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Dobiega końca najdłuż-
szy weekend w 

Europie, jak niektórzy 
określają mijające dni. 
Była to dla wielu z nas 
okazja do wypoczynku i 
wędrówek. Zapewne także 
szlakiem św. Jakuba, któ-
ry przebiega przez naszą 
diecezję. O wzrastającej 
popularności słynnego nie-
gdyś „Camino” piszemy na 
str. IV–V. Wędrować można 
nie tylko w przestrzeni, ale 
również w czasie. Na str. VI 
przeczytają Państwo o gru-
pie artystów fotografików, 
poszukujących w okolicach 
Krzeszowa śladów dzie-
dzictwa, które przed wie-
kami były natchnieniem 
dla twórczości Michaela 
Willmanna. 

Wpiątek 27 kwietnia bp Stefan Cichy po-
błogosławił do wypełniania funkcji ce-

remoniarza 49 lektorów naszej diecezji. Na 
zaproszenie diecezjalnego duszpasterstwa 
służby liturgicznej odpowiedziało 54 chłop-
ców, wydelegowanych na kurs przez swoich 
księży opiekunów. Kurs trwał od listopada 
2006 do kwietnia 2007. Ceremoniarze z 
mandatu biskupa mają zajmować się przy-
gotowaniem liturgii w parafiach oraz formo-
waniem młodszego pokolenia ministrantów. 
– Jestem zadowolony, że grupa 49 lektorów, 
fachowo przygotowana, zostaje posłana w 
różne miejsca naszej diecezji, by troszczyć 

się wraz z duszpasterzami 
o piękno liturgii – mówi ks. 
Bogusław Wolański, die-
cezjalny opiekun Służby 
Liturgicznej. – Mam na-
dzieję, że z roku na rok 
będzie ich przybywać. 
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Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

We wspólnej drodze
Głównym celem ruchów 
i stowarzyszeń katolickich 
jest pomoc wiernym w drodze 
do Boga. Zadaniem diecezjalnej 
rady jest działania te koordynować.

W Polsce istnieje około 150 
ruchów i stowarzyszeń katoli-
ckich, do których należy 1,5 mln 
osób. Trudno podać dokładną 
ich liczbę, ponieważ niektóre, jak 
Akcja Katolicka czy Stowarzysze-
nie Młodzieży Katolickiej, prowa-
dzą ewidencję swoich członków. 
Inne, jak chociażby bardzo po-
wszechne w naszych kościołach 
grupy różańcowe, tego nie czy-
nią. Skąd ta różnorodność grup 
apostolskich? Odpowiedź jest 
prosta – każdy z nas jest inny i 
szuka własnej drogi do Boga.

– Każde z tych stowarzyszeń 
czy ruchów ma inny charyzmat i 
przybliża prawdy ewangeliczne 
na swój sposób – mówi ks. Ja-
rosław Święcicki, asystent koś-
cielny Diecezjalnej Rady Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich. – 
Z drugiej strony Kościół stano-
wi jedność. Ta rada ma ją za-

pewnić podczas reali-
zacji konkretnych dzia-
łań. Musimy je koordy-
nować, nie możemy się 
rozdrabniać.

28 kwietnia w bu-
dynku WSD w Legnicy 
odbyło się kolejne ze 
spotkań rady. Odbywa-
ją się one regularnie – 
dwa, trzy razy w roku. Każde z 
nich spełnia m.in. funkcję forma-
cyjną. Obecne poświęcone było 
tematowi „Przypatrzcie się, bra-
cia, powołaniu waszemu”. Ze-
brani wysłuchali wystąpienia ks. 
Krzysztofa Wiśniewskiego o to-

warzyszeniu młodym 
w odkrywaniu powoła-
nia życiowego oraz pa-
na Sylwestra Daniluka o 
powołaniu ludzi świe-
ckich do apostolstwa.

W związku z tym, 
że 3-letnia kadencja Se-
kretariatu Rady dobie-
gła końca, podczas spot-

kania przeprowadzono również 
wybory 10 nowych członków 
Sekretariatu. Kolejne spotkanie 
diecezjalnej rady planowane jest 
jesienią, tuż przed rozpoczęciem 
Synodu Diecezjalnego.

MIROSŁAW JAROSZ

W spotkaniu 
udział wzięli 
przedstawiciele 
duchowni oraz 
świeccy ruchów, 
stowarzyszeń 
i duszpasterstw 
z diecezji 
legnickiej

49 nowych 
ceremoniarzy, 
będzie dbało 
właściwy 
przebieg liturgii
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ZA TYDZIEŃ
  JAK POZYSKIWAĆ FUNDUSZE UNIJNE 

na remonty kościołów?
  PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA 

NMP w Czerwonej Wodzie

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania
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W Zamienicach nie mogło zabraknąć regionalnego zespołu  
folklorystycznego „Kalinki”
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Remont po latach
ZAMIENICE. Górnicze pocz-
ty sztandarowe, duszpaste-
rze katoliccy oraz ksiądz gre-
ckokatolicki, samorządow-
cy i mieszkańcy Zamienic, 
Rokitek, Biskupina i okolicz-
nych miejscowości byli uczest-
nikami uroczystego poświęce-
nia kościoła w Zamienicach. 
Głównym uroczystościom eu-
charystycznym przewodniczył 
ksiądz biskup Stefan Cichy. 
Legnicki ordynariusz poświę-

cił wodę, którą następnie po-
kropiono odnowione mury 
i dach kościoła oraz wszyst-
kich znajdujących się w nim 
wiernych. Jak powiedział ks. 
Marek Pluskota, proboszcz 
w Rokitkach, kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Zamienicach 
nie był remontowany od po-
nad stu lat. Po wojnie służył 
zarówno katolikom, jak i miej-
scowym grekokatolikom.

Historia o bardzo starym lesie
JELENIA GÓRA. 27 kwietnia w 
Muzeum Przyrodniczym otwar-
to wystawę „Las sprzed 300 mln 
lat”. Jest to niezwykła okazja, by 
zobaczyć, jak wyglądał podmo-
kły las, istniejący na terenie dzi-
siejszych Sudetów Środkowych 
przed ok. 300 mln lat. Na wysta-
wie można zobaczyć około 400 
skamieniałości i odcisków drzew 
z kolekcji Zimmermanna, powsta-
łej w I poł. XX wieku. Składające 
się na nią okazy pochodzą z hałd 
wałbrzyskich kopalni węgla ka-
miennego. Wyobraźni pomagają 
barwne plansze przedstawiające 

rekonstrukcje opracowane przez 
plastyków na podstawie nauko-
wych opracowań. Wystawa bę-
dzie czynna do końca sierpnia br.

