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Zapalał młodych, 
by szli nawracać 
innych. Jacek Dudzic 
prowadził rekolekcje 
dla KSM.

P onad 60 młodych ludzi wzię-
ło udział w trzydniowych 

(4–6.04.) rekolekcjach KSM 
w Polkowicach, prowadzonych 
przez Jacka Dudzica. Młodym 
ewangelistom gościny udzieliła 
parafia pw. Matki Bożej Królowej 
Polski oraz Gimnazjum nr 1 w 
Polkowicach. Program rekolekcji 
podzielono na cztery sesje. Jednak 
centrum kilkudniowych spotkań 
stanowiła sobotnia medytacja nad 
słowem Bożym, pt. „Moje osobiste 
spotkania z Bogiem”.

Jacek Dudzic, pisarz i rekolek-
cjonista, znany w całej Polsce z nie-
konwencjonalnych metod ewan-
gelizacji i łatwości rozmawiania 
z młodymi ludźmi, podkreślał, że 
jego staraniom przyświeca cel bar-
dzo ambitny.

– Rekolekcje prowadzę po to, 
aby trafić do tej młodzieży, która 
nie chodzi do kościoła – powiedział. 
– Moim celem jest zapalenie, zakty-
wizowanie słuchaczy, aby poszli do 

innych i nawracali ich – dodał po 
spotkaniu.

Czy tę misję, nałożoną na barki 
młodych ludzi, w większości człon-
ków diecezjalnego oddziału Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży, udaje się zrealizować? Więk-
szość z nich sądzi, że tak.

– Sama mam koleżankę, która 
trzymała się do niedawna z daleka 
od Kościoła. No i, tak jakby dzięki 
mnie, poznała Boga na nowo – mó-
wi z uśmiechem Asia Malak z Bo-
lesławca.

Czasami jednak samym uczest-
nikom rekolekcji potrzebne jest 
spotkanie z Bogiem.

– Jeżeli ktoś taki wziął udział 
w naszych rekolekcjach, to miał oka-
zję spotkać się z Bogiem – zapew-
nia Adam Kwaśny, prezes KSM-u  
diecezji legnickiej.

Oprócz medytacji, pokazów 
multimedialnych i godzin sku-
pienia, młodzi katolicy znaleź-
li czas na mecze siatkówki, tańce  
(w tym belgijski!) i wspólne śpie-
wanie. 

Roman Tomczak

Sacro Song rozstrzygnięty!

Sala Widowiskowa Miejskiego 
Domu Kultury w Lubaniu Śl. 

przeżyła w sobotę 5 kwietnia praw-
dziwe oblężenie. W ramach V Sacro 
Song Festiwal  kilkudziesięciu ar-
tystów, walczyło o główną nagro-
dę ufundowaną przez Konrada 
Rowińskiego, burmistrza Lubania 
Śl. Patronat honorowy nad festiwa-
lem objął ks. Mieczysław Jackowiak. 
Najlepszy był zespół Boża Radość 
z parafii pw. św. Józefa Robotnika 
z Zawidowa. Formacja ta zdoby-
ła również I miejsce w kategorii 
grup wokalnych. Najlepsza w ka-
tegorii solistów była Kamila Krzak 
z Gryfowa Śl., a wśród zespołów 
wokalno-instrumentalnych zespół 
Solatato Tu z Jeleniej Góry. W poza-
konkursowych pokazach wystąpiło 
Nasze Jeruzalem z Biedrzychowic, 
prezentując program pieśni i tań-
ców hebrajskich.  Jędrzej Rams
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Lubań Śl., 5 kwietnia. W piątej edycji Sacro Song jak zwykle nie zabrakło najmłodszych 
artystów

Rekolekcje zbliżają do Boga. 
Zwłaszcza tych, którzy zbliżyli 
się do siebie

Z iemia, po której 
chodzimy, jest dla nas 

czymś tak powszednim, 
że na co dzień nie 
zwracamy na nią uwagi. 
Zaczynamy się nad tym 
dopiero zastanawiać, 
kiedy grunt usuwa się 
nam spod stóp. Stało 
się tak w przypadku 
kilku tysięcy osób 
mieszkających pomiędzy 
Legnicą a Lubinem. Tam, 
gdzie dzisiaj są ich domy, 
w przyszłości być może, 
będzie w ziemi tylko 
wielka dziura. O planach 
budowy największej 
w Europie kopalni 
odkrywkowej piszemy 
na str. VI–VII. Ziemia 
może mieć też wymiar 
duchowy. O pielgrzymce 
diecezjalnej do miejsc  
po których chodził Jezus 
Chrystus piszemy  
na str. V.

pod
patronatem
„Gościa”

Zakończyły się „Moje osobiste spotkania z Bogiem”

Zrobić coś jeszcze
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Wojanów. Ponad 30 mln zło-
tych kosztowała rekonstrukcja 
zespołu pałacowo-parkowego w 
Wojanowie koło Jeleniej Góry. 
W ostatnich latach była to naj-
większa konserwacja zespołu 
parkowo-pałacowego w Polsce. 
Objęto nią zarówno zabudowa-
nia, jak i kilkanaście hektarów 

parku. Jeszcze dwa lata temu 
zrujnowane obiekty straszyły 
przejeżdżających obok turystów. 
Teraz wzbudzają zachwyt. Pałac 
będzie pełnił funkcje hotelowo-
-rekreacyjne. Oficjalne otwarcie 
nastąpi 9 maja. Ma w nim uczest-
niczyć minister kultury Bogdan 
Zdrojewski. 

