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Kiedy do Częstochowy 
zmierzały setki pąt-

ników z naszej diecezji, 
po naszych lokalnych te-
renach przeszła Dakota, 
alternatywna pielgrzym-
ka dla wierzących i tych, 
którzy wiary poszukują 
(str. IV–V). Młodych szu-
kających sensu życia przy-
jechało do nas więcej. 
Zafascynowani różnymi 
kulturami, wyznający od-
mienne światopoglądy, 
wyróżniający się strojem, 
fryzurą i ubiorem ludzie 
przyjechali na Przystanek 
Woodstock w Kostrzynie. 
Towarzyszyli im rówieś-
nicy z Przystanku Jezus 
(str. VI). Bo Boga można 
spotkać wszędzie! 

ZA TYDZIEŃ
  Z wizytą w TYLMANOWEJ 
  PARAFIA w Klenicy

Pierwszy dzień sierpnia. Godzina 17.00. 
Podobnie jak w wielu miastach Polski, 

słychać syreny alarmowe. Chwilę póź-
niej ludzie zaczynają śpiewać hymn na-
rodowy. Tłumów nie ma. Głównie star-
sze osoby. Wśród nich z biało-czerwoną 
opaską na ręku Jan Maculewicz. Dziś 
mieszka w Zielonej Górze. 63 lata temu 
był w Warszawie. – Miałem wtedy 23 
lata. Walczyłem w postaniu od początku 
do końca – mówi. Niektórych już nie ma. 
Wacław Kosowicz, kolega pana Jana, zmarł 
trzy miesiące temu. Jest tu jednak jego 
żona i córka. – Nie możemy o tym zapo-
mnieć – mówi córka, Teresa Fedorowicz. 

Dla świadków tamtych 
wydarzeń to nie tylko hi-
storia, ale część ich mło-
dości. Dla nas może być 
tylko historią albo częścią 
życia naszego narodu. 

CZEŚĆ BOHATEROM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
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Obelisk Armii 
Krajowej  
na cmentarzu  
w Zielonej 
Górze

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

12 sierpnia 2007

I

MAGDALENA 
KOZIEŁ

redaktor wydania

XXV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Pielgrzymka z przyszłością 
Ćwierć wieku temu pielgrzymi 
musieli przecierać szlaki. Dziś 
trasę pielgrzymki można śledzić 
w Internecie. Cel pozostał ten sam.

Na pierwszą diecezjalną piel-
grzymkę wyruszyło blisko 3 tys. 
osób z diecezji gorzowskiej. Dziś 
do Częstochowy idzie niespełna 
2 tys. pielgrzymów. To jednak, jak 
zauważa ks. Andrzej Tomys, prze-
wodnik pielgrzymki, nie jest po-
wodem do niepokoju. – Coraz 
mniej jest ludzi przypadkowych, 
którzy traktowali to jako rajd. A 
przecież to nie tylko wysiłek fi-
zyczny, ale głównie duchowy – za-
uważa ks. Tomys. 

Tegoroczne hasło pielgrzymki, 
podobnie jak całego roku duszpa-
sterskiego, to: „Przypatrzcie się 
bracia powołaniu waszemu”. – 
To jest wyzwanie dla nas, abyśmy 
nie utracili godności i tożsamości 
chrześcijan. W jubileuszowej piel-
grzymce chcemy podziękować za 
to, co było i podejmować wyzwa-
nia przyszłości, wymagającej co-
raz bardziej autentycznego świa-
dectwa wiary – mówi ks. Tomys.

Przygotowanie piel-
grzymki trwa cały rok. 
Pracują nad tym księża i 
osoby świeckie. Począw-
szy od sprawdzenia tra-
sy pielgrzymki, poprzez 
zapewnienie opieki me-
dycznej, aż do zapewnie-
nia posiłków. O trudach 
organizacji dobrze wiedzą piel-
grzymi z tzw. bazy sprzed dwu-
dziestu pięciu lat. Jan Palejczyk 
z Gorzowa był kierownikiem tra-
sy. – Przyznaję, że zdarzyło mi 
się dwa razy pomylić drogę i trze-
ba było znaleźć inną – wspomi-

na z uśmiechem J. Palej-
czyk. Dziś w służbę in-
nym angażuje się też no-
we pokolenie. W służ-
bie medycznej pomaga 
Arek Hrysiukowicz ze 
Słońska. – Głównie prze-
bijam pęcherze – wyja-
śnia. Jaką funkcję będzie 

miał sześciomiesięczny Michał 
Masna z Gorzowa, który wraz ze 
swoją mamą Anną wybrał się na 
pielgrzymkę? Czas pokaże. – Idę 
podziękować za Michałka – mówi 
mama najmłodszego uczestnika.
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Ważnym 
momentem  
dla grup 
z rejonu 
gorzowskiego 
jest wizyta  
w Rokitnie
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Szansa na aktywność

