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W życiu trzeba mieć 
pasję. Ona sprawia, 

że życie nie pozostaje 
bezbarwne, lecz pozwa-
la ciągle się rozwijać i 
osiągać cele, wydawałoby 
się, nieosiągalne. Na stro-
nach IV–V przeczytacie 
Państwo że sprawia ona, 
iż można tworzyć muzy-
kę, której chcą słuchać 
miliony. Dzięki pasji moż-
na zdobywać szczyty i la-
tać nad ziemią. O tym na 
str. VII. Pasja pozwala też 
uratować rzeczy, które 
giną, jak chociażby linia 
kolejowa, o której można 
przeczytać na str. VI.

  

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Festiwal MNIEJSZOŚCI NARO-

DOWYCH I ETNICZNYCH „Pod 
Kyczerą”

  Patyczkowa PASJA
  Euroregion KONTROWERSJI

Linia kolejowa z Mysłakowic do Karpacza 
została otwarta 1 lipca 1895 r. Już wów-

czas do Karpacza docierały pociągi pośpieszne 
z Berlina i Amsterdamu. Linię zelektryfikowa-
no w 1934 r. Przez 105 lat droga żelazna była 
najważniejszym środkiem komunikacji pod 
Śnieżkę. Niestety, połączenie zawieszono, by-
ło nieopłacalne dla PKP. Ostatni pociąg osobo-
wy do Karpacza przyjechał w kwietniu 2000 
roku. Torowisko zaczęli rozkradać złodzieje 
metalu. Pomysł pary zapaleńców sprawił, że 
być może nie wszystko jeszcze jest stracone. 
Swoje przedsięwzięcie nazwali: „Karkonoskie 

Drezyny Ręczne”. Dzięki nie-
mu na nieczynnej stacji w 
Karpaczu pojawiły się dwie 
drezyny wykonane na wzór 
pojazdów z początku XX 
wieku. 

Więcej na ten temat piszemy 
na str. VI.

111 LAT KOLEI KARKONOSKIEJ
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Obchody Roku Willmanna w Krzeszowie

Willmannowe plenery
W Krzeszowie realizowane są 
kolejne przedsięwzięcia związane  
z obchodami roku Willmanna.  
Od kilku dni przebywają  
tu uczestnicy międzynarodowego 
pleneru malarskiego.

– Przez działania, jakie 
podjęliśmy w związku Rokiem 
Willmanna, chcemy wszystkim, 
a zwłaszcza dolnośląskiej mło-
dzieży przybliżyć tą postać i 
to miejsce – mówi ks. Wło-
dzimierz Gucwa, kustosz krze-
szowskiego sanktuarium. – 
Można powiedzieć, że jest to 
również sprawa pewnego pa-
triotyzmu lokalnego. W tym 
miejscu stykają się trzy kultury: 
polska, czeska i niemiecka. Jest 
to również miejsce kultu reli-
gijnego, przez obecność Mat-
ki Bożej Łaskawej. W takiej po-
staci nie ma ono sobie równe-
go w Europie – podkreśla.

Jako pierwsza w krzeszow-
skich plenerach udział bierze 
grupa młodzieży. W poniedzia-
łek 10 lipca przyjeżdżają star-

si. Swoje uczestnictwo 
zadeklarowało ponad 
35 osób, w tym około 
dziesięć z Niemiec. W 
ramach konkursu, któ-
ry towarzyszy Rokowi 
Willmanna, uczestnicy 
pleneru będą wykony-
wali dwie prace. Pierw-
sza związana jest bezpośred-
nio z osobą Willmanna i któ-
rymś z jego dzieł w kościele 
św. Józefa. Druga ma dotyczyć 
Krzeszowa, okolic lub same-
go sanktuarium. 30 września, 
podczas uroczystego koncertu 
w krzeszowskiej bazylice, któ-
ry zakończy pierwszy etap Ro-
ku Willmanniwskiego, biskup 
Legnicki wręczy zwycięzcom 

nagrody. Wcześniej, 
28 i 29 września od-
będzie się druga część 
sympozjum naukowe-
go, poświęconego ma-
larskiej szkole Will-
manna. Przyszłorocz-
ne działania związane 
z osobą malarza mają 

skupić się na fotografii.
Michael Willmann, to twór-

ca, o którym można śmiało po-
wiedzieć, że stworzył osobny, 
niezwykle obszerny i charak-
terystyczny barokowy rozdział 
w historii malarstwa śląskiego. 
Jemu malarstwo to zawdzię-
cza nowy okres swojej świet-
ności i sławy.

 MIROSŁAW JAROSZ 

Przez tydzień 
młodzież 
różnymi 
technikami 
wykonywała 
prace związane  
z Willmannem 
i Krzeszowem
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W 111 lat  
po przyjeździe 
pierwszego 
pociągu  
kursują  
tu jedynie 
ręczne drezyny
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LEGNICA. Za udającą się na 
wakacje młodzieżą wyruszają 
werbujący do sekt, którzy wła-
śnie wtedy zbierają najwięk-
sze żniwo. Wystawa 150 foto-
gramów z życia sekt ma być 
ostrzeżeniem. Ryszard Nowak 
z Ogólnopolskiego Komitetu 
Obrony przed Sektami informuje, 
że wystawa będzie najpierw pre-
zentowana na placu Zamkowym 
w Warszawie, później ekspozy-
cję będzie można zobaczyć w 
innych polskich miastach, m.in. 
w Legnicy. Jak mówi Ryszard 
Nowak, wystawa ma pokazać, że 
za sektą kryje się cierpienie i nie-
jednokrotnie śmierć. Prezentacja 
ma szokować. – Rozdawanie ulo-
tek, rozwieszanie plakatów już 

nie wystarcza, dlatego wychodzi-
my z czymś nowym – dodaje.
Wielokrotnie sekty ukrywają się 
za różnymi fundacjami i stowa-
rzyszeniami prowadzącymi dzia-
łalność publiczną. Są to np. kur-
sy języków obcych, tzw. pozy-
tywnego myślenia, czy jak należy 
chronić się przed alkoholizmem 
lub narkotykami. Ogólnopolski 
Komitet Obrony przed Sektami 
ogłosił niedawno raport „Czarna 
lista przestępczych sekt w 
Polsce”. Dokument jest adreso-
wany między innymi do nauczy-
cieli, opiekunów, wychowawców 
i psychologów. W raporcie wy-
mieniono 16 najbardziej niebez-
piecznych grup religijnych działa-
jących w Polsce.