Zamek odremontowanyBieg Śniadaniowy

Legnica. Prawie 280 osób 
z Legnicy i okolic, Jawora, 
Lubina oraz Złotoryi, wzię-
ło udział w pierwszym Biegu 
Śniadaniowym zorganizowa-
nym przez OSiR oraz Centrum 
Rekreacji Ruchowej 48 w 
Legnicy. W biegu udział wzię-
li m.in. przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Kropiwnicki, 
komendant Straży Pożarnej 
Adam Konieczny z ekipą strażac-
ką, dziekan Wydziału Turystyki 
i Rekreacji PWSZ Andrzej Wnuk 
oraz dyrektor OSiR Andrzej 

Gąska. Trzykilometrowa trasa 
przebiegała parkowymi alejka-
mi. Podzielona była czterema 
przystankami, na których można 
było złapać oddech, poćwiczyć 
z rekwizytami przy gorących 
rytmach i wykazać się  wiedzą o 
Legnicy. Nie był to wyścig, więc 
nie liczyły się czas, ani miejsce – 
wszyscy dobiegli razem na sym-
boliczną metę. Tu czekały smako-
wite pakiety śniadaniowe, ciepłe 
napoje oraz degustacja jogurtów 
i kefirów przywiezionych przez 
sponsora biegu.

Bieg Śniadaniowy to znakomity sposób promocji zdrowego 
stylu życia

Zamek w Wojanowie niedawno był zrujnowany. Dzisiaj budzi 
zachwyt i przyciąga turystów

Komu browar?
Lwówek Śląski. Nikt nie stanął 
do przetargu na kupno upadłe-
go browaru. Miesiąc wcześniej 
chęć taką deklarował samorząd 
wojewódzki. Wicemarszałek 
województwa Piotr Borys 
przedstawiał plany przejęcia i 
rozwoju upadłego browaru we 
Lwówku Śląskim. Miały tam 
powstać multimedialne muzeum 
i mały lokalny browar produ-

kujący piwo. Niestety, według 
wyliczeń potrzeba aż 12 mln zł 
na należyte zagospodarowanie 
browaru i stworzenie muzeum. 
To wielkie pieniądze dla 
samorządu, dlatego sprawą 
muszą się jeszcze zająć komi-
sje sejmiku. Piotr Borys liczy 
także, że syndyk obniży cenę 
browaru, która obecnie wynosi 
2,7 mln zł.

Nowa sala gimnastyczna
Legnica. Kompleksowa moder-
nizacja Szkoły Podstawowej nr 
18 rozpoczęła się w 2005 roku. 
Inwestycja, która jest reali-
zowana w ramach programu 
standaryzacji legnickiej bazy 
oświatowej, zakończy się w 
2010 roku, a jej koszt sięgnie 8,5 
miliona złotych. Przebudowa 
sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem sanitarno-szatniowym  to 
jeden z etapów modernizacji. 
Istniejąca tu wcześniej, a obecnie 

gruntownie zmodernizowana 
sala sportowa ma powierzchnię 
ponad 170 mkw. Dobudowano do 
niej salę gimnastyczną, w której 
może być prowadzona gimnasty-
ka korekcyjna, o powierzchni 54 
mkw. Stworzone zostało nowe 
zaplecze sanitarno-szatniowe 
i magazyn sprzętu. Sala pełni 
funkcje boiska do piłki siatkowej 
i minikoszykówki. Jest komplet-
nie wyposażona w różnorodne 
urządzenia sportowe.