CARITAS. Dwudzieste pierw-
sze warsztaty dla niepełno-
sprawnych rozpoczęły się 1 
sierpnia w Zielonej Górze. – 
Podczas 10-dniowych war-
sztatów uczestnicy otrzyma-
ją pomoc w zakresie aktywi-
zacji zawodowej i społecz-
nej. Warsztaty prowadzone są 
przez psychologów, doradców 
zawodowych i pedagogów w 
małych 5- i 6-osobowych gru-
pach, co gwarantuje możliwość 
indywidualnej pracy z każ-
dym z uczestników – wyjaś-

nia Grzegorz Idziak, wicedyrek-
tor Caritas diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej. Co zrobić, aby 
uczestniczyć w warsztatach? – 
Trzeba tylko się zgłosić i mieć 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Warto, tym bardziej że 
są już pierwsze efekty. Cztery 
osoby pracują, a kilka poma-
ga jako wolontariusze – tłuma-
czy pedagog Ewa Krakowiak (na 
zdjęciu po prawej). Zgłoszenia: 
Gorzów Wlkp. – tel. 095 722 
91 92 i Zielona Góra – tel. 068 
325 47 24.
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Mają polskie korzenie 
ROKITNO. Około 40 dzieci pol-
skiego pochodzenia z Białorusi 
wypoczywało od 21 lipca do 4 
sierpnia na kolonii w Rokitnie.– 
Czuję się tu bardzo dobrze, a 
najbardziej cieszy mnie zapo-
znawanie się z innymi rówieś-
nikami – mówi Anton Bażko z 
Makarowic. W czasie wypoczyn-
ku dzieci zwiedziły m.in. schro-
ny w Międzyrzeckim Rejonie 
Umocnionym, były w Paradyżu 

i na basenie w Gorzowie Wlkp. 
– To wyjątkowe dzieci. Są bar-
dzo grzeczne i otwarte. Chętnie 
uczą się naszych polskich piose-
nek i zabaw – mówi Grzegorz 
Aleksiewicz. Dzieci codzien-
nie uczestniczyły także w Mszy 
św. i Apelu Jasnogórskim w 
sanktuarium Matki Cierpliwie 
Słuchającej. Wypoczynek zor-
ganizowała „Wspólnota Polska” 
na Białorusi.

Dobry patron
DŁUGIE K. GORZOWA. Bp 
Edward Dajczak przyjechał do 
ośrodka kolonijno-wychowaw-
czego w przedostatni dzień lip-
ca. Nie była to zwykła wizyta 
duszpasterska. To ostatni przy-
stanek przed ingresem w die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Biskup Dajczak dla ośrodka – 
jak określają osoby tworzą-
ce go – jest dobrym patronem. 
Kiedy w 1998 roku pojawiła się 
możliwość stworzenia miejsca 
wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży, powstały także obawy, 
jak przyznaje prezes Augustyn 
Wiernicki, czy Stowarzyszenie 
Pomocy Bliźniemu im. Brata 
Krystyna poradzi sobie z tak 
trudnym zadaniem. – Nie było 
pieniędzy i rozsądek wskazywał, 
że to za trudne przedsięwzię-
cie i nie należy go podejmować. 
Dyskutowaliśmy o tym także z 
księdzem biskupem Edwardem 
Dajczakiem. Powiedział wtedy: 
„Macie niepowtarzalną szansę 
wziąć ten ciężar, duży ciężar na 
swoje ramiona, jeśli teraz tego 
ciężaru nie dźwigniecie to już 