Zdjęcia ostrzegające przed sektami 

LEGNICA. Blisko dwa lata trwa-
ła modernizacja najpiękniejsze-
go w mieście traktu handlowe-
go i spacerowego. Koszt moder-
nizacji wyniósł blisko 6 mln zł. 
Ulicę w odnowionej szacie w so-
botę 24 czerwca odwiedziło kil-
ka tysięcy mieszkańców. Festyn 
przygotowany z okazji jej otwar-
cia bogaty był w najróżniejsze 
atrakcje. W średniowieczu bie-
gła tędy słynna „Via Regia”, łą-
cząca Europę Zachodnią z Rusią. 
Modernizacja objęła wymianę 
nawierzchni ulicy i uliczek doń 
przylegających na kostkę granito-
wą, budowę kanalizacji deszczo-
wej, małej architektury, enklaw 
zieleni, instalację stylizowane-
go oświetlenia, ławeczek, koszy, 

stojaków na rowery, stylizowa-
nego zegara. Zabiegom renowa-
cyjnym poddano też zabytkową, 
unikatową dekorację kamienicy 
Scholtza, gdzie mieści się siedzi-
ba OSiR. Ulica Najświętszej Marii 
Panny to jedna z najstarszych 
i najważniejszych ulic Legnicy. 
Łączy kościół Panny Maryi z ka-
tedrą śś. Piotra i Pawła. Te dwie 
świątynie o średniowiecznym ro-
dowodzie dominują w pejzażu 
ulicy. Co najmniej od XIX w. uli-
ca była jednym z głównych cen-
trów handlowo-usługowych mia-
sta. Z historycznej zabudowy za-
chowały się do dzisiaj tylko nie-
liczne fragmenty, dziesięć kamie-
nic po stronie południowej i jed-
na po północnej.

Ulica Najświętszej Marii Panny  
jak nowa

BOLESŁAWIEC–JELENIA 
GÓRA. Podczas ostatniej sesji 
(28.06) Rada Miasta Bolesławiec 
(na zdjęciu) wyraziła wolę prze-
jęcia od Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego zadania po-
wierzonego – prowadzenia w 
Bolesławcu filii Dolnośląskiej 
Biblioteki Pedagogicznej Oddział 
w Jeleniej Górze. Aktualnie zada-

nie to realizuje powiat bolesła-
wiecki, a umiejscowienie bibliote-
ki w obiekcie miejskim – Muzeum 
Ceramiki, ogranicza możliwości 
rozwojowe tej instytucji kultury, 
a faktycznie uniemożliwia uru-
chomienie działu historii miasta. 
Podjęcie uchwały było uzasadnio-
ne stworzeniem lepszych możli-
wości rozwoju tej placówki oraz 
rozwoju działu historii miasta w 
Muzeum Ceramiki. W ramach pla-
nów rozbudowy Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury, istnieje szan-
sa zbudowania siedziby dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bolesławcu oraz filii Biblioteki 
Pedagogicznej Oddział w Jeleniej 
Górze.

BOLESŁAWIEC. W Bolesławcu 
trwają prace przy rewaloryzacji 
kolejnych odcinków plant pomię-
dzy ulicami Chopina i Kutuzowa 
oraz ul. Sierpnia 80 i ul. Kościelną. 
W ramach prac posadzonych zo-
stanie łącznie 7 drzew i około 120 
krzewów. Zlikwidowana zostanie 
różanka i stary, przerośnięty ży-
wopłot u zbiegu ulic Kubika i Ku-
tuzowa. W miejscu tym powsta-
nie piękna rabata z niskich różno-
barwnych krzewów. Wykonanie 
rewaloryzacji zieleńców miej-
skich obejmuje m.in.: zakup ro-
ślin i materiałów do wykona-
nia obsadzeń, przygotowanie 
terenu, uzupełnienie trawni-
ków, zakup, transport i mon-

taż ławek, koszy, ograniczni-
ków, identycznych jak w czę-
ści, która została już zrewalory-
zowana. Zakończenie prac pla-
nowane jest 1 sierpnia 2006 r. 
Całkowity koszt realizacji zada-
nia wynosi prawie pięćdziesiąt 
tysięcy zł.

Uroczyste otwarcie odnowionej ulicy stało się wielkim świętem legniczan

AR
C

H
IW

U
M

 U
M

 L
EG

N
IC

A,

W sierpniu będzie piękniej
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Za miesiąc nikt nie pozna tego 
miejsca

Będzie dział historii miasta?
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Archeologowie w Podgórkach

ŚWIERZAWA–PODGÓRKI. 
Trwają prace przy zniszczonym 
przez pożar w XIX w. kościele, 
którego wieża stanie się miej-
scem widokowym dla turystów. 
Po wywiezieniu kilkudziesięciu 
ton ziemi odkryto w nim pod-

ziemne krypty. Odbudowa wie-
ży możliwa jest dzięki wspar-
ciu finansowemu UE. Jeszcze 
w styczniu podpisano umo-
wę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego na 
sfinansowanie tego przedsięwzię-
cia. Pozyskano w ten sposób pra-
wie 400 tys. zł, przy ogólnym 
budżecie projektu 498 tys. zł. 
Niedługo zostanie tu stworzone 
atrakcyjne miejsce widokowe na 
bazie zrujnowanego kościoła, co 
ma przyczynić się do zwiększenia 
ruchu turystycznego w regionie. 
Obecnie trwają prace archeolo-
giczne, które już przyniosły wiele 
atrakcyjnych odkryć.