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie
Legnica. W Ośrodku Doradz- 
twa Metodycznego i Do- 
skonalenia Nauczycieli przy  
ul. Grunwaldzkiej 2–20 prezento-
wana jest wystawa podsumowu-
jąca VII Konkurs Plastyczny TPD 

dla Dzieci i Młodzieży „Żyjmy 
zdrowo i bezpiecznie”. Zgłoszono 
503 prace z 40 placówek oświa-
tow ych i w ychowawczych. 
Nagrodzono 52 prace plastycz-
ne dotyczące m.in. problemów,  

jakie stwarzają używki, w tym 
narkotyki i alkohol. Prace pro-
pagowały również zdrow y 
styl życia, prezentując różnego 
rodzaju sporty oraz zdrową 
żywność. 
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W naszej diecezji nie zabra-
kło ludzi odważnie przy-

pominających postać naszego 
wielkiego Rodaka. Nie było chy-
ba w tę zamyśloną i zadumaną 
środę miejsca w naszej diecezji, 
gdzie nie wspominano by po-
staci Jan Pawła II, i gdzie nie da-
wano by wyrazu wiernej o nim 
pamięci. Odbyło się wiele spo-
tkań, wieczornic i koncertów 
ku czci Papieża Polaka. Jedno z 
nich zorganizował legnicki od-
dział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Kilkudziesięciu uczniów 
legnickich szkół przypominało 
podczas niego postać i nauczanie 
naszego Papieża.

W trakcie innego spotkania 
wierni zbierali się wokół fran-
ciszkanów. Kilkaset osób zgro-
madzonych w kościele francisz-
kanów pw. św. Jana Chrzciciela 
przeżyło pełną emocji podróż w 
czasie. Młodzież Zespołu Szkół 
Katolickich w jakże przepięk-
nych, szczerze wypowiadanych 
słowach przedstawiła insceniza-
cję, związaną z najważniejszymi 
chwilami życia Karola Wojtyły. 
Ich wieczorna peregrynacja za-
kończyła się na legnickim ryn-
ku. Punktem bardzo charak-
terystycznym dla tego miejsca 
jest pomnik Jana Pawła II przy 
legnickiej katedrze. To miejsce 
pamięci i refleksji. Miejsce spo-
tkań tych, dla których Jan Paweł 
II był prawdziwym Ojcem. Spo-
tkań nie tylko kwietniowych. 
Spotkań codziennych.

Jędrzej Rams

W 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II

Gdy wybiła 21.37

Pod pomnikiem spotkały się 
tłumy legniczan
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Od trzech lat 2 kwietnia  
nasze myśli kierują się  
ku ukochanemu Janowi  
Pawłowi II. Wspominamy, jak 
„odchodził do domu Ojca”. 
I godzinę 21.37, w której  
cały świat wstrzymał oddech.

W lubańśkiej 
parafii św. 

Trójcy świece 
ułożono 
we wzór 

papieskiego 
herbu Jana 

Pawła II

Najpiękniejszy  
hołd Słudze Bożemu  
oddawali najmłodsi 

uczestnicy spotkania TPD
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sympozjum  
liturgiczne
na Papieskim Wydziale Teologicznym 
„Eucharystia – tradycja czy teraźniejszość?”. 
17 kwietnia wykład bp. Stefana Cichego 
„Celebracja Mszy św. i kult Najświętszego 
Sakramentu po Soborze Trydenckim – blaski 
i cienie reformy potrydenckiej”.

Ustanowienie 
psałterzystów
18 kwietnia o godz. 18.00 po zakończo-
nym kursie diecezjalnym podczas Mszy św. 
w kościele pw. św. Jacka w Legnicy, w obec-

ności bp. Stefana Cichego odbędzie się obrzęd 
ustanowienia psałterzystów.

XVii legnickie  
Wieczory organowe 
Koncert inauguracyjny – „Słowo 
i muzyka”. Koncert dla uczczenia 
30. rocznicy w yboru papieża Jana 
Pawła II. Wykonawcy: Andrzej Chorosiński 
– organy, Michał Chorosiński – recytacje. 
W programie: Karol Wojtyła „Renesanso-
wy Psałterz” (fragmenty), utwory Johan- 
na Sebastiana Bacha, Oliviera Messiena, 
Marca-Antoine’a Charpentiera, Fryderyka 
Chopina. 18 kwietnia, godz.19.15, katedra 
legnicka.

45-lecie 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy – Msza św. z tej okazji w koście-
le pw. św. Tadeusza Apostoła w Legnicy  
24 kwietnia o godz. 12.00.

300-lecie akademii 
rycerskiej
Inauguracja obchodów 18 kwietnia, 
godz. 16.00. W programie: odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej, koncert uczniów Zespołu 
Szkół Muzycznych, wystawa rysunku saty-
rycznego „Wiwat Akademia!”, prezentacja 
okolicznościowego medalu.  •

zaproszenia

Rada Miasta Bolesławiec ustanowiła patronkę miasta

Nareszcie mają patronkę!

Z akończył się proces formalnego ustano-
wienia św. Marii De Mattias patronką 

Bolesławca. Formalnego, bo duchowy patro-
nat nad miastem miała święta już od wielu, 
wielu lat. Przekonane o tym były najbardziej 
siostry adoratorki Krwi Chrystusa ze zgro-
madzenia w Bolesławcu, spadkobierczynie i 
realizatorki reguły wyznaczonej przez św. 
Marię de Mattias. Przekonane było społe-
czeństwo Bolesławca, w większości potom-
kowie XIX-wiecznych emigrantów polskich 
w Jugosławii. Przekonani byli radni, choć nie 
wszyscy. Dlatego podejmowane wcześniej 
próby ustanowienia św. Marii De Mattias pa-
tronką miasta nie miały szans na realizację.