Podsumowanie Wielkanocnego  
Dzieła Caritas
LEGNICA. Caritas Diecezji 
Legnickiej w roku 2007 już po raz 
VII uczestniczyła w dziele rozpro-
wadzania „Chleba Miłości”. W na-
szej diecezji zostało rozprowa-
dzonych 43 000 chlebków, któ-
rymi po poświęceniu dzieliliśmy 
się podczas śniadania wielkanoc-
nego w naszych rodzinach. Zysk 
z tegorocznej akcji osiągnął kwo-
tę ponad 100 tys. złotych. Połowa 
tej sumy pozostała w parafiach na 
potrzeby lokalnych środowisk. 
Środki z dzieła to konkretny owoc 
jałmużny wielkopostnej, który 
legnicka Caritas przeznaczy głów-
nie na dwa cele: dofinansowa-

nie wypoczynku letniego osób 
starszych i niepełnosprawnych 
nad morzem oraz bieżącą działal-
ność Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Jeleniej Górze.
Chlebki były rozprowadzane w 
specjalnych opakowaniach, stano-
wiących równocześnie skarbon-
kę, do której można zbierać przez 
cały rok drobne pieniądze, aby je 
wykorzystać w momentach kon-
kretnej potrzeby. Chodzi o wy-
pracowanie w rodzinach posta-
wy stałej wrażliwości na potrze-
by drugiego człowieka. To niewy-
mierny, ale równie ważny element 
Wielkanocnego Dzieła Caritas.

Bez strat
DOLNY ŚLĄSK. Wichura, ja-
ka przeszła na początku ro-
ku, spowodowała w dolnoślą-
skich lasach zniszczenia naj-
większe od kilkudziesięciu lat. 
Najbardziej ucierpiały nadleśni-
ctwa Kamienna Góra, Wałbrzych, 
Lwówek i Świdnica. Na szczęście 
nie przełożyło się to na znaczące 
straty, ponieważ większość wia-
trołomów udało się pozyskać. 
Jak informuje Tomasz Szymczuk 
z Dolnośląskiej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, do tej pory wy-
wieziono z lasów 1 mln 70 tys. 

m sześc. drewna, z czego sprze-
dano już blisko 80 procent. Do 
usunięcia pozostało jeszcze 
około 200 tys. m sześc. Trzeba 
się spieszyć, aby drewno leżą-
ce w lesie nie zaczęło się psuć. 
Dotychczasowe szybkie tem-
po prowadzenia prac wskazuje, 
że zakończą się one w czerw-
cu. Innym zmartwieniem leśni-
ków są skutki bardzo ciepłej zi-
my. Niewykluczone, że spowo-
duje to gwałtowne zwiększenie 
liczby różnego rodzaju szkod-
ników.

Ratownicze manewry
JELENIA GÓRA. 26 kwietnia 
Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej już po raz dru-
gi w tym roku zorganizowa-
ła manewry z zakresu ratowni-
ctwa medycznego. Uczestniczyło 
w nich 160 osób w 35 zespo-
łach z Dolnego Śląska oraz wo-
jewództw lubuskiego i opolskie-
go. Tematem manewrów był trud-
ny dostęp. Zadania inscenizowa-
no w takich miejscach, jak jaski-
nie, sztolnie, skarpy, doły, stud-
nie. Strażacy zapoznali się też z 
obsługą automatycznych defibry-
latorów. – Na pewno wciąż braku-
je praktyki nam wszystkim, więc 
jest wielka potrzeba przepro-
wadzania takich ćwiczeń – mó-

wi Maciej Górzycki z Komendy 
Miejskiej PSP w Jeleniej Górze. – 
Ratownictwo medyczne nie jest 
naszym głównym zadaniem, ale 
często znajdujemy się w sytua-
cjach krytycznych, więc musimy 
posiadać takie umiejętności. 
Następnego dnia strażacy zdo-
bywali umiejętności współpra-
cy ze śmigłowcem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Zadanie 
polegało m.in. na wyznaczeniu 
miejsca pod lądowisko.

Akcja pozyskiwania uszkodzonych drzew powoli dobiega końca

Trudno to sobie wyobrazić, ale 
eksponaty mają kilkaset milionów 
lat
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Do porannej odprawy przed 
manewrami stanęło 

ok. 160 strażaków
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Lokalny patriotyzm przyniesiony zza Buga

Kresy na torach
Niezwykłe muzeum, stworzone 
przez niezwykłego człowieka: 
Alfred Janicki ulokował w centrum 
miasta dwa wagony kolejowe.

Muzeum regionalne w wa-
gonach stoi w Węglińcu od 
dwóch lat. Pan Alfred zapytany 
o autentyczność wagonów od-
powiada: Nie te, ale takie same. 
Kolejowe budy mają przypomi-
nać o transportach, jakimi na 
te ziemie przyjechali po wojnie 
osadnicy ze wschodnich woje-
wództw II Rzeczpospolitej. Al-
fred Janicki był jednym z nich. 
Urodził się w miejscowości Ruz-
dwiany, powiat Trembowla. Jed-
nak swoją młodość i dojrzałe 
życie spędził w Węglińcu. Tu-
taj pracował jako nauczyciel hi-
storii i dyrektor szkoły. Tutaj 
wybrano go na naczelnika mia-
sta i gminy. Jednak w głębi ser-
ca jest, jak sam mówi, tylko 
zwykłym człowiekiem. Człowie-
kiem z Kresów.

Kiedy w 1991 ro-
ku przeszedł na eme-
ryturę, powiedział so-
bie: trzeba coś zrobić! 
I zaczęło się. Wago-
ny, którymi przesied-
leńcy przyjechali do 
Węglińca, to niejedy-
ny pomysł pana Alfreda na lo-
kalny patriotyzm. Pierwszą ak-

cją było zorganizowa-
nie w Węglińcu i kil-
ku okolicznych miej-
scowościach tzw. Wie-
czerzy Ojców Naszych, 
czyli Bożego Narodze-
nia po kresowiacku. 
Przyjęło się. Później 

był 11 lipca, czyli ONZ-owski 
Dzień Ludzkości. Wtedy odsło-

nięto obelisk z napisem: „Pa-
mięci członków rodzin z Kre-
sów Wschodnich, którzy cier-
pieli i ginęli za to, że byli Pola-
kami”. Do dziś pod tym pomni-
kiem koncentrują się wszystkie 
lokalne i państwowe uroczysto-
ści. A przed dziewięciu laty zro-
dził się w głowie pana Alfre-
da pomysł festiwalu „Polszczy-
zna Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich”. W pierwszej 
edycji uczestniczyło 12 zespo-
łów. W piątej już 42 i pięciu-
set wykonawców. I za każdym 
cudna atmosfera, śpiew, tańce 
i lwowskie „bałakanie”. Wśród 
obecnych – krocie młodzieży. – 
Jak zbuduję peron przy wago-
nach, to dziesiąty festiwal zro-
bimy właśnie na nim – zapew-
nia pan Alfred. 