Wnętrze nawy z częścią 
kamiennych podpór ołtarza
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Niespełna dwa tygodnie potrzeba flisakom, żeby pokonać Odrę z Brzegu do Szczecina

Flisacy są wśród nas
Statek „Aquator”, osiemdzie-
siąt metrów spławianego drew-
na, kilka mniejszych jednostek i 
kilkanaście kajaków zawitało do 
Ścinawy. Po raz dziesiąty zorga-
nizowano tu „Flis Odrzański”.

Mieczysław Łabędzki jest ket-
manem na swojej tratwie. Bu-
dował ją trzy dni wraz z pięcio-
ma frycami, czyli aspirującymi 
do flisactwa pomocnikami, któ-
rzy teraz są jego podkomend-
nymi. Jak przyznaje, jest to wy-
jątkowo długa tratwa. – Zbudo-
wana z czterech połączonych ta-
fli – głowy, zagłowia, przedcola 
i cola. Na jednej z nich jest tzw. 
ketmanówka, w której śpię. Fry-
ce śpią w szałasach. Na tratwie 
przygotowujemy także posiłki i 
tu je spożywamy. Wszystko tak 
jak przed wiekami – mówi ket-
man Łabędzki. Flisakom patronu-

je, tak jak górnikom, św. 
Barbara, która jest opie-
kunką duchową Stowa-
rzyszenia Ziemi Ulanow-
skiej, do którego należą 
flisacy znad Sanu.

Czemu służy „Flis 
Odrzański”? – Najprościej mó-
wiąc – służy Odrze. Nasza ini-
cjatywa pomaga przywrócić jej 
żeglowność i zachować natural-
ne piękno tej europejskiej rzeki, 
bo poprzez popularyzację „Fli-

su” łatwiej nadodrzań-
skim gminom wystarać 
się o unijne pieniądze 
– mówi burmistrz Ści-
nawy Stanisława Lewan-
dowska.

Całe przedsięwzię-
cie polega na przepłynięciu Od-
ry przez armadę złożoną z jed-
nostek rzecznych oraz spławia-
nego przez najprawdziwszych 
flisaków drewna. Ma ona swój 
początek w Brzegu nad Odrą, 

po czym przemierza kilkanaście 
polskich miast, gdzie zatrzymu-
je się na postoje. Flisacy wypły-
nęli z Brzegu 26 czerwca. Po od-
wiedzeniu kilkunastu miast nad-
odrzańskich i pokonaniu ok. 300 
km, 8 lipca zawiną do Szczecina. 
Atrakcją „Flisu” jest towarzyszą-
ca mu na całej trasie duża jed-
nostka rzeczna „Aquator”, do-
wodzona przez kapitana żeglugi 
wielkiej Włodzimierza Grycnera, 
komodora „Flisu”. 

„Flis Odrzański” jest akcją 
wypromowaną przez Elżbie-
tę Marszałek, rektora Wyższej 
Szkoły Ekonomiczno-Turystycz-
nej w Szczecinie. Pani rektor 
jest także prezesem Zarządu 
Głównego Ligi Rzecznej. Ścina-
wa jest od pięciu lat członkiem 
Stowarzyszenia Miast i Gmin 
Nadodrzańskich. 

ROMAN TOMCZAK

„Człowiek człowiekowi” – w myśl tej idei żyją krwiodawcy na całym świecie

Sprawa honoru
Latem niektóre banki krwi 
w naszym kraju świecą pustkami. 
Są jednak sposoby, aby temu 
zaradzić.

W oddziale terenowym regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Legnicy za-
rejestrowanych jest obecnie ok. 
2 tys. stałych dawców krwi. Naj-
częściej są to uczniowie i stu-
denci legnickich szkół. Niestety – 
jak mówi Maria Pabisek, kierow-
niczka legnickiego oddziału Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa – jest to grupa osób pra-
wie w całości opuszczająca na 
wakacje miejsca swojego stałe-
go pobytu. Lato to okres, kiedy 
nasz bank krwi dramatycznie pu-
stoszeje. Jednocześnie rośnie licz-
ba wypadków drogowych spowo-
dowanych wakacyjnymi wyjazda-
mi – podkreśla. – Nasz personel 
radzi sobie wtedy z tym niedo-
borem na różne sposoby. W sy-
tuacjach skrajnych prosimy rodzi-
ny osób u nas hospitalizowanych, 
aby honorowo oddały krew. I jesz-

cze nigdy się nie zawie-
dliśmy – dodaje. 

Znacznie lepszym – 
bo realizowanym, zanim 
jeszcze zabraknie krwi 
– sposobem jest spon-
taniczne organizowanie 
honorowych krwiodawców. Naj-
świeższym tego przykładem było 
zmobilizowanie 30 ochotników 
w Wądrożu Wielkim. Ostatnie-

go dnia maja do Wądro-
ża pojechał specjalistycz-
ny samochód z Legnicy. 
Krew oddało 26 zakwali-
fikowanych osób. – Ape-
luję do wszystkich ludzi 
dobrej woli o organizo-

wanie, w miarę możliwości, ta-
kich akcji. Na każdą odpowiemy. 
Wystarczy jeden telefon – mówi 
Maria Pabisek. 

Oprócz tego centrum samo 
organizuje takie wyjazdy, po-
przedzane prelekcjami w szko-
łach, współorganizowane przez 
lokalne samorządy i parafie. Ma-
rzeniem legnickiego oddziału 
jest kompleksowo wyposażony 
autobus do pobierania krwi, taki 
jak w telewizyjnej reklamie akcji 
„Krewniacy”.