Oszczędny w emocjach, choć nie pozba-
wiony dumy z tego faktu miejski komunikat, 
zaznaczał, że oddając miasto pod patronat 
św. Marii De Mattias, władze miasta mają 
nadzieję, że święta patronka „jako wzór od-
dania w służbie ludziom, poprzez działalność 
ewangelizacyjną oraz edukacyjną, krzewią-
cą ideę miłosierdzia, pokoju i jedności mię-
dzy ludźmi, będzie wypraszać potrzebne 
łaski dla mieszkańców Bolesławca. A dzia-
łalność sióstr ze Zgromadzenia Adoratorek 
Krwi Chrystusa, oparta na tezach głoszo-
nych przez św. Marię De Mattias, przyczy-
ni się do rozwoju duchowego społeczności 
lokalnej, jej uwrażliwienia na los drugiego 
człowieka”.

Uroczyste ogłoszenie ustanowienia św. 
Marii De Mattias patronką miasta Bolesła-
wiec odbędzie się 18 maja br. o godz. 12.00 na 
bolesławieckim rynku.

Roman Tomczak

18 maja św. Maria  
De Mattias zostanie uroczyście 
ustanowiona patronką 
Bolesławca

Maria De Mattias 
urodziła się w 1805 r. we Włoszech. 
zgodnie ze zwyczajem epoki, nie 
chodziła do szkoły. Jej pierwszym 
nauczycielem był ojciec, giovanni de 
mattias. on zaszczepił w niej miłość 
do Boga oraz szacunek dla człowieka. 
Święta maria de mattias była żarliwą 
mistyczką, zaangażowaną w realizację 
swych idei. otworzyła nowe drogi 
obecności kobiety  
w kościele i w życiu społecznym. 
odznaczyła się odwagą pójścia  
pod prąd swojej epoki.  
otwierała szkoły niepubliczne  
dla dziewcząt.  
Jej katechezom niejednokrotnie  
z ukrycia przysłuchiwali się mężczyźni, 
do których – zgodnie z ówczesnymi 
zwyczajami – nie mogła przemawiać.
Historia świętej i założonego przez 
nią zgromadzenia adoratorek krwi 
chrystusa wiąże się nierozerwalnie 
z Bolesławcem. swą misję siostry 
rozpoczęły w Bolesławcu w 1946 r.,  
gdy przybyły wraz z reemigrantami  
z ówczesnej Jugosławii. głoszona przez 
św. marię de mattias idea jedności 
między ludźmi znalazła szczególne 
zastosowanie na ziemi bolesławieckiej, 
która w okresie powojennym stanowiła 
swoisty tygiel kulturowy ze względu na 
osiedlanie się na tych terenach ludności 
polskiej, zamieszkującej dotychczas 
różne kulturowo tereny europy.

Pomnik świętej stanął przy domu 
Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa w Bolesławcu w 2005 roku
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Diecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii

Shalom Israel
100-osobowa grupa 
pielgrzymów 
wyruszyła  
do Ziemi Świętej.  
To pierwsza 
diecezjalna 
pielgrzymka  
do kraju Jezusa.

W ubiegłym roku diecezja 
legnicka świętowała ju-

bileusz piętnastolecia powsta-
nia. Jednym z głównych wyda-
rzeń obchodów tego jubileuszu 
była diecezjalna pielgrzymka  
do Rzymu. Wówczas poja- 
wiły się pierwsze głosy, aby 
podjąć kontynuację pielgrzym-
ki również na szczeblu diece-
zjalnym, ale tym razem do Ziemi 
Świętej.

To nie turystyka
W odpowiedzi na te postula-

ty, Legnicka Kuria Biskupia pod-
jęła się przygotowania takiego 
wydarzenia, wspólnie z wyło-
nionym spośród różnych ofert 
Katolickim Biurem Pielgrzymko-
wym „AP” z Warszawy. Termin 
pielgrzymki został wybrany na 
okres wielkanocny, z pewnym 
przesunięciem ze względu na 
obchody świąt wielkanocnych 
przez Kościoły greckokatolicki 
i prawosławny.

Ze względów organizacyjnych 
i wysokie koszty (ponad 4000 
zł) w pielgrzymce uczestniczy 
ograniczona liczba osób. Z Legni-
cy wyruszyły dwie 50-osobowe 
grupy. Pierwsza, pod przewod-
nictwem kanclerza kurii ks. prał. 
Józefa Lisowskiego, wyjechała 2 
kwietnia. Druga grupa, pod prze-
wodnictwem biskupa legnickiego 
Stefana Cichego, wyruszyła dzień 
później.