Dziewiąta edycja „Polszczy-
zny” odbędzie się 16 i 17 
czerwca w Żarach. To trzeba 
zobaczyć i usłyszeć. To trzeba 
poczuć. Zapraszamy!

ROMAN TOMCZAK

Za kilkanaście dni minie 26. 
rocznica pobytu w Legnicy 
sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego.

Twórca Ruchu Światło–Ży-
cie odwiedził Legnicę tylko raz 
w swoim życiu. Było to 21 ma-
ja 1981 roku. Ks. Blachnicki 
przewodniczył wtedy Mszy św. 
prymicyjnej ks. Edwarda Wali i 
wygłosił przejmującą homilię. 
Msza miała miejsce w kościele 
pw. Świętej Trójcy na legnickim 
Zakaczawiu. Ks. Edward Wala 
jest obecnie proboszczem pa-
rafii św. Mateusza Apostoła w 
Drołtowicach w diecezji po-
znańskiej. Jak podkreślają jego 
znajomi, całe swoje życie po-
święca Ruchowi Światło–Życie. 
Tak jak jego wielki mentor. 

Uczestnikiem tamtej Mszy 
św. był także legnicki licealista, 
dziś ksiądz, Ryszard Wołow-
ski, który jest jednym z najbar-

dziej czynnych i najszerzej za-
angażowanych w ruch oazo-
wy kapłanów naszej diecezji. 
– Swoją przygodę z rekolekcja-
mi oazowymi rozpocząłem już 
jako kilkunastoletni chłopak. 
Jeździliśmy wtedy całe lato po 
Polsce, śpiewając na dworcach 
czy modląc się wśród łąk i la-
sów – wspomina dziś ks. Ry-
szard Wołowski. Jednak za naj-
bardziej pracowitego i godne-
go szacunku nauczyciela oa-
zowego uważa ks. dra Marka 
Adaszka, wybitnego liturgistę, 
obecnie wykładowcę Wyższe-
go Seminarium Duchownego 
w Legnicy. Pokłosiem życia słu-
gi Bożego Franciszka Blachnic-
kiego są dziś m.in. setki tysięcy 
młodych ludzi, czynnie propa-
gujących jego koncepcję służ-
by liturgicznej, wiernych po-
stanowieniom II Soboru Waty-
kańskiego.

ROMAN TOMCZAK

Mało znany epizod z życia wielkiego Polaka

Był wśród nas

Alfred Janicki: 
– Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, 
niedługo obok 
wagonów pojawi 
się peron

KS. FRANCISZEK 
BLACHNICKI

(1921–1987). Patron Wspólnot 
Życia Konsekrowanego. Więzień 
Oświęcimia. Po wojnie wstępuje 
do WSD w Krakowie. W 1954 r. 
organizuje pierwsze rekolek-
cje Oazy Dzieci Bożych. W la-
tach 50. współpracuje z „Gościem 
Niedzielnym”. W 1961 r. areszto-
wany za memoriał przeciwko li-
kwidacji założonej przez siebie 
Krucjaty Wstrzemięźliwości. Od 
1967 Krajowy Duszpasterz Służby 
Liturgicznej. Od 1982 r. mieszka 
w polskim Marianum w Carlsbergu 
(Niemcy), gdzie umiera 27 lutego 
1987 r. 9 grudnia 1995 r. rozpoczął 
się jego proces beatyfikacyjny.



Ks. Ryszard Wołowski przy grobie 
ks. Franciszka Blachnickiego. 
Carlsberg, 1989 r.
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Aneta Augustyn („Gazeta 
Wyborcza”), Krzysztof 
Żurowski (TVP2), Ma-
riusz Dyduch (wydawni-

ctwo Pascal) oraz piszący te sło-
wa wyruszyli spod wrocławskiej 
katedry. Ich trakt miał wieść naj-
starszymi w Polsce drogami. Ich 
cicerone był Emil Mendyk, dolno-
śląski i saksoński przewodnik tu-
rystyczny, członek Rady Fundacji 
Wioski Franciszkańskiej.

Piekielni Tatarzy
Katedra wrocławska. W pół-

nocnej nawie – kamienna tablica. 
W środku tablica z herbem Bene-
dykta XVI. W herbie muszla, naj-
bardziej charakterystyczny znak 
pielgrzymek do grobu św. Jaku-
ba. Za mostem Piaskowym spo-
ry budynek znanej w mieście ha-
li targowej. – Prusacy zbudowa-
li ją obok nieistniejącego już koś-
cioła Świętego Ducha i szpita-
la dla pątników – tłumaczy Emil, 
dodając, że w średniowieczu nie-
chętnie wpuszczano pielgrzy-
mów do miast z obawy przed za-
razą. Idziemy dalej. Katedra gre-
ckokatolicka. Na jej dziedzińcu 
resztki kolumny. Na niej musz-
la, symbol Jakubowy. A na ścianie 
tablica przypominająca, że pierw-
szym, który przyniósł do Europy 
wieści o Mongolii, był nie Mar-
co Polo, ale ćwierć wieku wcześ-
niejszy polski franciszkanin Bene-
dykt Polak (Benedictus Polonus). 
Jego dzieło nosiło tytuł „De Iti-
nere Fratrum Minorum ad Tarta-
ros” (Zapiski braci mniejszych do 
piekieł). Wkrótce w Polsce zaczę-
to nazywać Mongołów Tatarami. 
Jaki wpływ wywarli Mongołowie 

na szlak św. Jakuba, do-
wiedzieliśmy się   tego 
samego dnia. Na razie 
jednak jesteśmy jeszcze 
we Wrocławiu. Skrzyżo-
wanie przy kościele Ma-
rii Magdaleny. Tutaj łą-
czyły się, i nadal łączą, 
dwa ważne dla naszego 
narodu starożytne szla-
ki – droga św. Jakuba 
i Bursztynowy Szlak. My 
natomiast już za chwilę 
spotkamy się z Tatarami. 

Autostrada A4 wie-
dzie nas do Legnickie-
go Pola. – Ta droga ma 
to samo oznaczenie 
w kilku krajach Eu-
ropy. To także sta-
ra droga pątnicza – wy-
jaśnia Emil. Wierzymy. Baro-
kowy kościół św. Jadwigi Ślą-
skiej w Legnickim Polu stoi na 
miejscu bitwy, do jakiej doszło 
tutaj w 1241 roku. W tej bi-
twie z rąk mongolskich (ta-

tarskich?) poległ obroń-
ca tych ziem, książę Hen-
ryk Pobożny – syn Hen-
ryka Brodatego i św. Ja-
dwigi, lecz nade wszyst-
ko syn tej ziemi. Wraz z 
nim ducha oddało tutaj 
rycerstwo europejskie, 
walcząc ramię w ramię 
z rzemieślnikami i górni-
kami. Tych ostatnich ze 
Złotoryi, Lubania i Lwów-
ka Śl. poległo tu tylu, że 
miasta  nie doczekały się 
już w swojej historii roz-
woju, na jaki było je stać 
jeszcze przed bitwą. Ze 

stropu kościoła dum-
nym, acz zmęczonym 
wzrokiem spogląda 

na wiernych pielgrzym do 
Composteli. Wita nas szero-
ko rozpostartymi rękoma. Nie 
wierzycie? Zobaczcie sami. 