Kto może zostać honoro-
wym dawcą krwi? Każdy, kto jest 
zdrowy (nie choruje przewlekle), 
jest pełnoletni i nie ukończył 65 
lat. Następnie należy zgłosić się 
do najbliższego centrum krwio-
dawstwa z dowodem osobistym 
i poddać się rutynowemu ba-
daniu. W chwilę później droga 
do „życia z honorem” otwarta. 
Legnicki oddział Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, przy ul. Iwaszkiewi-
cza 5, czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
7.00 do 12.00. Wszelkie dodat-
kowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej www.
rckik.wroclaw.pl.

ROMAN TOMCZAK
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Sterowanie 
tratwą nie jest 
łatwe, jeszcze 
trudniej
ją zbudować

Kilka minut 
zabiegu. 
W zamian, 
być może, 
ludzkie życie
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Czytając wszelkie in-
formacje o „Golgocie 
Świętokrzyskiej” od 
momentu premiery 

w Kielcach, można zauważyć, 
że widowisko nabrało cech 
przedsięwzięcia wręcz kulto-
wego. Na każdy spektakl przy-
bywają niezliczone tłumy wi-
dzów. Tak też było 28 czerw-
ca na placu przed Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w 
Legnicy.

Łamiąc kanony …
Wsłuchując się w słowa i 

muzykę „Golgoty Świętokrzy-
skiej”, można dostrzec nie-
spotykany dotychczas rodzaj 
muzyki, która potrafi zafascy-
nować. Dlaczego? Odpowiedź 
leży nie tylko w słowach i mu-
zyce utworów, ale także w ży-
ciu kompozytora. – Inspira-
cją było całe moje życie. Od 
dziecka marzyłem o tym, że-
by pisać takie duże formy sa-
kralne z chórem, z orkiestrą, 
z solistami. No i chyba także 
miłość, bo zawsze piszę z mi-
łości… – mówi Piotr Rubik. I 
to było powodem, że na dzie-
dzińcu PWSZ zebrało się bli-
sko dwa tysiące słuchaczy. 

– Piotr Rubik w swojej kom-
pozycji łamie wszelkie kano-
ny muzyki poważnej – mówi 
Paweł, student PWSZ. – Gdy 

usłyszałem go po raz pierw-
szy, byłem bardzo zaskoczony, 
że stworzył kompozycję, któ-
ra mocno odbiega od muzyki 
poważnej, a jednocześnie jest 
bardzo interesująca, ciekawa 
– dodaje. 

Ucieczka w muzykę 
Wielu uczestników „Gol-

goty Świętokrzyskiej” pod-
kreśla, że jest ona zatrzyma-
niem się, refleksją. W jednym 
ze swoich wywiadów zwró-
cił na to uwagę Paweł Deląg, 
aktor. – Życie nie jest pro-
ste, a te słowa, muzyka po-
zwalają mi – myślę, że tak sa-
mo widzom – na moment za-
pomnieć, zanurzyć się w rze-
czywistość, której nie moż-
na nazwać, bo nie ma odpo-
wiednich słów – mówił Pa-
weł Deląg. 

Legnickie przedstawienie 
ponad 100-osobowego ze-
społu artystów, pod dyrek-
cją samego Piotra Rubika, by-
ło antidotum na ciężką i hała-
śliwą muzykę, co podkreśla-
li nawet młodzi uczestnicy. 
Na scenie pojawiła się orkie-
stra Filharmonii Dolnośląskiej 
z Jeleniej Góry oraz kilka chó-
rów wraz z solistami i Pawłem 
Delągiem w charakterze nar-
ratora. Słuchowisko wywar-
ło niesamowite wrażenie na 
wszystkich uczestnikach.

Po zakończeniu można by-
ło usłyszeć wiele wypowiedzi 
pełnych wrażeń. – Muzyka ta 
dociera rzeczywiście do głębi 
i pomaga odkrywać wartości 
miłości, wiary, o których za-
pominamy w codziennym ży-
ciu – mówi Marta, studentka 
II roku teologii. – Lubię jego 
kompozycje – mówi 12-letni 
Konrad. – Gdy się wczuwasz 
w jego muzykę, to czujesz, 
jak bardzo unosi ponad rze-
czywistość, w której jesteśmy 
– dodaje.   
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Dzięki „Golgocie 
Świętokrzyskiej” 
zmieniło się  
moje życie.  

To ona otworzyła mi oczy 
na pewne rzeczy, dzięki 
czemu mogłem spojrzeć 

inaczej na swoje życie  
i znaleźć szczęście osobiste 

– mówi Piotr Rubik.

tekst 
KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI

„Golgota Świętokrzyska” Piotra Rubika w Legnicy

Nie ma rzeczy niemożliwych

Kompozycje Piotra Rubika w wykonaniu ponad 100-osobowego zespołu artystów wywarły niesamowite wrażenie na wszystkich uczestnikach legnickiego koncertu

Z
D

JĘ
C

IA
 P

AW
EŁ

 Z
AD

RO
Ż

N
Y



G O Ś Ć  L E G N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
9 lipca 2006