dzieła z tego nie zrobicie. Będę 
wam sprzyjał” – wspomina A. 
Wiercicki. To, co wydawało się 
niemożliwe, okazało się moż-
liwe. Tylko w czasie tych wa-
kacji z wypoczynku w ośrodku 
skorzysta ponad półtora tysią-
ca dzieci.
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Dzieci z Białorusi bardzo lubią w wolnym czasie tańczyć i śpiewać
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Na poważnie i wesoło
IŁOWA. Letni Festiwal Muzyki 
Organowej obchodzi w tym ro-
ku dziesięciolecie swojego ist-
nienia. – Odrestaurowaliśmy i 
eksponujemy unikatowe organy 
Kempera z 1937 r. Instrument 
ma piękne i wyjatkowe brzmie-
nie – podkreśla Zbigniew Turski, 
kierownik organizacyjny festiwa-
lu. Tegoroczny jubileuszowy fe-
stiwal, odbywający się rokrocz-
nie w kościele pw. Chrystusa 
Króla, ma wyjątkową formu-
łę. Muzyka organowa przepla-
tana jest utworami rozrywko-
wymi z różnych epok. Bogaty 
repertuar wykonują polscy, ale 

też często zagraniczni arty-
ści. – Międzynarodowy charak-
ter festiwalu ubogaca egzoty-
ka instrumentów – m.in. klawe-
syn, harfa, waltornia, ale także 
róg alpejski, marimba czy flet-
nia Pana – wyjaśnia Waldemar 
Gawiejnowicz, szef artystyczny 
festiwalu. Formuła festiwalu tra-
fia nie tylko do starszych melo-
manów. – Świetnie brzmi różno-
rodna muzyka w naszym koście-
le, i można zobaczyć wyjątko-
we instrumenty, które już rzad-
ko się spotyka – dzielą się wra-
żeniami młodzi iłowianie Kamil 
Balicki i Dominik Szczepański.

Na pierwszym koncercie zaprezentowało się trio harmonijek ustnych „Con 
brio” z Mysłowic
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Od prawej: Bp Edward Dajczak, 
kierownik ośrodka Aleksandra 
Nowak i prezes stowarzyszenia 
Augustyn Wiercicki
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IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru

Pokazali nam kawałek swojego świata
– Świat nie może istnieć bez 
dzieci. One są jak gwiazdy.
Jeśli je zaczniemy gasić,
na świecie zrobi się ciemno 
– mówił Józef Broda w czasie 
tegorocznej imprezy.

Oczarowana publiczność 
chłonęła muzykę. Na twarzach 
pojawiał się uśmiech, dzieci 
wyrywały się przed scenę, że-
by tańczyć. Kiedy występowała 
bułgarska „Zvezditza”, młodzi 
artyści wyczarowywali na sce-
nie przez strój, taniec, śpiew i 
muzykę coraz to nowe bułgar-
skie historie. Przynosili przed 
publiczność wiejski chleb, snu-
li opowieść o polowaniu, by 
znów za chwilę maszerować jak 
wojsko. Po skończonych wystę-
pach wychodząca publiczność 
głośno komentowała:  – Po tym 
koncercie czuję się jakby lep-
szy. Zaraz chce mi się jechać do 
Bułgarii. Wydaje mi się, że tam 
muszą mieszkać sami dobrzy 
ludzie  – mówił jeden z słucha-
czy.  – Wobec takiej muzyki nie 
można być obojętnym, nogi sa-
me rwą się do tańca – stwier-
dzał ktoś inny. 

W czasie festiwalowego ty-
godnia od 29 lipca do 5 sierp-
nia można było podzi-
wiać występy dzie-
sięciu zespołów 
m.in. z Włoch, Mek-
syku, Serbii, Bułga-
rii, Mołdawii, Sło-
wacji i Polski. W 
czasie przedpo-
łudn iowych 
prób na sce-
nie przed 
z i e l o n o -
g ó r s k ą 
filharmo-
nią, mło-
dzi artyści 
uczyli dzie-
ci swoich re-
gionalnych tań-
ców. Chętnych 
do zabawy nie bra-
kowało. Przycho-
dzili także człon-
kowie innych ze-
społów, by uczyć 
się od siebie na-
wzajem swoich na-
rodowych tańców. 
– Nie odczuwam 
żadnej bariery ję-
zyka czy kultury. 
Cieszę się, że po-

przez taniec i zabawę mo-
gę zaprzyjaźnić się z młody-

mi ludźmi z innych krajów 
– mówi Monika Kurowa z 
bułgarskiej „Zvezditzy”. 
Każdego dnia wieczo-
rem grupy prezentowa-
ły się na scenie w Filhar-
monii Zielonogórskiej. – 

