się z ogrom-
nym problemem i nie umieli-
śmy znaleźć wyjścia – doda-
je mąż. – Dzięki spotkaniom 
przemyślałem wiele spraw i 
odkryłem, że jest droga do 
lepszego życia w małżeństwie 
– mówi, spoglądając z uśmie-
chem na swą małżonkę. – To 
odnowiło naszą więź.

Spotkania Małżeńskie są 
ruchem rekolekcyjnym, mają-
cym na celu pogłębienie wię-
zi małżeńskiej. Stwarzają oka-
zję do odnowienia i pogłę-
bienia wspólnoty dwojga lu-
dzi pomiędzy sobą i z Bogiem. 
Prowadzą do zwiększenia wza-
jemnego zaufania, zrozumie-
nia intencji oraz zaakceptowa-
nia współmałżonka.

Program Spotkań Małżeń-
skich opiera się na idei ruchu 
Marriage Encounter, zainicjo-
wanego przez o. Gabriela Cal-
vo SJ wraz z grupą małżeństw 
w Hiszpanii w 1953 r. W Pol-

sce pierwszy weekend dla mał-
żeństw odbył się w 1977 r. 
Ośrodek jeleniogórski działa 
od 15 lat.

W Spotkaniach Małżeń-
skich charakterystyczne jest 
to, że nie ma na nich układu 
prelegent–słuchacz. Nie poda-
je się żadnych recept, jak być 
dobrym mężem, żoną, jak po-
winno wyglądać „dobre mał-
żeństwo”. W skupieniu, w ode-
rwaniu od kłopotów życia co-
dziennego, małżonkowie roz-
mawiają ze sobą, odkrywają 
to, co w ich małżeństwie jest 
najważniejsze. Może w nich 
uczestniczyć każde małżeń-
stwo, bez względu na staż mał-
żeński i aktualne relacje. Spot-
kania mają przyczyniać się za-
równo do pogłębienia istnieją-
cej więzi małżeńskiej, jak i do 
ratowania małżeństw zagrożo-
nych rozwodem.

– Dobrze, że te spotka-
nia się odbywają, mimo trud-
ności – mówi Irena Orzelska, 
organizatorka spotkań. – My-

ślę, że Zły bardzo się buntu-
je przeciwko temu dobru, któ-
re tu się dokonuje. Podam 
przykład z poprzedniego, li-
stopadowego spotkania. Zgło-
siło się wówczas 6 par małżeń-
skich, ale swój przyjazd po-
twierdziły tylko 3 pary. Nie-
wiele brakowało, a nawet tych 
by nie było. Jedno małżeństwo 
tak się pokłóciło w samocho-
dzie, że będąc tuż pod ośrod-
kiem, postanowiło wracać do 
domu. Na szczęście w tym 
momencie mój mąż Rysiu za-
dzwonił do nich z zapytaniem, 
gdzie są, czy nie zabłądzili i 
tym spowodował, że zawró-
cili. – Jesteśmy szczęśliwi, że 
mimo tylu perypetii te spotka-
nia się odbywają, bo napraw-
dę są tym małżeństwom bar-
dzo potrzebne – dodaje Ry-
szard Orzelski.

Kolejne spotkania odbędą 
się od 6 do 8 czerwca 2008 r. 
Informacje u państwa Orzel-
skich, tel. 075 64 32 539.

MIROSŁAW JAROSZ

Zjazd wychowanków Legnickiego Domu Dziecka TPD

Sędziwi wychowankowie
27 lutego w siedzibie Miejskiego 
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Legnicy spotkali się 
wychowankawie i wychowawcy 
Domu Dziecka TPD, działającego 
w latach 1945–1953.  
Niektórzy z nich nie widzieli  
się od ponad 50 lat.

Tuż po zakończeniu wojny 
Dom Dziecka TPD mieścił się 
przy ulicy Strzeleckiej (obecnie 
Łukasińskiego) oraz na ulicy Kin-
gi (obecnie Zofii Kossak). Umiesz-
czono w nim sieroty z całej Pol-
ski, m.in. dzieci, których rodzice 
zginęli podczas II wojny świato-
wej, oraz młodzież uczestniczą-
cą w powstaniu warszawskim.