V

„Golgota Świętokrzyska” Piotra Rubika w Legnicy

Nie ma rzeczy niemożliwych
SPEŁNIONE MARZENIA

Absolutnie warto marzyć, iść za tymi marzeniami i je reali-
zować. Jeśli my sami tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie 
uczyni. I nie ma rzeczy niemożliwych. Naprawdę! Od dzieciń-
stwa lubiłem wyzwania, a teraz szczególnie te, które mi to-
warzyszą przy „Golgocie”. Teraz widzę, że przede wszyst-
kim trzeba zacząć od siebie. Trzeba dać z siebie jak najwięcej. I wtedy lu-
dzie pójdą za tą osobą, bo wiedzą i czują, że to jest szczere i prawdziwe. To 
jest jak z dyrektorem jakiejś wielkiej korporacji, który odnosi sukcesy – po 
prostu potrafi spowodować, że ludzie za nim pójdą. I na tym chyba polega 
cała tajemnica, która daje takie sukcesy. Dzięki „Golgocie Świętokrzyskiej” 
zmieniło się moje życie nie tylko zawodowe, ale i osobiste. Osobiste w sensie 
myślenia o pewnych sprawach. „Golgota” otworzyła mi oczy na pewne rze-
czy, dzięki czemu mogłem spojrzeć inaczej na swoje życie i wreszcie teraz 
znaleźć szczęście osobiste. Jednak zawsze są obawy. I tak było w momen-
cie, gdy dostałem od Zbigniewa Książka słowa „Golgoty Świętokrzyskiej”. 
Do nich miałem skomponować muzykę do oratorium. Wtedy poczułem lek-
kie obawy, ponieważ wyzwanie było bardzo poważne. Tekst był piękny. 
Bardzo się bałem, żeby tego nie zniszczyć, ale jak już wszedłem w cały pro-
ces komponowania, to wiedziałem, że będzie dobrze. Wtedy już cieszyłem 
się, że wyczułem to prawidłowo. Zresztą przysyłałem wtedy Zbyszkowi do 
konsultacji pierwsze utwory i on stwierdził, że jest świetnie. O to mu cho-
dziło. Potem było już spokojnie.
Obecnie stoimy przed kolejną premierą III części, zatytułowanej 
„Psałterz wrześniowy”. Chcemy przede wszystkim zaśpiewać o miłości 
i o wszystkich rzeczach, które są ważne dla ludzi. Wiem, że będzie to 
trudne, ale chcemy nawiązać do ważnych dat wrześniowych. 11 wrze-
śnia jest to rocznica tragedii World Trade Center i poniekąd w orato-
rium wrześniowym będzie nawiązanie do tej tragedii. Dlatego też wrze-
śniowe, bo w tym miesiącu wydarzyło się bardzo wiele tragicznych 
rzeczy. Te wrześnie były nie tylko dla Polski pełne tragedii. Premiera 
„Psałterza” będzie połączona w Kielcach z odsłonięciem pomnika dla 
ofiar World Trade Center. Jednak myślę, że oprócz tej wymowy rocz-
nicowo-ogólnonarodowej,  gdzieś tam w głębi duszy będzie to przede 
wszystkim o miłości. 
Dzisiaj wydaje mi się, że to oratorium jest obecnie największym przebo-
jem. Ta muzyka jest absolutnie dla wszystkich. Nie kieruję się tutaj żadnym 
marketingiem ani badaniem grup wiekowych. Piszę tak, jak czuję, a że od-
bierają to osoby od pięciu do stu lat, to można się tylko cieszyć.

PIOTR RUBIK,  
kompozytor „Golgoty Świętokrzyskiej”



Kompozycje Piotra Rubika w wykonaniu ponad 100-osobowego zespołu artystów wywarły niesamowite wrażenie na wszystkich uczestnikach legnickiego koncertu
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Odkąd kilka lat temu z Karpacza 
odjechał ostatni pociąg, budynek 
tamtejszej stacji i linia kolejowa 
popadają w ruinę. Znaleźli się 
jednak ludzie, którzy chcą to 
dziedzictwo uratować.

– Nie jesteśmy jakimiś szcze-
gólnymi pasjonatami kolei, po 
prostu chcieliśmy w życiu zro-
bić coś pożytecznego – mówi 
Adriana Kostka, inicjatorka po-
mysłu. – Mieszkam w Karpaczu 
i widziałam, jak ten dworzec 
niszczeje. To nas ruszyło, dlate-
go chcemy go ratować. Chcemy 
zrobić coś dla Polski, dla ludzi, 
dla siebie, a nie zarabiać, wy-
jeżdżając za granicę, np. myjąc 
szklanki w Anglii.

Pomysł bardzo podoba się 
lokalnym władzom, które od 
6 lat bezskutecznie starają się 
przejąć od różnych spółek mie-
nie kolejowe i użytkować je z 
pożytkiem dla miasta.

– Bardzo się cieszę, że są 
młodzi ludzie, którzy chcą coś 
tu zrobić – mówi burmistrz Kar-
pacza Bogdan Malinowski. – W 
Karpaczu nie ma domu kultu-
ry, więc chcemy na bazie tego 
dworca stworzyć coś takiego jak 
dom pracy twórczej. Chcieliby-
śmy też przenieść tam muzeum 
zabawek Henryka Tomaszew-

skiego, ponieważ nie mamy 
gdzie eksponować tych wspa-
niałych zbiorów. Na dworcu jest 
duża sala o znakomitej akusty-
ce. Byłoby to bardzo dobre miej-
sce do prezentowania miejsco-
wych muzyków.

Na początek para pasjona-
tów, która stworzyła projekt 
„Karkonoskie Drezyny Ręczne” 
chce zagospodarować peron i 
tory przed nim, to plan mini-
mum. Później mogłaby zostać 
uruchomiona trasa do Mysłako-

wic. Władze tej gminy również 
wykazują duże zainteresowanie 
pomysłem. W dalszej perspek-
tywie możliwe są również wy-
cieczki kolejowe aż do Kowar, 
jednak wszystkie te pomysły w 
dużej mierze uzależnione są od 
decyzji PKP.

Ciekawostką i dodatkową 
atrakcją jest fakt, że tory kole-
jowe na trasie Karpacz–Mysła-
kowice mają największe pochy-
lenie w Polsce, wśród kolei tra-
dycyjnych (niezębatych), wyno-
szące ponad 5 procent. 