Symbol muszelki umiesz-
czony na znaku drogowym po-

między kościołem a Muze-

um Bitwy Legnickiej pokazuje 
nam, którędy do Legnicy. Tam, tuż 
przy kościele Najświętszej Maryi 
Panny, należącym teraz do ewan-
gelików, witamy się na powrót z 
Camino de Santiago. Teraz wie-
dzie nas odbudowaną niedawno 
ulicą Najświętszej Maryi Panny, 
reprezentacyjnym pasażem Leg-
nicy. 

Na wprost
Droga wojewódzka, łącząca 

dzisiaj Legnicę ze Złotoryją, mało 
ma wspólnego z przedwiekowym 
traktem, łączącym te miasta. My, 
wierni historii, podróżowaliśmy 
jej starożytnym torem. Po drodze 
do „złotego miasta” zatrzymuje-
my się w Rzymówce. Ciekawa na-
zwa. To także miejsce po wczes-
nośredniowiecznym grodzie. U 
jego stóp bije jak przed wiekami 
źródełko. Dla pielgrzymów, oczy-
wiście. Niejeden raz miała się nad 
nim pochylać św. Jadwiga. Uga-

tekst i zdjęcia
ROMAN TOMCZAK

W 1982 roku 
Jan Paweł II zachęcał 

w Santiago de Compostela 
do pielgrzymowania do 

grobu św. Jakuba. Od tego 
czasu słynne niegdyś 

„Camino” odżyło.

Dziennikarze na Via Regia i Dolnośląskim Szlaku św. Jakuba

Jam jest Droga

woju, na jaki było je stać 
jeszcze przed bitwą. Ze 

na wiernych pielgrzym do 
Composteli. Wita nas szero-
ko rozpostartymi rękoma. Nie 
wierzycie? Zobaczcie sami. 

Symbol muszelki umiesz-
czony na znaku drogowym po-

między kościołem a Muze-

dzie nas do Legnickie-
go Pola. – Ta droga ma 

ra droga pątnicza – wy-
jaśnia Emil. Wierzymy. Baro-
kowy kościół św. Jadwigi Ślą-
jaśnia Emil. Wierzymy. Baro-
kowy kościół św. Jadwigi Ślą-
jaśnia Emil. Wierzymy. Baro-

skiej w Legnickim Polu stoi na 
miejscu bitwy, do jakiej doszło 
tutaj w 1241 roku. W tej bi-
twie z rąk mongolskich (ta-

woju, na jaki było je stać dzie nas do Legnickie-
go Pola. – Ta droga ma 

ra droga pątnicza – wy-
jaśnia Emil. Wierzymy. Baro-
kowy kościół św. Jadwigi Ślą-
jaśnia Emil. Wierzymy. Baro-
kowy kościół św. Jadwigi Ślą-
jaśnia Emil. Wierzymy. Baro-

skiej w Legnickim Polu stoi na 
miejscu bitwy, do jakiej doszło 
tutaj w 1241 roku. W tej bi-
twie z rąk mongolskich (ta-

woju, na jaki było je stać 
jeszcze przed bitwą. Ze 

na wiernych pielgrzym do 
Composteli. Wita nas szero-
ko rozpostartymi rękoma. Nie 
wierzycie? Zobaczcie sami. 

Symbol muszelki umiesz-
czony na znaku drogowym po-

między kościołem a Muze-

Emil Mendyk 
doskonale 
sprawdził się 
jako przewodnik.
Poniżej: Relikwiarz 
z doczesnymi 
szczątkami 
św. Jakuba. 
Pieczę nad nim 
powierzono 
ks. Stanisławowi 
Czerwińskiemu, 
proboszczowi 
parafii 
pw. św. Jakuba 
w Jakubowie
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siwszy pragnienie, ru-
szamy dalej. To łatwe, 
bo drogę od teraz będą 
nam wskazywać szczy-
ty wygasłych wulkanów. 
– Te wulkaniczne stożki 
były punktami orienta-
cyjnymi dla pierwszych 
pielgrzymów – informu-
je nas Emil. Były? – my-
ślimy... Są do dziś! I bardzo nam 
to poprawia humory. 

Jesteśmy w Złotoryi. Tu-
taj pod tablicą z planem miasta 
ze zdziwieniem spostrzegamy, 
że od kilku godzin poruszamy 
się jak po sznurku, prosto, bez 
względu na współczesny układ 
dróg. Jak? Dlaczego? – Pielgrzy-
mi byli wytrwali, ale szli do ce-
lu najkrótszą trasą – mówi Emil. 
No tak. To oczywiste. Teraz oczy-
wiste. Po drodze do Lwówka Ślą-
skiego, ukochanego miasta Hen-
ryka Brodatego, Emil wpada na 
pomysł: – Spróbujcie w domu na-
nieść na folię miejsca kościołów 
św. Jakuba, a potem przyłóżcie to 
do mapy Dolnego Śląska. Jak na 
dłoni zobaczycie szlaki wiodące 
do Composteli – mówi, a my od-
ruchowo rozglądamy się za folią. 
Nigdzie nie ma.

Pod prąd
Rozmytymi promieniami słoń-

ce przypomina, że dzień ma swój 
koniec. Właśnie jesteśmy w Lu-
baniu. – O, znowu muszelka na 
rynnie – ktoś triumfalnie poka-
zuje palcem. Fakt. Ale nie jedna: 
dwie. Obok siebie. Różne w ko-
lorach. Zanim zapytaliśmy, Emil 
już mówił: na rynku jest miejsce, 
gdzie łączą się ze sobą Via Regia 
i Dolnośląski Szlak św. Jakuba. Te-
raz razem podążają do Zgorzelca, 
ale tylko po to, żeby tam znowu 
się rozejść. Wobec tego i my tam 
zdążamy. To dobre słowo. Musi-
my przebierać nogami (kołami?), 
bo słońce robi się coraz czerwień-
sze. Na pogodę. Na szczęście. 

Jesteśmy. Zgorzelec i Görlitz. 
Niedawny pretendent do mia-
na Europejskiej Stolicy Kultury w 
2010 roku. Póki co jest najczęściej 
odwiedzanym wśród niemieckich 
turystów miastem saksońskim. 
Taki Kraków w łużyckim wyda-
niu. Tak jak w Krakowie wszystko 
tu zbudowano niemal w jednym 
czasie. Tak jak tam, wszystko po-
krywa patyna czasu, a odnowione 

jest głównie dzięki euro-
pejskim pieniądzom. Zu-
pełnie nowy jest most 
Staromiejski. Tędy wę-
drowali i tędy wędrują 
pielgrzymi, pozostawia-
jąc za sobą wschodnie 
Łużyce, Dolny Śląsk, Pol-
skę. Zupełnie niedaw-
no przemaszerował tę-
dy mieszkaniec Lubina. 