– Bardzo się cieszę, że uda-
ło nam się zorganizować to spot-
kanie – mówi Kazimierz Pleś-

niak, prezes legnickiego 
oddziału TPD. – Zorga-
nizowaliśmy je pod ha-
słem „Ocalić od zapo-
mnienia”, bo dla niektó-
rych był to może ostat-
ni raz. Podczas spotkania odżyły 
wspomnienia, przyniesiono licz-
ne pamiątki, w tym zdjęcia z te-

go okresu. Byli wycho-
wankowie, dziś już sę-
dziwi ludzie, pozakła-
dali rodziny, pracowali 
w różnych zakładach na 
terenie Legnicy i Dolne-

go Śląska.
W spotkaniu uczestniczyła 

m.in. 81-letnia mieszkanka Leg-

nicy Janina Ryś, była wychowaw-
czyni Domu Dziecka TPD i jedna 
z najstarszych działaczek TPD.

Uczestnicy spotkania po-
wołali Koło Przyjaciół Dzie-
ci Byłych Wychowanków i 
Wychowawców Domu Dzie-
cka TPD w Legnicy. Przewod-
niczącym koła został Franci-
szek Miętkiewicz z Legnicy. 
Koło włączy się w zbliżające 
się obchody 90-lecia działal-
ności TPD m.in. w celu przy-
pomnienia tradycji, przywo-
łania wspomnień. Odbędzie 
również spotkania z dziećmi i 
młodzieżą oraz współtworzyć 
będzie wielką wystawę historii 
TPD na Dolnym Śląsku.

– Ustaliliśmy, że spotkania by-
łych wychowanków odbywać się 
będą raz w roku – dodaje Kazi-
mierz Pleśniak.

MIROSŁAW JAROSZ

Wychowankowie 
Domu Dziecka 
TPD 
lat 1945–1953
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ZDANIEM PROBOSZCZA
To spokojna wieś. Wydaje się, że minął już 

dla niej najtrudniejszy okres. Ci, którzy chcą, ma-
ją pracę. Część ludzi pracuje w Zakładzie Prze-
róbki Dolomitów, inni dojeżdżają do Kamiennej 
Góry, a jeszcze inni wyjechali za granicę. Niektó-
rzy zajęli się agroturystyką, w okolicy powsta-
ją domy letniskowe, bo tu naprawdę są bardzo 
piękne miejsca. 

Przy parafii nie mieliśmy dotychczas jakiegoś 
lokum na spotkania, więc rozwijaliśmy duszpa-
sterstwo, m.in. przez ruch pielgrzymkowy. Byli-
śmy w Częstochowie, Wambierzycach, Bardzie. 
Teraz na początku maja wybieramy się do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, Krakowa i Zakopanego.

Duże nadzieje wiążę z misjami świętymi, któ-
re chcę na parafii zorganizować w tym, a najda-
lej w przyszłym roku. Myślę, że da to tutejszym 
mieszkańcom impuls i zaktywizuje do działania 
przy parafii. Bo, jak widać chociażby po wyre-
montowanych kościołach, jest w nich wielki, nie-
wykorzystany potencjał. 

Zapraszamy na Msze św.
  Msze św. w niedziele: Pisarzowice – 7.30, 12.00; 

Rędziny – 9.00; Raszów – 10.30
  Msze św. w dni powszednie: Pisarzowice – wtorek, pią-

tek 17.00 (16.00 zimą), sobota 9.00. Rędziny – środa 
17.00 (16.00 zimą). Raszów – czwartek 17.00

KS. RYSZARD 
MUCHA

Urodził się w 1960 r. w 
Brzegu Opolskim. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1988 
roku we Wrocławiu. W 2002 
roku został proboszczem w 
Twardocicach, od 2006 r. 
jest nim w Pisarzowicach.