 MIROSŁAW JAROSZ
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KARKONOSKIE 
DREZYNY RĘCZNE

– Nasze plany 
zbiegają się z 
planami miasta, 
więc wzajemnie 
się wspieramy w 
sprawie przeję-
cia tych obiektów na rzecz 
gminy. Chcemy, aby funkcjo-
nowało tu całoroczne cen-
trum kultury, aby prezento-
wane były tu wystawy cza-
sowe, koncerty, no i oczywi-
ście, aby można było jeździć 
drezynami. Chcielibyśmy 
uruchomić całoroczną ko-
lejkę turystyczną na trasie 
Karpacz–Mysłakowice, a 
w dalszej perspektywie do 
Kowar. Te gminy są w natu-
ralny sposób ze sobą połą-
czone, mogłaby połączyć je 
również kolej.

RAFAŁ GERSTEN
Współinicjator pomysłu 

„Karkonoskie Drezyny Ręczne”

Kim był Mojżesz i kim pozostał 
dla nas? Odpowiedź na to pytanie 
może zdobyć każdy, kto weźmie 
udział w wyprawie do Egiptu i 
Jordanii od 6 do 17 listopada 2006 
roku. 

Wykładowca Wydziału Teolo-
gicznego w Legnicy Ks. Ryszard 
Kempiak, który jest przewodni-
kiem pielgrzymki, proponuje wę-
drówkę szlakami Biblii od Kairu, 
od Nilu, przez pustynię Synaj, do 
Jordanii, przez Akabę, Petrę aż do 
świętej Góry Nebo. – Będziemy 

wspólnie odkrywać sylwetkę Moj-
żesza – zapowiada ks. Ryszard. – 
Wyłoni się przed nami obraz czło-
wieka o wielkich kontrastach, łą-
czącego w sobie blaski i cienie – 
dodaje biblista. 

O rezerwacji miejsca decy-
duje kolejność zgłoszenia, które 
należy złożyć u Księdza Ryszarda 
Kempiaka lub w siedzibie Kato-
lickiego Biura 
pielgrzymko-
wego w War-
szawie (tel. 
022 8279621) 

najpóźniej do 31 sierpnia 2006 
r. Program pielgrzymki i wszel-
kie dodatkowe informacje moż-
na zdobyć u ks. Ryszarda dro-
gą internetową: rkempiak@sale-
zjanie.pl lub w redakcji GN edy-
cji legnickiej (legnica@goscnie-
dzielny.pl ; tel. 076 8452602; + 
48 501663580). Natomiast po 
25 września ks. Kempiak udzie-
li informacji w Polsce pod nu-
merem telefonu 071 3283387; 
0601835661 lub osobiście: pl. 
Grunwaldzki 3, 50-377 Wro-
cław.  

Szlakami Biblii, starożytnych kultur i cudów natury

Rekolekcje z Mojżeszem

„Wąż wywyższony 
na pustyni” 

– odlew z brązu 
na Górze Nebo

Karkonoskie Drezyny Ręczne

Koleją bliżej?

U góry: Burmistrz Karpacza, 
dokonując uroczystego odsłonięcia 

zegara peronowego, wyraził 
nadzieję, że 111 rocznica Kolei 

Karkonoskiej będzie jej nowym 
początkiem

Po prawej: Sto lat temu tutejszy 
dworzec tętnił życiem
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Ostatni samodzielny lot przed egzaminem

Bliżej Szefa

Nigdy wcześniej nie myślałem, że oderwę się  
od ziemi... Jednak lubiłem spoglądać w niebo 
za samolotami, których światła błyskały  
w nocy – mówi ksiądz Marcin Głogowski. 

Kiedyś marzenia, teraz już samodzielne 
loty ks. Marcina są na tyle pewne, że pod ko-
niec sierpnia będzie miał egzamin na licencję 
pilota. Wikariusz z parafii Miłosierdzia Boże-
go w Jaworze pierwsze loty odbywał wirtu-
alnie. – Moja przygoda z samolotami zaczę-
ła się od zabawy przy komputerze w posta-
ci wirtualnych lotów – mówi przyszły pilot. – 
Jednak potem powstało we mnie pragnienie, 
żeby zobaczyć, jak to jest naprawdę. Kiedy 
przeszedłem pierwszy krok, czyli badania le-
karskie, postanowiłem już na dobre kontynu-
ować szkolenie – dodaje ks. Marcin.

Kurs lotniczy przede wszystkim opiera się 
na zajęciach teoretycznych w zimie, aby la-
tem w sezonie lotniczym przystąpić do szko-

lenia praktycznego. Wte-
dy instruktor przystępuje 
do indywidualnych zajęć z 
kandydatem. Jak podkreśla 
Paweł Pyszczyński, instruk-
tor, pilot Aeroklubu Zagłę-
bia Miedziowego, aby przy-
stąpić do każdego rodzaju 
szkolenia lotniczego, nale-
ży zwrócić uwagę na stan 
zdrowia. – Najważniejsze, 
czy nie ma przeciwwskazań lekarskich, np. 
wady serca, chorób układu nerwowego. Po-
za tym ważne są chęci i samozaparcie – mó-
wi Paweł Pszczyński, który już od ośmiu lat 
jest zawodowym pilotem. Latanie samolotem 
sprawia wiele przyjemności. – Latanie jest 
piękne. Inaczej wygląda ziemia z lotu ptaka, 
niż gdy chodzi się po niej, nawet w wysokich 
górach – mówi Paweł Pszczyński. 