Wyszedł z Jakubowa w Niedzie-
lę Wielkanocną. Wyszedł, zabie-
rając ze sobą kamień sprzed swo-
jego domu i różaniec św. Jakuba. 
Myśleliśmy, że spotkamy go po 
drodze na most Staromiejski. Nie-
stety. Przemknął, niezauważony 
nawet przez reaktywowane nie-
dawno w Lubaniu i Zgorzelcu słu-
py milowe sasko-polskiej pocz-
ty. Późnym wieczorem nasze gło-
wy toną już w poduszkach na za-
mku w Kliczkowie, cudnie odre-
staurowanym przez fir-
mę Integer. Jutro spot-
kanie z  Bolesławcem. A 
więc znowu na trasę do 
Composteli. Tym razem 
to już nie Via Regia, tyl-
ko dolnośląski szlak do 
grobu Jakubowego. No i 
w przeciwną stronę. Mo-
że tak łatwiej uda nam 
się spotkać jakiegoś pąt-
nika?

Przegrzebek 
górą!
Bolesławiec to cera-

mika. Ceramika to Bo-
lesławiec. Jeden z miej-
scowych zakładów ceramicznych 
specjalnie dla oznaczenia trasy 
do Composteli wykonał kilkadzie-
siąt ceramicznych płyt z symbo-
lem muszelki – przegrzebka. Kil-
ka takich tabliczek ostało się i 
pokazuje pielgrzymom właściwy 
kurs. Kilka, bo to przecież dobry 
cel dla smarkaczy z kamieniami. 
Ze stolicy dolnośląskiej cerami-
ki przed nami już tylko Jakubów. 
Właściwie – aż Jakubów. Bo choć 

ta wioseczka do najzamożniej-
szych nie należy, to ma u siebie 
skarb znacznie cenniejszy. Koś-
ciół św. Jakuba, jeden z najstar-
szych w Polsce, datowany na 991 
rok. Poza tym ma parafian i księ-
dza proboszcza. Razem założyli 
przed trzema laty Bractwo św. Ja-
kuba Apostoła. Pierwsi w Polsce. 
Po co? – Żeby pielgrzymować. 
Żeby dołączyć do dróg niemie-
ckich, francuskich, szwaj-
carskich, niderlandzkich, 
włoskich, portugalskich 
i hiszpańskich. No i że-
by dołączyć do historii 
polskich pielgrzymek do 
Santiago de Composte-
la, z którymi kiedyś tak 
nieładnie zerwaliśmy – 
mówi ks. Stanisław Czer-
wiński. Mówi z zapałem i 
energią. Szczerze i prze-
konywająco. Jak to on – niczym 
„Syn Gromu”, jak Ewangelia nazy-
wa św. Jakuba. Na ścianie kance-
larii wisi plastikowy kartusz z wi-
zerunkiem muszli, gotowy do na-
klejenia wzdłuż szlaku. – O, widzi 
pan, panie Emilu, nowy projekt, 
już zrobione, niedługo zawisną 
– zapala się ks. Stanisław. Z Emi-
lem znają się nie od dziś. Droga 
ich połączyła. I pasja. I św. Jakub 
Apostoł.

Muszla. Gdzie św. Ja-
kub, tam muszle. Prze-
grzebki. Vieiry. Przywo-
żone przez polskich kró-
lów znad Zatoki Biskaj-
skiej, od grobu Jakubo-
wego na znak, że tam 
byli. Z czasem niezastą-
piony symbol pątniczej 
drogi do Composteli. 
Drogi, ale także ruchu, 
poruszania się, bycia w 
drodze. Niezły marke-
ting, choć średniowiecz-
ny. Nic dziwnego, że 
widoczny na benzyno-
wych stacjach, związa-
nych przecież z byciem 

w drodze. Na szczęście 
ks. Czerwiński ma także 
coś, co nigdy nie ulegnie 
zamianie na handlowe 
logo. – Udało nam się 
otrzymać z Rzymu relik-
wie św. Jakuba. Oto one 
– ks. Stanisław pokazuje 
spory futerał. Wewnątrz 
ciężki krzyż. W jego 
środku kapsułka z kawał-

kiem żebra. Pochylamy się, stara-
jąc spojrzeć w jej głąb. To tak, jak-
by spojrzeć przeszłości prosto w 
twarz. Niezapomniane.

Serce, wiara, 
szkiełko, oko
Tutaj, w Jakubowie, żegnamy 

się z drogą św. Jakuba. Tego dnia 
doszła nas wiadomość, że Gnie-
zno nie jest już ostatnim mia-
stem na jej szlaku. Właśnie ot-
warto jego część z Mogilna do 
Gniezna. Patrzę w oczy Emilo-
wi. – Cieszysz się? Nikt nie czeka 
na odpowiedź. Wiemy przecież. 
Każdego dnia mijały nas po dro-
dze duchy pielgrzymów sprzed 
wieków. Czuliśmy ich obecność. 
Wtedy też, milcząc, mogliśmy 
zadać im takie pytanie. Milcząc, 
otrzymywaliśmy odpowiedź. 
Jeszcze tylko zaczerpnąć ręką ze 
źródełka pod kościołem – piel-
grzymkowego, a jakże! – i wraca-
my do domów. Pełni wiedzy, wia-
ry i energii. Tylko jak teraz napi-
sać o czymś, co bardziej się czu-
je, niż wie? 

Dziennikarze na Via Regia i Dolnośląskim Szlaku św. Jakuba

Jam jest Droga
Drewniana figura 
św. Jakuba 
z autentyczną 
muszlą z Zatoki 
Biskajskiej 
zdobi kancelarię 
parafialną 
w Jakubowie

W Bolesławcu 
znaki 
wytyczające 
drogę 
do Santiago 
wykonane są 
m.in. 
z miejscowej 
ceramiki

Jakubów, 
niewielka 
wieś pod 
Polkowicami, 
był 
do niedawna 
pierwszą 
miejscowością 
na Dolnośląskim 
Szlaku 
św. Jakuba. 
Teraz „Camino” 
rozpoczyna się 
już w Mogilnie, 
na pograniczu 
Wielkopolski 
i Kujaw
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Szukanie przeszłości w jeleniogórskim BWA

Dziedzictwo
Czy to, co odziedziczyliśmy 
po ludziach, którzy żyli tu 
przed nami, ma wpływ na to, 
co robimy teraz? Za pomocą 
fotografii na to trudne pytanie 
próbowali odpowiedzieć artyści 
podczas pleneru, który odbył 
się we wrześniu ubiegłego roku. 
Czy im się udało, możemy sami 
stwierdzić, oglądając wystawę.