Zespoły nie konkuru-
ją ze sobą, a ich wy-

stępy nie podlega-
ją, żadnej ocenie. 
Mają po prostu 
pokazywać nam 
kawałek swoje-
go świata – mó-

wi Gerard No-
wak, dyrektor Re-

gionalnego Cen-
trum Animacji Kul-
tury w Zielonej Gó-
rze, organizatora fe-
stiwalu. 

W czasie festiwalu 
zespoły dały 42 kon-
certy, które odbyły 

się w Zielonej Górze, a 
także innych miejscach 
województwa, m.in. w 
Gubinie, Szprotawie, 
Nowej Soli, Gorzowie 

Wlkp. i Babimoście. 
MAGDALENA KOZIEŁ

U góry: Otwórzcie oczy i serca! 
Patrzcie i zapamiętajcie
– taka jest Bułgaria!

Powyżej: Młodzi artyści z serbskiego 
zespołu „Abrasevic”

Z lewej: Najmłodszy członek zespołu 
„Terra do Suli”

U dołu z lewej: Kiedy podają sobie dłonie 
i razem tańczą, znikają bariery 
języka, mentalności
i kultury

Poniżej: Lubuski Zespół Pieśni i Tańca

Z
D

JĘ
C

IA
 M

AG
D

AL
EN

A 
KO

Z
IE

Ł



G O Ś Ć  Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 si
er

pn
ia 

20
07

IV

Środowisko Dakoty nie 
jest mi całkowicie obce. 
Przed kilku laty zdarzyło 
mi się z nimi pielgrzymo-

wać. Kiedy przejeżdżam przez 
Puszczę Notecką, zmierzając na 
spotkanie z tą nietypową piel-
grzymką, która pierwszy raz we-
szła na teren naszej diecezji, w 
mojej głowie kołaczą się wspo-
mnienia. Przypominają mi się wie-
czorne rozmowy przy ognisku, 
spontaniczne postoje przy jezio-
rach, w których niezależnie od 
pogody zawsze znaleźli się chęt-
ni na kąpiel. Pielgrzymowanie 
z Dakotą uczyło mnie przede 
wszystkim szacunku do innych, 
niezależnie kim byli i skąd przy-
jechali. A różnych dziwnych oso-
bowości tu nigdy nie brakowa-
ło. No i wyjątkowe Msze św. Czy 
uda mi się zdążyć na tę dzisiej-
szą? Co chwila kontroluję czas. 
Msza jest zaplanowana na 10.00, 
a ja jestem jeszcze sporo przed 
Lubiewem, z którego dziś wy-
rusza pielgrzymka. Przez głowę 
przechodzi mi jednak pociesza-
jąca myśl: „Spokojnie, na Dakocie 
nigdy nic nie jest punktualnie”. 
Nie mylę się. 

Zmienione oblicze
Kiedy pielgrzymi zbierają się 

w kościele pw. MB Szkaplerz-
nej,  mam chwilę czasu na wspo-
minki, w których wspiera mnie 

Cezary Kałużny, jeden z 
najstarszych dakotowi-
czów. Dakota sięga ko-
rzeniami hipisowskiej 
pielgrzymki ks. Andrze-
ja Szpaka. Osiemnaście 
lat temu kilkanaście z 
chodzących „na Szpa-
ka” osób, postanowiło 
pójść trochę inną dro-
gą. – Byliśmy młodzi i 
gniewni. Przyjęliśmy kil-
ka swoich zasad i postanowili-
śmy zrobić własną pielgrzymkę – 
mówi Czarek. W 1989 r. na trasę 
do Częstochowy jeszcze się wy-
brali, choć jako osobna grupa, z 
pielgrzymką ks. Szpaka. Rok póź-
niej wyszli już sami. – Byliśmy za-
fascynowani różnymi kulturami, 
m.in. Indianami, hipisami czy na-
wet rycerstwem. Stąd też wzięła 
się nazwa pielgrzymki – wyjaśnia 
Cezary. Od początku pielgrzymu-
ją po różnych miejscach kraju. 
Drogę kończą zawsze w jakimś 
sanktuarium. 