Kościół w Pisarzowicach 
stoi na późnogotyckim 

założeniu

To maleńka parafia,  
w 4 wioskach zamieszkuje 
tylko ok. 1600 osób. 
Jednak odnowili dwa 
tamtejsze kościoły, trzeci 
jest w trakcie remontu.

– Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy zo-
baczyłem, że przy tak 
niewielkiej liczbie osób 
udało się w tak wspania-
ły sposób odnowić tu-
tejsze zabytkowe koś-
cioły – opowiada obec-
ny proboszcz. – Znam 
parafie dużo większe od 
tej i wiem, że mają trud-
ności z remontem jed-
nego kościoła. Tutaj są 
aż trzy kościoły. Zało-
żyli komitety społeczne 
i wzięli sprawy w swo-
je ręce.

Całość zainicjował 
jeszcze przed swoim 
odejściem ks. Stanisław 
Kałużny, który przez bli-
sko 30 lat, do 2001 r.,  
był tu proboszczem. 
Później dzieło kontynu-
ował ks. Robert Dublań-
ski, obecnie dziekan w 
Kamiennej Górze. Obaj 
poprzednicy ks. Ryszar-
da Muchy wspominani 
są przez mieszkańców z 
wielkim szacunkiem.

Jest o co dbać
Tutejsze świątynie 

stanowią prawdziwe 
dziedzictwo tych ziem. 
Kościół parafialny pw. 
Wniebowzięcia NMP, 
wzmiankowany już w 
1305 r., zbudowany zo-
stał na początku XVI w. 
Jest to późnogotyckie 
założenie jednonawo-
we z wieżą. We wnę-

trzu zachowały się rzeź-
biony ołtarz z 1525 r., 
ze sceną Wniebowzięcia 
NMP, rzeźbiona ambo-
na z 1607 r., renesanso-
wa chrzcielnica z 1625 
r., a na ścianach płyty 
nagrobne z lat 1605–
1913.

Kościół filialny pw. 
Narodzenia NMP w Rę-
dzinach pochodzi z II 
połowy XIII w., pier-
wotnie romański, prze-
budowany i powiększo-
ny w latach 1592–1597. 
Na wieży zachował się 
dzwon z 1657 r.

Kościół filialny pw. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Raszowie rów-
nież był wzmiankowa-
ny w 1305 r., wzniesio-
ny w II połowie XV w. 
W 1575 r. dostawiono 
kaplicę grobową Schaff-
gotschów, ich szczątki 
spoczywają tu do dzi-
siaj. Wewnątrz kościoła 
zachowały się drewnia-
ny ołtarz barokowy oraz 
szereg nagrobków i epi-
tafiów z XVI–XVIII w.

Nowa sala
Prowadzenie dusz-

pasterstwa przy tak nie-
wielkiej liczbie osób, 

rozproszonych dodatko-
wo w kilku wsiach, nie 
jest rzeczą łatwą. Pro-
boszcz wiąże jednak 
pewne nadzieje z odre-
montowaną właśnie sa-
lą parafialną przy ple-
banii.

– Dotychczasowe 
spotkania grup różańco-
wych, młodzieży przygo-
towującej się do bierzmo-
wania, czy jakiekolwiek 
inne musiały odbywać się 
w kościelnych ławkach 
– opowiada proboszcz. 
– Przy spotkaniach in-
nych niż modlitewne, ze 
względu na sakralny cha-
rakter, nie jest to dobre 
miejsce. Prawdopodobnie 
jeszcze w okresie wielka-
nocnym uda się w nowej 
sali zorganizować pierw-
sze spotkanie grupy syno-
dalnej. Myślę, że uda się 
do współpracy zaangażo-
wać również ludzi świe-
ckich, wtedy ruszą rów-
nież inne grupy. 

 MIROSŁAW JAROSZ 

PANORAMA PARAFII 
pw. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach (dekanat Kamienna Góra Zachód)

Pełni troski o kościoły
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Prawdopodobnie w tym 
roku uda się zakończyć 
remont wieży w Raszowie