Projekt zatytułowany „Dzie-
dzictwo”, na który złożyły się 
plener fotograficzny i później-
sze wystawy, został zorganizo-
wany z myślą o przypomnieniu 
twórczości największego śląskie-
go artysty czasów baroku, jakim 
był niewątpliwie Michael Will-
mann. Okazją była 300. rocznica 
jego śmierci. Willmann był znany 
z tego, że malując sceny biblijne, 
umieszczał je w miejscowym kraj- 
obrazie, a postaciom dawał twa-
rze znajomych osób.

W plenerze udział wzięło 6 
polskich i 3 czeskich artystów fo-
tografików, którzy przez kilka dni 
przebywali w Kotlinie Kamienno-
górskiej i pobliskich Czechach. W 
Krzeszowie, Chełmsku, Lubawce 
poszukiwali miejsc, którymi in-
spirował się artysta. Miejsc, któ-
re można dostrzec chociażby na 
olbrzymich malowidłach kościoła 
św. Józefa w Krzeszowie. Kotlinę 
Kamiennogórską wyróżnia boga-
ctwo spuścizny kulturowej. Do-
tychczas nie powstała tu jednak 
tak bogata dokumentacja prze-
szłości, jaką ma choćby Kotlina 
Jeleniogórska.

Prace, które powstały na ple-
nerze, ukazują wyjątkowość te-
go miejsca. Spośród setek zdjęć 
wybrano 45 fotografii, które są 
prezentowane na wystawach. By-
ły już pokazywane w Kamiennej 

Górze, obecnie są w Jeleniej Gó-
rze, a będą jeszcze w Trutnovie.

Dwa światy
Praca polskich i czeskich ar-

tystów wokół jednego tematu 
była niezwykle ciekawym do-
świadczeniem. Okazało się, że 
jedni i drudzy w całkiem od-
mienny sposób odbierają to, 
co nazywamy dziedzictwem. – 
Nasz stosunek do spuścizny kul-
turowej wydaje się bardziej po-
ważny i nostalgiczny – mówi Ja-
nina Hobgarska, dyrektor jele-
niogórskiego BWA, występują-
ca w podwójnej roli, jako gospo-
darz wystawy, a jednocześnie ja-
ko jedna z uczestniczek pleneru. 
– W naszym postrzeganiu było 
może nawet coś w rodzaju po-
czucia winy w stosunku do tego, 
jak nie szanujemy tego dziedzi-
ctwa. Nie chcieliśmy, aby te foto-
grafie były tylko dokumentami. 
Staraliśmy się zawrzeć w nich 
naszą nostalgię i sentyment. By 
czuło się na nich zapach odle-
głych lat. Artyści czescy podeszli 
do tematu z zupełnie innym ba-
lastem kulturowym, i to widać 
na tych zdjęciach.

– Mam nadzieję, że będzie-
my to kontynuowali, a Kotliny 
Kamiennogórska i Jeleniogórska 
staną się stałym miejscem spot-
kań artystów obu krajów, wymia-
ny poglądów i postrzegania tego, 
co nas otacza – dodaje Gabriela 
Zawiła, autorka projektu. 

Odkrywanie tożsamości
– Tu znajduje się wiele rzeczy, 

które odziedziczyliśmy w wyni-
ku niezwykle skomplikowanej hi-
storii – mówi Wojciech Zawadz-
ki, jeden z artystów. – Nie moż-
na powiedzieć, że jest to pol-
skie, niemieckie czy czeskie. To 

prawdziwy tygiel historyczny. My-
ślę, że nonsensem byłoby doszu-
kiwanie się przez nas rodowo-
dów narodowościowych czy et-
nicznych. Niech to czynią etnolo-
gowie. Ja starałem się odkryć to, 
co dla mnie stanowi dziedzictwo. 
Są nim kościoły w Krzeszowie, 
które nawet człowiekowi mało 
religijnemu niosą wiele przemy-
śleń i refleksji. Potrafią budować 
religijnie.

– To był mój powrót do miejsc, 
które fotografuję od wielu lat – 
mówi Tomasz Mielech, uczest-
nik pleneru, najmłodszy w gronie 
Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. – Starałem się trochę 
dokumentować to, co kiedyś było 
piękne, a teraz upada. Ciągle nie 
bardzo mamy pomysł, co 
z tym zrobić. Kto wie, 
czy te fotografie nie bę-
dą kiedyś jedynym zapi-
sem tego, czym to dzie-
dzictwo dla nas jest. Nie-
stety, dewastacja nastę-

puje bardzo szybko, a szkoda, bo 
miejsca są naprawdę piękne. 

– Ten plener i te wysta-
wy pełnią podwójną funkcję. Z 
jednej strony można odnaleźć 
niezwykłe obrazy oderwane od 
miejsca i czasu, a z drugiej jest 
to konkretny dokument tego, 
co kiedy i gdzie było – wyjaśnia 
Janina Hobgarska. – Ta sprawa 
jest dziś nie do przecenienia. 
Pokazujemy, jak urodziwe są tu 
miejsca, a jednocześnie chce-
my też trochę zawstydzić tym, 
jak ich nie szanujemy. Na tych 
fotografiach można uczyć pa-
triotyzmu i szacunku dla lokal-
ności. Myślę, że ta wystawa bę-
dzie porządną lekcją historii dla 
młodych ludzi, dlatego będę się 

starała, by trafiło ich tu 
jak najwięcej. 

Wystawę „Dziedzi-
ctwo” można oglądać w 
jeleniogórskim BWA do 
22 maja.

MIROSŁAW JAROSZ

OWOCE PROJEKTU
Czasami się śmieję, że miasto Kamienna Góra 

leży pod wsią Krzeszów. Wiele miejscowości wo-
kół Krzeszowa rozwinęło się pod wpływem nie-
bagatelnej działalności cystersów. Realizacji tego 
projektu na pewno przyświecała osoba Willman-
na. Artyści podchodzili do tego bardzo różnie i in-
dywidualnie. Polscy artyści z dużą przyjemnością przebywa-
li w Krzeszowie i tamtejszych kościołach.

Ten projekt przyniósł wiele dobrego, bo artyści czescy, dla któ-
rych Kościół i nasze emocje wewnętrzne, duchowe, nie odgrywa-
ją tak ważnej roli, mogli poznać coś innego. Tam okres totalitary-
zmu wywarł dużo większe spustoszenie niż u nas. Choć prawdę 
mówiąc, od katolicyzmu odwracali się już od czasów Jana Husa. 
Na pewno na tych artystach, którzy przyjechali na ten plener, i na 
tych osobach, które dzięki wystawie zobaczą te fotografie, doro-
bek Willmanna, Krzeszów, okolice i duchowość tych miejsc, wy-
warły i wywrą wrażenie. 