Teraz wiadomo już, że ostatni lot księdza 
Marcina był udany. Pozostał mu tylko egza-
min końcowy. Rodzina, jego przyjaciele i zna-
jomi są bardzo zainteresowani. – Kiedy po-
wiedziałem mojej mamie o tym, że chcę la-
tać i zgłosiłem się do aeroklubu, spytała: „Sy-
nu, czy ty się nie boisz?”. Odpowiedziałem: 
„Nie boję się, ponieważ będę bliżej Szefa” – 
wspomina ks. Marcin. Nie ukrywa, że latanie 
samolotem sprawia mu wiele przyjemności, 
ale jest także okazją do ciekawych rozmów. 
Jak przyznaje, kilka razy udało mu się lecieć 
w kokpicie, w środku z pilotami, na trasie do 
Warszawy. – Często tam, w powietrzu, w go-
dzinach ich pracy rozmawialiśmy o sprawach 
duchowych i kapłańskich, i też lotniczych – 
mówi ks. Marcin. – Tak ogólnie spotykam się 
z wielkim zainteresowaniem i życzliwością 
ze strony bliskich i przyjaciół oraz radością z 
tego, że spełniam swoje marzenia i zaintere-
sowania – dodaje. 

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

Paweł 
Pyszczyński  

(od lewej) udziela 
księdzu 

Marcinowi 
ostatnich 

wskazówek  
tuż przed lotem 

na samolocie 
Cesna.

PIERWSZA TRASA
– Przyznam się, czuję lekką 
tremę, bo jest to moja pierw-
sza trzygodzinna samodzielna 
trasa z lądowaniem na obcych 
lotniskach w Ostrowie Wiel-
kopolskim, w Zielonej Górze 

i Lesznie. Mam nadzieję, że się nie zgu-
bię i bez problemów z powrotem wró-
cę do Lubina. Przed chwilą mój instruk-
tor Paweł sprawdził moje obliczenia, po-
prawkę na wiatr, kurs i wszelkie zmiany 
na mapie oraz te kreski, które malowa-
łem i będę według nich leciał. Zatanko-
waliśmy samolot do pełna na cztery go-
dziny lotu. 

KSIĄDZ MARCIN GŁOGOWSKI

Na spotkanie z górą Gasherbrum II

Szczyt ambicji
Szesnastoosobowa polsko-czeska wyprawa 
wyruszyła z Lubina na podbój „Świecącej 
Ściany”, jak tłumaczy się jej nazwę  
z języka balti.  Ma 8035 m n.p.m.

Warszawa, Londyn, Islamabad. Tak wyglą-
dała, rozpoczęta przed tygodniem, podróż 
ekipy polskich himalaistów, wśród których 
jest lubinianin Bogusław Chamielec. Ich celem 
jest ośmiotysięcznik Gasherbrum II, który za-
mierzają zdobyć w ciągu trzech tygodni. Po-
wrót zaplanowano na 7 sierpnia. To, jak pod-
kreślają uczestnicy, jedna z krótszych wypraw, 
choć przeszkód na jej drodze może być wie-
le. – Najtrudniejsze jest przewidzenie warun-
ków klimatycznych, jakie zastaniemy na miej-
scu. Już w Islamabadzie czeka nas 40-stopnio-
wy upał, a kiedy wyruszymy najpierw jeepa-
mi, a później karawaną w stronę bazy, tem-
peratura będzie drastycznie spadać – mówił 
Chamielec. Zapewniał także, że wszyscy są do-
brze przygotowani do wyprawy. Treningi prze-
prowadzali zarówno w Tatrach, jak i w Karko-
noszach. Czy to wystarczy? – Powiem prze-
kornie, że na przykład Śnieżka jest zimą ta-
kim szczytem, którego wiele razy nie udawa-
ło się zdobyć czołowym polskim himalaistom 
– uśmiecha się Bogusław Chamielec.

Niestety, nie udało się szesnastoosobowej 
ekipie skompletować najwyższej jakości na-
miotów, co może mieć wpływ na wynik całej 
akcji. Pozostały sprzęt: śpiwory puchowe, cze-
kany, raki, kije teleskopowe, sprzęt do aseku-
racji i in. jest doskonale przygotowany i bar-
dzo dobrej jakości. Kierownikiem wyprawy 
jest czołowy polski himalaista Krzysztof Wie-
licki. Szczyt będzie atakował jednak Bogusław 
Chamielec wraz z utytułowanym alpinistą Pa-
włem Miturą. 

O tym, czy polskim alpinistom udało się 
zdobyć ośmiotysięcznik, napiszemy po ich po-
wrocie. ROMAN TOMCZAK

WSPINACZKA TO PIELGRZYMKA
BOGUSŁAW CHAMIELEC, 39 LAT.
– To moja pierwsza wyprawa 
na ośmiotysięcznik. Mimo to 
nie mam obaw, bo wspinanie 
to kontynuacja młodzieńczych 
wyjazdów w góry z Liturgicz-
ną Służbą Ołtarza czy grupami 
oazowymi. Dlatego dla mnie każde prze-
bywanie w górach to pielgrzymka. A im 
wyżej, tym bliżej do Najwyższego. Choć 
przyznam, że we wszystkich sytuacjach 
krytycznych w górach modlitwa, z któ-
rą nigdy się nie kryłem, była przepleciona 
złością na los, jaki sam sobie wybrałem.



Adres redakcji: ul. kard. Bolesława Kominka 1a, 
59-101 Polkowice tel. 076 845 26 02
Redagują: ks. Grzegorz Wieszewski – dyrektor oddziału, 
Mirosław Jarosz, Roman Tomczaklegnica@goscniedzielny.pl
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Chociaż kościół parafialny 
wygląda na bardzo 
stary, za dwa lata będzie 
obchodził dopiero stulecie. 
Został wybudowany 
w stylu neogotyckim, 
na cześć cesarza Fryderyka, 
przez protestantów. Swoją 
wspaniałością świątynia 
miała zwracać uwagę, 
już wtedy bardzo licznej 
w Legnicy, wspólnoty 
katolików.