Wyjazd ma rangę pielgrzym-
ki diecezjalnej dlatego jej pro-
gram znacząco odbiega od zwy-
kłych wyjazdów turystycznych. 
Każdego dnia pielgrzymi wspól-
nie z pasterzem diecezji uczestni-
czą we Mszy świętej w którymś 

z ważnych miejsc dla historii na-
szego zbawienia.

Śladami Jezusa
Pielgrzymi swoją wędrów-

kę zaczęli od Jerozolimy i okolic. 
Pierwszego dnia przeszli ulicz-
kami Starej Jerozolimy do Bazy-
liki Grobu Świętego. Zwiedzili 
bazylikę, modlili się na Kalwarii 
i przy Grobie Świętym. Po połu-
dniu odwiedzili Syjon, zwiedzili 
kościół św. Piotra in Gallicantu, 
Wieczernik, grób Dawida i bazy-
likę Zaśnięcia NMP. W kolejne dni 
odwiedzili m.in. Betlejem, miej-
sce narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela i kościół Nawiedzenia św. 
Elżbiety, Górę Oliwną i Bazylikę 

Getsemani, przeszli Drogę Krzy-
żową do Kalwarii i Grobu Święte-
go. Byli w Jerychu, Nazarecie, na 
górze Karmel i Tabor, w Betanii 
i nad Morzem Martwym.

Obok miejsc w Ziemi Świętej 
uświęconych obecnością nasze-
go Zbawiciela, wyjazd poszerzo-
no o Jordanię, w której znajduje 
się również szereg miejsc zwią-
zanych z dziejami biblijnymi. 
Pielgrzymi chcą także odwiedzić 
sławną Petrę – miasto w skałach, 
włączoną ostatnio do listy 7 cu-
dów kultury i sztuki współcze-
snego świata.

Powrót pielgrzymów do kra-
ju planowany jest na 13 i 14 kwiet-
nia.  Mirosław Jarosz 

do Jeleniej góry
Spektakle dla dzieci: „Potęga 
teatru, czyli Muminki” – 16 kwiet-
nia godz. 9.00 i 10.30;  „Porwanie 
kaczątek” – 17 kwietnia godz. 
10.00, 20 kwietnia godz. 16.00, 23 
kwietnia  godz. 10.00; „Alibaba i 
40 rozbójników” – 22 kwietnia  
godz. 10.00 i 12.00. Teatr Zdrojowy, 
Jelenia Góra-Cieplice.
Prelekcja przyrodnicza ilu-
strowana przeźroczami pt. „Z ple-

cakiem i młotkiem przez Krym”, 
prowadzi Iwona Kurpiewska, 
17 kwietnia godz. 19.00 (wstęp 
wolny) Muzeum Przyrodnicze, 
Jelenia Góra.
Międzynarodowy Dzień 
Teatru. Uroczystość, podczas 
której wręczane będą Srebrne 
Kluczyki najpopularniejszym 
aktorom scen jeleniogórskich. 
Kapituła wyróżnia także spektakl 
roku poprzedniego. 17 kwietnia 
godz. 19.00, Teatr Jeleniogórski.

Obserwatorium Karko-
noskie,  Spotkanie X – 
Szkolnictwo wyższe w regionie 
jeleniogórskim. Między aka-
demią a kursami dla zaawan-
sowanych; moderator Andrzej 
Więckowski, w dyskusji udział 
wezmą: dr Anna Baraniecka 
i dr Maciej Pawłowski. Celem 
Obserwatorium jest stworze- 
nie przestrzeni do dyskusji 
nad przeszłością, teraźniej-
szością i przyszłością Kotli- 

ny Jeleniogórskiej. 18 kwie- 
tnia godz. 18.00, BWA Jelenia 
Góra.
XXXI Dolnośląska Spar- 
takiada Rekreacyjna. Finały 
w siatkówce mężczyzn. Udział 
bierze 8 najlepszych drużyn z 
dolnośląskich lig piłki siatkowej 
dla amatorów, turniej odbędzie 
się na sali sportowej przy ul. 
Gimnazjalnej i Parkowej. 19 
kwietnia godz. 10.00.  
 •

zaproszenia

Pierwsze dni pobytu pielgrzymi spędzili w Jerozolimie i okolicach
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T e uspokajające sygnały nie przeko-
nują jednak tych, nad którymi zawi-
sła groźba likwidacji ich „miejsca na 
ziemi”.

Wokół wymienionych miast, bardzo 
atrakcyjnych urbanistycznie, jak grzyby 
po deszczu rosną osiedla domków jednoro-
dzinnych. W miejscu planowanego wykopu 
wiedzie teraz międzynarodowa droga szyb-
kiego ruchu ze Szczecina do Jakuszyc. Prze-
biega m. in. przez Lubin i Legnicę.