Z biegiem lat Dakota prze-
szła od totalnego „hipisowskie-

go” luzu i beztroski 
do odpowiedzialno-
ści. – Zaczynaliśmy ja-
ko absolutnie samowy-
starczalni. Sami nosili-
śmy wszystko na swo-
ich plecach, rozbijali-
śmy namioty gdziekol-
wiek, idąc bez wcze-
śniejszych zapowiedzi 
– opowiada Czarek. 
Czas jednak wymuszał 

zmiany. Ludzie dorośleli, za-
kładali rodziny. By mogli poja-
wić się na Dakocie, trzeba by-
ło zmienić jej oblicze. Porzu-
cili samowystarczalność i to-
talną nieprzewidywalność każ-
dego dnia. Skrócili trasy, za-
łatwili towarzyszącego im bu-
sa. Uprzedzają proboszczów o 
swoim przyjściu. W miarę moż-
liwości sprawdzają też, czy na 
miejscu noclegowym jest ja-
kaś salka, świetlica, by w razie 
deszczu mogły tam spać dzie-
ci. Jedno na pielgrzymce po-
zostało bez zmian: może z nią 
pójść każdy, bez względu na 

wiek, światopogląd czy zaan-
gażowanie religijne.

Msza św. w centrum
Przypowieść o chwaście czy-

tana w trakcie Mszy św. to moc-
ne ewangeliczne przesłanie. 
Homilię zastępuje tu echo sło-
wa. Każdy może zabrać głos, 
podzielić się swoimi przemyśle-
niami dotyczącymi czytań czy 
też powiedzieć świadectwo.

– Przyjmijcie słowo Boże 
w duchu łagodności, nawet je-
śli cię drażni, irytuje czy bo-
li. Nie bój się, bo słowo Bo-
że ma moc zbawczą – mówi o. 
Michał Draus, kapucyn, od po-
czątku prowadzący Dakotę. To 
właśnie Eucharystia jest nie-
zmienną stałą częścią Dakoty. 
To jedyna wspólna oprócz Ró-
żańca albo koronki modlitwa w 
ciągu dnia. Wszyscy uczestnicy 
pielgrzymki są na nią zaprasza-
ni, ale nikt nie jest z niej rozli-
czany. Niektórym z dakotowi-
czów była nie po drodze, z cza-

Z Dakotą wyruszali 
na pielgrzymi 

szlak pasjonaci 
ruchu indianistów i 

rycerstwa, 
ludzie wierzący  

i niewierzący. Przez 
lata zmieniało się 

oblicze tej nietypowej, 
ale przecież pielgrzymki. 

tekst i zdjęcia 
MAGDALENA KOZIEŁ

Od 17 lat w drodze

Pielgrzymka innych wymiarów

Chodzą 
do różnych 
sanktuariów 
w Polsce. 
Tym razem 
Dakota szła 
do sanktuarium 
Bożego 
Miłosierdzia 
w Myśliborzu



sem jednak na nią trafiali. – To 
niesamowite, jak wiele prze-
mian dokonało się za przyczy-
ną tej naszej wspólnej modli-
twy – mówi Czarek. Niektórzy 
przeżywali ją tu na nowo po 
wielu latach przerwy. 10-letni 
Grześ, po dwóch tygodniach 
pielgrzymki, zdecydował się na 
przyjęcie sakramentu I Komu-
nii św., do którego dwa lata 
wcześniej nie przystąpił z ró-
wieśnikami. – Te Msze św. są 
wyjątkowe. Lubię słuchać echa 
słowa, odmawiać „Ojcze nasz”, 
stojąc wokół ołtarza – mówi 
mi po skończonej liturgii Paweł 
Kuciera z Zabrza. Szesnastola-
tek tu po raz pierwszy w życiu 
zaczął służyć przy ołtarzu. – W 
swojej parafii jakoś nie miałem 
odwagi ani siły przebicia – mó-
wi. – Te Msze św. mnie trzyma-
ją, kiedy jest mi ciężko, kiedy 
nie radzę sobie – dorzuca swo-
je wyznanie Beata Bus-Bąkow-
ska z Zielonej Góry.