Po wojnie los nie 
traktował kościoła przy-
chylnie. Dopiero w 
1968 r. dewastowane-
mu obiektowi udało się 
przywrócić sakralny cha-
rakter. Samodzielny wi-
kariat objął wówczas ks. 
Tadeusz Kisiński, a kie-
dy w 1972 r. oficjalnie 
utworzono tu parafię, 
został jej proboszczem.

Polski święty
Aby odciąć się od 

przeszłości i zbudować 
coś nowego, postano-
wiono patronem kościo-
ła uczynić polskiego świę-
tego. Został nim św. Ja-
cek. W XIII w. wsławił się 
on wielką pracą misyjną 
w Polsce i na wschodzie 
Europy. Dzięki niemu po-
wstało wiele kościołów i 
klasztorów. Obecnie 17. 
dnia każdego miesiąca 
w kościele odprawia się 
specjalne nabożeństwo z 
modlitwami o wstawien-
nictwo św. Jacka. Przycho-
dzą na nie wierni z ca-
łej Legnicy. Istnieje wie-
le świadectw potwierdza-
jących skuteczność tych 

modlitw. Dwa z nich udo-
kumentowano nawet pi-
semnie. Dzięki staraniom 
ks. Kristmana w 1998 r. 
sprowadzono z Krakowa 
relikwie świętego patro-
na. Kościół ogłoszono zaś 
lokalnym sanktuarium. 

Jacek z pierogami
Przygotowania i od-

pust w parafii trwają trzy 
dni. Już 15 sierpnia wie-
czorem odprawiane jest 
specjalne nabożeństwo 
różańcowe z procesją 
wzdłuż Kaczawy. 16 sierp-
nia nad rzeką błogosławi 
się wodę, modląc o to, aby 
nigdy nie szkodziła, a za-
wsze pomagała. Związane 
jest to z legendą, według 
której uciekającego Jacka 
wraz z braćmi dominika-
nami przed Tatarami za-
trzymał Dniestr. Wówczas 
ich wiara została wysta-
wiona na próbę. Jacek rzu-
cił na rzekę swój płaszcz 
i po nim wszyscy bez-
piecznie przeszli na drugi 
brzeg. Parafianie do dziś 
pamiętają wielką powódź 
z 1997 r., kiedy to zalany 
został niemal cały Wroc-
ław. Wówczas modlono 
się tu dzień i noc. Płyną-
ca tuż obok rzeka kościoła 
nawet nie dotknęła.

Nieodłącznym elemen-
tem odpustu, który przy-
pada 17 sierpnia, są piero-
gi wykonane według uni-
katowego przepisu. Jak 
podaje legenda, św. Jacek 
nosił je w kapturze i roz-
dawał głodnym dzieciom. 

Charytatywnie 
i ślubnie
Pamiętając o tym, od 

wielu lat na parafii co-

dziennie przed pójściem 
do szkoły rozdaje się 40 
dzieciom śniadanie. Przy-
gotowuje je, głównie ze 
środków parafialnych, gru-
pa charytatywna. Jest ona 
jedną z wielu działających 
przy parafii. Na różnego 
rodzaju spotkania przy-
chodzą dzieci, młodzież 
i dorośli. Od 8 lat działa 
świetlica, w której skupia-
ją się wszystkie te działa-
nia. Przy parafii funkcjonu-
je także duszpasterstwo 
kolejarzy.

W ostatnim czasie 
można zauważyć dużą 
popularność miejscowe-
go kościoła wśród par 
zawierających sakra-
ment małżeństwa. Nie-
rzadko przychodzą tu 
młodzi z innych parafii. 
Ale to zapewne zasługa 
św. Jacka, patrona mał-
żonków.

MIROSŁAW JAROSZ

PANORAMA PARAFII 
Sanktuarium św. Jacka

Jacek z Zakaczawia

KS. ROBERT 
KRISTMAN

Urodził się w 1959 roku w 
Radkowie (Kotlina Kłodzka). 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1984 roku. Jako wikariusz 
posługę kapłańską pełnił w 
Zgorzelcu. W 1992 r został 
proboszczem w Rzeszotarach. 
Od tego też czasu pracuje w 
legnickiej kurii jako nota-
riusz. Proboszczem w parafii 
św. Jacka jest od roku 1997.

Położony w zakolu Kaczawy 
kościół św. Jacka

widoczny jest z daleka

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafia swoim terenem obejmuje niemal całe 
Zakaczawie. Muszę powiedzieć, że nie jest to 
Zakaczawie, o jakim się mówi, czyli środowisko 
kryminogenne, itp. Owszem, domy i mieszkania w 
naszej dzielnicy wyglądają źle, wystarczy pójść i zo-
baczyć. Nie oznacza to jednak, że mieszkają tam ja-
cyś źli ludzie czy kryminaliści. Ta opinia jest dla nich 
wielce krzywdząca. To są ludzie, którzy mają w so-
bie ogromny potencjał. Czują potrzebę wspólnoty, 
docenienia ich pracy. Skazani są jednak na trochę 
gorsze warunki życia i pewne zaszłości, których nie 
są winni. Dowodem na ich zaangażowanie jest cho-
ciażby remont tego kościoła. Kosztował wiele, a w 
całości sfinansowali go parafianie. Problemem jest 
brak pracy. To powoduje różne sytuacje rodzące 
zło. Muszę powiedzieć o jeszcze jednej dobrej rze-
czy, parafia odmładza się. Jest coraz więcej ślubów 
i chrztów. Bierze się to stąd, że wnuki przychodzą 
tu na mieszkania po dziadkach. Ci młodzi ludzie to 
dla naszej parafii olbrzymia nadzieja.

Zapraszamy do kościoła
  Niedziela: 8.00, 10.30 (dla dzieci), 12.00, 18.00.
  W tygodniu: 7.00, 18.00, dodatkowo w soboty o 9.00 

nabożeństwo maryjne
  Odpust parafialny – 17 sierpnia.
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