Jeśli powstanie tu kopalnia, znikną nie 
tylko całe osiedla mieszkaniowe, ale także 
drogi i pomniki rzadkiej przyrody. „Głów-
nym priorytetem obecnego rządu jest za-
pewnienie bezpieczeństwa energetyczne-

go kraju” – napisał w liście do zaintereso- 
wanych gmin Eugeniusz Postolski,  
podsekretarz stanu w Ministerstwie Go-
spodarki. „Bez uruchomienia dodatkowych 
złóż, podaż energii elektrycznej z węgla 
brunatnego może spaść o ponad 50 proc.” – 
zaznacza, odpowiadając na kategoryczne 
stanowisko samorządowców, zredagowane  
po głośnym spotkaniu wójtów, starostów, 
burmistrzów i prezydentów zainteresowa-
nych miast.

O spotkaniu 5 lutego w Karczowiskach  
pisaliśmy na łamach „Gościa Legnickiego” 
(nr 10 z 9.03.). Samorządowcy, geologowie, 
geomorfologowie, przyrodnicy i zwykli 
ludzie spotkali się tam po to, aby wypra-
cować wspólne stanowisko co do nasilają-
cych się pogłosek i domniemań (popiera-
nych dziwnymi wizytami przedstawicieli  
obcych firm wydobywczych w biurach  
samorządowców) o eksploatacyjnych zamia-
rach rządu. 

Wspólne(?) stanowisko

Kiedy kilkugodzinne spotkanie w Karczo-
wiskach dobiegało końca, wiadomo było jedy-
nie, że nic nie wiadomo...
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Węgiel brunatny. Od lutego mieszkańcy Ścinawy, 
Lubina, Legnicy i Prochowic z lękiem słuchają pogłosek 
o budowie w ich okolicy kopalni odkrywkowej.  
– Trwają tylko studialne prace projektowe – uspokaja 
ministerstwo gospodarki.

Minister swoje, ludzie swoje...

tekst
Roman Tomczak

rtomczak@goscniedzielny.pl

Widok kopalni odkrywkowej  
węgla brunatnego w Bogatyni.  
Czy tak będzie wyglądać  
panorama pomiędzy Legnicą  
a Lubinem, przekonamy się w ciągu 
kilku kolejnych lat

Poniżej: Tu będzie  
wielka dziura?
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Brak wiedzy o zamierzeniach rządu naj-
bardziej niepokoił i irytował samorządow-
ców. Zresztą powodem ich niepokoju byli  
wtedy nie tylko tajemniczy goście w gabine-
tach wójtów i burmistrzów Ścinawy i Lubina, 
ale i doniesienia prasowe, szeroko rozpisujące 
się nad rzekomym projektem utworzenia na 
przestrzeni kilku tysięcy hektarów dolnoślą-
skiej ziemi ogromnej dziury. Jako pierwsze 
(5 lutego) zainterweniowało stowarzyszenie 
wiejskie z Pieszkowa koło Miłoradzic.

– Zaapelowaliśmy w specjalnym liście do 
Donalda Tuska, aby odstąpiono od projektów 
eksploatacji złoża pomiędzy Lubinem i Legni-
cą za pomocą dotychczas znanych technologii 
wydobywczych – mówi Marek Brojanowski, 
prezes Stowarzyszenia Wiejskiego Dialog, 
Rozwój, Ekologia.

– Stowarzyszenie ma swoją siedzibę 
w Pieszkowie. Jeśli kopalnia zacznie funkcjo-
nować, Pieszków pozostanie wsią li tylko na 
starych zdjęciach i w pamięci ostatnich miesz-
kańców – dodaje Brojanowski.

Pismo podpisało kilkudziesięciu człon-
ków stowarzyszenia. O fakcie poinformowa-
no lokalne i ogólnopolskie media.

– Zdecydowani byliśmy na podjęcie wszel-
kich dostępnych nam form protestu, aby nie 
doszło do budowy odkrywki na tym terenie 
– zapewnia prezes Brojanowski.

Trzy tygodnie później Irena Rogowska, 
wójt gminy Lubin, zorganizowała słynne spo-
tkanie w Karczowiskach. Apelowała podczas 
niego o wypracowanie wspólnego stanowiska 
i skierowanie go do ministerstwa.

– Nasze wspólne stanowisko dawało 
nam podstawę do podjęcia ogólnonarodo-
wej dyskusji, dotyczącej odnawialnych źró-
deł energii jako alternatywy dla zamiarów 
rozbudowywania i tworzenia nowych ko-
palń odkrywkowych w naszym kraju – mó-
wi Irena Rogowska, przypominając, że we-
dług unijnych dyrektyw do roku 2020 jedna 
piąta energii produkowanej w naszym kra-
ju musi pochodzić z odnawialnych źródeł. 
Szczyt w Karczowiskach wzbudził zainte-
resowanie ogólnopolskich mediów. Udo-
wodnił, że ewentualne uruchomienie od-
krywki na tym terenie doprowadzi do jego 
degradacji.