GABRIELA ZAWIŁA
autorka projektu i dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego  

w Kamiennej Górze

Ziemia 
krzeszowska 
cięgle ma  
w sobie wiele  
do odkrycia M

IR
O
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AW
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 Muzeum Miejskie „Dom 
Gerharda Hauptmanna” w 
Jeleniej Górze i Stowarzyszenie 
„W Cieniu Lipy Czarnoleskiej” 
organizują 7 maja o godz. 
15.00 otwarte SPOTKANIE 
LUDZI PIÓRA. Będzie to de-
bata na temat małej ojczy-
zny, połączona z prezentacją 
tekstów literackich, inspiro-
wanych tym szeroko pojętym 
tematem. W programie lite-
rackiej dyskusji przewidziany 
został również turniej słowa, 
którego formuła będzie dla 
uczestników niespodzianką.

  7 maja w Muzeum 
Karkonoskim o godz. 16.00, 
otwarta zostanie wysta-
wa fotografii Adama Bujaka 
„PIELGRZYMKI POLSKIE”. 
Stanowi ona swoistą kroni-
kę pielgrzymek papieża Jana 
Pawła II do Polski w latach 
1979–2002 i składa się z oko-
ło 100 barwnych fotografii.

 11 i 12 maja w godz. 
od 10.00 do 18.00 na pla-
cu Ratuszowym w Jeleniej 
Górze odbędą się IX TARGI 
TURYSTYCZNE TOURTEC 
2007 „Aktywnie we wspólnej 
Europie”. Powiat jeleniogór-
ski należy do najciekawszych 
obszarów Europy i posiada 
bogatą ofertę zarówno dla 
lubiących aktywny wypoczy-
nek, jak i dla osób preferu-
jących piesze wędrówki oraz 
obcowanie z naturą. Swoją 
ofertę i atrakcje zaprezentuje 
9 gmin powiatu. Udział zade-
klarowało już ponad 30 wy-
stawców.

  XI SPOTKANIA Z 
PIOSENKĄ LWOWSKĄ I 
KRESOWĄ TA JOJ 2007. 11 
maja o godz. 16.00 w Galerii 
Hall Osiedlowego Domu 
Kultury w Jeleniej Górze otwar-
ta zostanie wystawa fotografii 
i starych dokumentów kreso-
wian „Huculszczyzna”, ze zbio-
rów członków Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich.
12 maja o godz. 17.00 w 
Teatrze Zdrojowym od-
będzie się koncert hucul-
skiej kapeli Romana Kumłyka 
„Czeremosz”. 

Zapowiedzi Autorska wystawa Brunona Podjaskiego

Bukowiec nieznany
Brunon Podjaski przez 
kilkadziesiąt lat związany był 
z Kowarami oraz tamtejszym 
szpitalem leczenia gruźlicy i 
chorób płuc. To, co tam przeżył, 
wywarło wielki wpływ na jego 
twórczość.

Niestety, ciągle się zdarza, 
że doceniamy kogoś dopiero po 
jego śmierci. Stało się tak rów-
nież w przypadku Brunona Pod-
jaskiego, artysty nieprofesjonal-
nego, którego twórczość zwra-
ca uwagę niezwykłością barw i 
przewijającym się nieustannie 
motywem życia i śmierci.

– Ja sam bliżej zaintereso-
wałem się twórczością Podja-
skiego dopiero w zeszłym roku, 
chociaż mam jego dwa obra-
zy od dawna – opowiada Je-
rzy Chitro z Towarzystwa Mi-
łośników Kowar. – Jakieś pół-
tora roku temu trafili do mnie 
młodzi ludzie związani z cza-
sopismem „Grafia” wydawanym 
m.in. przez pana Olafa Ciruta 
w Krakowie. Szukali śladów po 
Podjaskim, a ja zobowiązałem 
się im pomóc. Zacząłem poszu-
kiwać jego obrazów i wciągnęło 
mnie to. Udało się wypożyczyć 
jego obrazy również z Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie i 
Wrocławiu.

18 lat po śmierci Brunon 
Podjaski doczekał się swojej 
pierwszej autorskiej wystawy, 
która prezentowana była w Ko-
warach. Obecnie można ją oglą-
dać w Jeleniej Górze.

Tematem prac Brunona Pod-
jaskiego jest odwieczna walka ży-
cia ze śmiercią rozgrywana w ple-
nerach malowniczego budynku 
sanatorium. Nie sposób oderwać 
tego malarstwa od jego pełne-
go cierpienia życia. Urodził się w 
1915 roku na Kaszubach. W 1938 
roku został powołany do wojska. 
Walczył na dwóch frontach w ar-
mii polskiej i siłą wcielony został 
do armii niemieckiej. Dwa razy 
uciekał z niewoli. W niewoli ra-
dzieckiej prawdopodobnie naba-
wił się gruźlicy płuc. W 1949 zo-
stał skierowany na leczenie do 

sanatorium Bukowiec 
w Kowarach. Przeszedł 
dwie poważne opera-
cje. Po wyleczeniu pod-
jął tam pracę palacza i ogrodni-
ka. Wówczas zaczął tworzyć. Ma-
lował tak, jak czuł. Człowiek, któ-
ry wymknął się objęciom śmierci, 
dzięki malarstwu odnalazł nową 
tożsamość, a przede wszystkim 
sposób na komunikowanie się ze 
światem. W Bukowcu poznał ar-
tystę Józefa Gielniaka. Zetknięcie 
z jego wielką osobowością po-
zwoliło mu odnaleźć własną dro-
gę w malarstwie. Są to doskona-
łe kolorystycznie obrazy o specy-
ficznym stylu. Kiedy w 1972 ro-
ku po długim zmaganiu z choro-
bą umiera Gielniak, Podjaski ma-
luje dramatyczny cykl obrazów, 
w którym jego obsesja śmierci 
jest rozpaczliwą próbą znalezie-
nia odpowiedzi na pytanie o gra-
nice ludzkiego cierpienia. 

W katalogu wystawy 
Olaf Cirut napisał „Nie-
przypadkowo jednymi 
z najbardziej przejmu-

jących prac w dziejach polskiej 
sztuki są grafiki Józefa Gielniaka 
i właśnie obrazy Brunona Podja-
skiego. Czy to nie uśmiech lo-
su, że te dwie wielkie indywidu-
alności artystyczne spotkały się 
właśnie w bukowieckim sanato-
rium? W czasach, gdy popkul-
tura panicznie boi się śmierci, 
malarstwo Brunona Podjaskiego 
znajduje prosty sposób na okre-
ślenie, czym jest, a właściwie, 
jaki mógłby być nasz stosunek 
do przejścia na tamtą stronę.”

W sanatorium Bukowiec w 
Kowarach Podjaski mieszkał i 
tworzył do 1977 roku. Później 
wyprowadził się do Lubina, gdzie 
umarł w 1988 roku i został po-
chowany na starym cmentarzu.