– Uważam, że jeśli kopalnia odkrywko-
wa ma tu powstać, to i tak powstanie. Nie 
jestem za niszczeniem przyrody, ale jestem 
za rozwojem tego regionu. A odkrywka jest 
na ten rozwój szansą, choćby przez genero-
wanie nowych miejsc pracy – przekonywał 
w Karczowiskach Robert Raczyński, prezy-
dent Lubina.

List skierowany do Prezydenta RP, pre-
miera, ministra gospodarki, wojewody i mar-
szałka województwa podpisało dziewięciu 
samorządowców, reprezentujących miasta 
i gminy zagrożone odkrywką.

W stadium studium
Pokłosiem spotkania w Karczowiskach 

były jeszcze dwa listy Stowarzyszenia Wiej-
skiego Dialog, Rozwój, Ekologia. Jeden za-
adresowany był do premiera Tuska, drugi do 
ministra Grzegorza Schetyny, kandydata do 
sejmu z listy jeleniogórsko-legnickiej. „Wie-
rzymy, że nasz poseł nie pozwoli zabrać nam 
naszego życiowego dorobku. (...) Wierzymy, 
że zaufanie, jakim Pana obdarzyliśmy, jest 
w pełni uzasadnione i nie pozwoli Pan na za-
gładę naszej małej Ojczyzny” – czytamy w li-
ście do ministra Schetyny z 28 marca.

Odpowiedź nadeszła po kilku tygo-
dniach i nie od premiera Tuska ani ministra 
Schetyny, ale od podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki. Nie była także ad-
resowana do stowarzyszenia, tylko na ręce 
pani wójt Rogowskiej. Eugeniusz Postolski  
uspokaja w nim, że nawet jeśli plany wydo-
bywania węgla brunatnego pomiędzy Ści-
nawą, Lubinem i Legnicą są, to tylko w fa-
zie projektowania studyjnego. „Prowadze-
nie takich prac studialnych jest niezbędne 
do podjęcia właściwie uzasadnionej decyzji 
strategicznej, nie może być jednak oceniane 
 jako polityczne przesądzenie lub decyzja 
o uruchomieniu złoża w ogóle” – pisze Po-
stolski.

Te słowa – poparte nawet wyrazami zro-
zumienia i aprobaty dla troski mieszkańców 

legnickiej ziemi o środowisko, w którym ży-
ją, i swoje domy – nie przekonały ani samo-
rządowców, ani ekologów.

– Niezależnie od tego, co mówi ministe-
rialny urzędnik, musimy prowadzić zakro-
joną na szeroką skalę akcję uświadamiającą 
społeczeństwo, czym może zagrażać wybu-
dowanie na tym miejscu kopalni, która zde-
wastuje w sposób nieodwracalny lokalne 
środowisko – mówi jeden z członków stowa-
rzyszenia z Pieszkowa. – Nam chodzi o życie. 
Nasze i wszystkiego, co jest wokół nas – do-
daje z naciskiem. 

Mój dom moją twierdzą
W planach Ministerstwa Gospodarki 

coś się więc jednak kryje. To spory postęp 
w porównaniu sprzed spotkania „na szczy-
cie” w Karczowiskach. Co dokładnie się kry-
je, starał się wytłumaczyć zainteresowanym 
stronom pełnomocnik ministra. W jego wy-
powiedzi nie zabrakło sugestii, że węgiel 
spod Legnicy i Lubina może być pozyskiwa-
ny z użyciem podziemnej gazyfikacji węgla, 
lub przy udziale specjalnych szczepów bak-
terii. Wówczas nie trzeba by było rozkopy-
wać tysięcy hektarów bezcennej, dolnoślą-
skiej ziemi. Czy jednak ten pomysł znalazłby 
się w orbicie zainteresowania ministerstwa 
bez burzy wywołanej przez niedoinformo-
wanych i ignorowanych do tej pory samorzą-
dowców – nie wiadomo. Wiadomo za to na 
pewno, że Stowarzyszenie Wiejskie Dialog, 
Rozwój, Ekologia zebrało do końca marca ty-
siąc nowych podpisów pod kolejnym prote-
stem przeciwko kopalni.

  •

Minister swoje, ludzie swoje...

Wielcy antagoniści. Prezydent Robert Raczyński (z lewej) nie widzi nic złego w odkrywce. 
Lubiński nadleśniczy Piotr Cybulski jak najbardziej
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Parafia Brunów  
od kilku lat 
przechodzi wielki 
remont.

Objęcie probostwa w 2001 roku 
przez ks. Jana Kędzierewicza 

odmieniło oblicze parafii. Nikt by 
się wcześniej nie spodziewał, że 
jest tyle rzeczy do remontu w ta-
kiej małej parafii.