MIROSŁAW JAROSZ

Obrazy z cyklu 
„Sanatoria”
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Jeśli można o jakiejś 
miejscowości powiedzieć, 
że jest kolejowa,  
to na pewno takim 
miejscem jest Węgliniec.

Od przedwojnia o 
charakterze tego poło-
żonego w środku Bo-
rów Dolnośląskich mia-
steczka decydowała ko-
lej. Ogromny węzeł ko-
lejowy nawet dziś wzbu-
dza zainteresowanie 
przyjezdnych. „Nawet”, 
bo spośród tysięcy za-
trudnianych tutaj przez 
wszystkie powojenne 
dziesięciolecia osób do 
dziś na utrzymaniu ko-
lei jest zaledwie kilku-
dziesięciu.

Służyć Irlandii  
czy ołtarzowi?
Przedziwna, ale i 

przepiękna lokalizacja 
Węglińca zmusza tutej-
szych mieszkańców do 
szukania pracy w innych 
miejscowościach. Mimo 
to pracy zarówno tutaj, 
jak i w ościennych mia-
stach nie wystarcza dla 
każdego. Dlatego nie-
którzy, głównie mło-
dzież, szukają jej za gra-
nicą. Tych, którzy jeszcze 
są za młodzi na „saksy”, 
do pozostania na miej-
scu przekonuje węglinie-
cki proboszcz, rada para-
fialna, miejscowe organi-
zacje społeczne oraz koś-
cielne, a także sami ro-
dzice. Jak na razie wyni-
ki są pomyślne. Do ołta-
rza Pańskiego w Węgliń-
cu służy około 30 mini-
strantów. – Ta liczba to 
bezsporna zasługa wika-

rego, ks. Krzysztofa Le-
wickiego, który jest tu-
taj dłużej niż ja i świet-
nie zna środowisko mło-
dzieży w Węglińcu – za-
pewnia proboszcz, ks. 
Ryszard Wołowski.

Droga Krzyżowa 
inaczej
Katolickie Stowarzy-

szenie Młodzieży para-
fii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Węglińcu 
jest organizacja okrzepłą, 
sformalizowaną i nad po-
dziw żywotną. Taką zastał 
ks. Wołowski po swoim 
przyjściu. Może właśnie 
to utwierdziło go w prze-
konaniu, że warto w Wę-
glińcu zastosować kilka 
pomysłów, które wyniósł 
ze swojej wcześniejszej 
pracy duszpasterskiej z 
młodzieżą. – W ten spo-
sób węglinianie po raz 
pierwszy mogli być orga-
nizatorami, a później gor-
liwymi uczestnikami Dro-
gi Krzyżowej ulicami ich 
miasta. To była zupełna 
nowość dla miejscowych 
parafian – mówi ks. pro-
boszcz. Pomysł okazał się 
sukcesem, tym bardziej że 
nie tylko młodzież wzięła 
czynnie udział w nabo-
żeństwie. – W ogłosze-
niach parafialnych napisa-
łem, że będzie to uroczy-
stość „dla młodzieży oraz 
tych, którzy wciąż czują 
się młodzieżą” – zdradza 
szczegóły swojego pomy-
słu ks. Wołowski.

Msza  
w „kolejowym”
W ubiegłym roku 

przypadała 75. rocznica 
konsekracji kościoła pa-

rafialnego w Węglińcu. 
Był to pierwszy rok po-
bytu w tej parafii ks. Wo-
łowskiego i zarazem po 
raz pierwszy zorganizo-
wanego festynu rodzin-
nego.

Jest w mieście jesz-
cze drugi kościół, pw. 
św. Matki Bożej Królowej 
Polski. To ten, który do 
1945 roku służył lokal-
nej większości wyznanio-
wej w Węglińcu – ewan-
gelikom. Kościół ten zo-
stał po wojnie przejęty 
przez... kolejarzy. Od tej 
pory  nie mówi się na 
niego inaczej jak „kole-
jowy”. Mimo że specjal-
nego kultu św. Katarzy-
ny w mieście nie ma, ko-
lejarze są do swojej wia-
ry bardzo przywiązani. 
Na ogół służy on parafia-
nom w lecie, natomiast 
zimą częściej korzystają 
oni z kościoła parafialne-
go. Parafialny ma po pro-
stu ogrzewanie, a tamten 
– jeszcze nie.

ROMAN TOMCZAK

KS. MARIUSZ 
WITCZAK

Urodził się w 1962 roku w 
Lądku Zdroju. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1987 ro-
ku. Jako wikariusz posługę 
kapłańską pełnił w Złotoryi, 
Świebodzicach, Wałbrzychu, 
Legnicy. Od 2001 r. jest pro-
boszczem w Sosnówce.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Od samego początku, kiedy przyszło mi pracować 
w parafii w Węglińcu, staram się być z moimi pa-
rafianami w autentycznym dialogu. Czyli być w ta-
kiej relacji, gdzie nie tylko się mówi, ale także słu-
cha. Moim zwyczajem, bardzo zresztą szybko za-
akceptowanym przez parafian, jest wyjaśnianie z 
ambony zawiłych niekiedy i niezrozumiałych dla 
niektórych aspektów naszej wiary. Nieraz dotyczą 
one Eucharystii, nieraz kościelnej symboliki czy też 
zwykłych sytuacji, które pojawiają się w życiu każ-
dego z nas, a których zasadność pozornie trudno 
zrozumieć. Oczywiście nigdy nie robię tego ex ca- 
thedra. Myślę, że wynika to w głównej mierze z te-
go, że mija już 30 lat, od kiedy jestem związany z 
Ruchem Światło–Życie. Przywykłem po prostu do 
takich form duszpasterstwa, które nie pozwalają 
parafianom być bezczynnymi. Na szczęście. Bo ak-
tywny parafianin to parafianin traktujący swój lokal-
ny Kościół jak część siebie, i okazujący mu troskę 
oraz uwagę. To parafianin biorący za ten Kościół 
odpowiedzialność. Tak samo jest zresztą ze mną, 
jako duszpasterzem tej społeczności.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w dni powszednie: 7.00, 18.00.
  Msze św. w niedziele: 7.30 (w kościele parafial-

nym), 9.00, 10.30, 12.00 (w kościele „kolejowym”),  
18.00 (kościół parafialny).

KS. RYSZARD 
WOŁOWSKI

Ma 44 lata. Święcenia odebrał 
w 1988 r. we Wrocławiu. Pra- 
cował w parafiach w Szczaw-
nie Zdroju, Jeleniej Górze, 
Polkowicach i Wałbrzychu 
oraz w ośrodku Caritas 
w Zagórzu Śl., a jako pro-
boszcz w Jędrzychowicach. Od 
ubiegłego roku proboszcz w 
Węglińcu.

Niewielki rozmiarami,  
ale wielki duchem  

– kościół parafialny  
w Węglińcu
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PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węglińcu

Kolejarska rzeczywistość