– Przez pierwsze lata trwała 
praca wokół plebanii, dwóch ko-
ściołów, kaplicy, obu cmentarzy 
– opowiada ks. Jan. – Naprawili-
śmy ogrodzenia, odrestaurowa-
liśmy wnętrza świątyń, szaty li-
turgiczne, figury, sztandary. Na 
przylegającym terenie posadzi-
liśmy już ponad 100 drzew. Obec-
nie szykujemy się do posadzenia 
kolejnej partii.

Remonty odbywają się siłami 
parafian. Zostało to udokumento-
wane w kronice parafialnej.

– Pieniądze zawsze są po-
trzebne – mówi ks. proboszcz. – 
Uważam, że najważniejsi są jed-
nak ludzie. Wszystko, co robimy, 
ma służyć właśnie ludziom.

Nowa stara wieś
Parafię tworzy kilka malut-

kich wsi otoczonych pięknymi 
lasami. Nie ma tu wielkiego prze-

mysłu. Poniekąd z tego powodu 
niewielka wieś Gorzyca przeży-
wa wielkie zmiany. Od kilku lat 
wygląda jak ogromny plac bu-
dowy. Na kilkudziesięciu dział-
kach pobudowano nowe domki. 
W niedalekiej przyszłości przy-
będzie kilkadziesiąt kolejnych.

– Na razie nie widać tych no-
wych parafian w kościele – mar-
twi się ks. proboszcz. – Mam na-
dzieję jednak, że jest to tylko kwe-
stia czasu i zakończenia przepro-
wadzek do nowych domów.

W niewielkiej parafii nie ma 
zbyt wielu dzieci. Rzadko bywają 
w oratorium. – Od kiedy zlikwi-
dowano szkołę w Brunowie, pra-
ca z młodymi uległa utrudnieniu 
– opowiada ks. proboszcz.

– Nawet małe dzieci muszą 
dojeżdżać do szkoły. W najlep-
szych latach nasi ministranci 

regularnie zdobywali puchary 
w rozgrywkach międzyparafial-
nych. Dzisiaj liczba ministran-
tów spadła, lecz bierzemy udział 
we wszystkich turniejach i zjaz-
dach.

Podwójna tęcza
Wspólnota w ciągu ostatnich 

kilku lat przeżywała dwie duże 
uroczystości. Pierwszą była rocz-
nica 50-lecia erygowania parafii.

– W samym środku uroczy-
stości na niebie pojawiła się po-
dwójna tęcza – śmieje się ks. Jan. 
– Niezwykły i rzadki znak.

Dwa lata temu parafianie 
świętowali 20-lecie święceń ka-
płańskich proboszcza. Docenili 
ks. proboszcza, głosując na niego 
w konkursie jednej z gazet na naj-
lepszego proboszcza roku. Ksiądz 
Jan wygrał ten plebiscyt. •
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Panorama parafii. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie

Niekończąca się opowieść

Proboszcz  
ks. Jan 
Kędzierewicz SDB*

– do Brunowa 
przyszedłem 
prosto z poznania. 
zamieniłem  
wielki hałas  
na wielką ciszę.  

od samego początku  
praca w parafii przebiegała 
pod znakiem wielkich 
wyzwań. na pierwszy rzut 
poszła uroczystość  
50-lecia erygowania naszej 
parafii. potem nadeszła 
epoka remontów, których 
w sumie – większych i 
mniejszych – prowadziliśmy 
blisko sto.  
o rozmiarach tych 
przedsięwzięć niech 
świadczą liczby, np. przed 
kościołem musieliśmy 
wysypać ponad 75 ton 
gruzu, aby osuszyć teren, 
postawiliśmy setki metrów 
ogrodzeń wokół plebanii, 
cmentarzy, kaplic.  
Wszystko to zrobili 
parafianie swoimi rękoma. 
duże oparcie mam  
w radzie parafialnej. 
To mnie bardzo cieszy, 
bo widzę, że praca jest 
wspólna. a wszystko to 
prowadzi do zbawienia. 
obecnie szykujemy się  
do kolejnej pielgrzymki  
do medjugorie. szkoda 
czasu na siedzenie 
w miejscu.

* ma 51 lat. Święcenia 
kapłańskie przyjął  
w 1986 roku w krakowie. 
posługiwał w parafiach 
w szklarach, marszałkach 
oraz ośrodku salezjańskim 
w poznaniu. probostwo 
w Brunowie objął  
w 2001 roku. 

Zapraszamy  
na Msze św.
W niedzielę:   
8.00, 10.00 (Brunów),  
11.30 (górzyca),  
12.45 (ogrodziska). 
W tygodniu:  
18.00 miłkowice  
(16.30 w okresie zimowym) 
odpust parafialny:  
14 września (Brunów).

Remonty w Brunowie toczą się bez przerwy;