Pielgrzymi przyjmują Ko-
munię pod dwiema postacia-
mi. Na końcu Mszy – błogosła-
wieństwo dzieci, które chętnie 
gromadzą się przed ołtarzem. 

Trasa bez zasięgu
Dakotowicze ruszają w dro-

gę. Bez plecaków, bo te zabrał 
bus, ale za to z wózkami wszel-
kich kolorów i rodzajów. Nie-
które mamy zostają z dziećmi. 
Je także za chwilę bus prze-
wiezie na miejsce noclegu. – 
Nie dałabym sobie rady, gdy-
by nie pomoc innych. To duża 
ulga, gdy ktoś zajmie się mo-
imi dziećmi, ktoś inny pomo-
że ugotować jedzenie – mó-
wi Beata, która na pielgrzym-
kę wybrała się z synem Piotr-
kiem i córką Hanią. Najlepszy 
w uspokajaniu kilkumiesięcz-
nej Hani okazuje się Kazek, je-
den z najstarszych dakotowi-
czów. Jak jest już bardzo źle 

mała trafia do 
niego na ręce. 
– Chyba mnie 
lubi – mówi 
z zadowole-
niem, nosząc 
dziewczynkę. 
Pomocny przy 
dzieciach oka-
zuje się tak-
że Paweł. 
Wszystkie ma- 
my chwalą je-
go pomysło-
wość i odpowiedzialność. – 
Wolę komuś pomóc, niż sie-
dzieć przed komputerem al-
bo oglądać kolejne filmy – rzu-
ca chłopak. 

Właśnie ktoś znów doje-
chał, żeby dołączyć do piel-
grzymki. Jutro za to paru wy-
jedzie. Wielu przyjeżdża na 
kilka dni, na tyle, na ile po-
zwala im czas i obowiązki. Na 
tydzień pojawiła się tu rów-
nież  Nula Strzałkowska, któ-
ra z swoimi dziećmi Tymote-
uszem i Zuzanną przyjecha-
ła aż ze Szkocji. To także jed-
na ze „starych” dakotowiczek. 
– Nie było mnie na Dakocie 
przez siedem lat. Teraz przy-
jechałam ze swoimi dziećmi. 
Po wielu stresach, zmęczeniu, 
tęsknotą za Ojczyzną znów tu 
odżywam – mówi. 

Kilkudziesięciu pielgrzy-
mów, z różnych miejsc Polski, 
uzbrojonych w kompas, szcze-
gółową mapę i komórki bez za-
sięgu wchodzi w las. Jeśli ktoś 
chce pielgrzymować z Dakotą 
musi pogodzić się z tym, że tu-
taj wiele rzeczy nie da się prze-
widzieć. – Godziny poszczegól-
nych punktów dnia przesuwa-
ją się, bo czekamy na spóźnial-
skich. Trasa biegnie inną dro-
gę, bo czasem po prostu gubi-
my się w lesie – mówi Czarek i 
dodaje: – Dwa tygodnie takiego 
życia uczą nas pokory, a czasem 
śmiania się z samego siebie.  

G O Ś Ć  Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
12 sierpnia 2007

V

Od 17 lat w drodze

Pielgrzymka innych wymiarów
Obok: Centrum 

pielgrzymki jest 
Eucharystia

W środku:
O. Michał Draus 

błogosławi 
dakockie dzieci

Na dole: 
Niemal połowa 

pielgrzymów 
to dzieci
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Wczesnogotyckie kościoły,
zespoły folwarczno-pałacowe,
a także XIV-wieczna wieża 
rycerska. To wszystko można 
zobaczyć w północnej części 
szprotawskiej gminy.

Docieram do centrum Szpro-
tawy. Postanawiam skorzystać z 
pomocy Urzędu Miejskiego znaj-
dującego się w ratuszu, mającym 
swoje korzenie w XV wieku. W 
dziale promocji miasta otrzymu-
ję turystyczny folder. Zabytków  
tu nie brakuje. Nie tylko w samej 
Szprotawie, ale także w okolicach. 
Na końcowych stronach broszur-
ki czytam: „Dla wytrwałych i ak-
tywnych turystów przygotowano 
bardzo ciekawy szlak północny”. 
Przede mną 50 km. Można też wy-
brać propozycję pieszego zwie-
dzania samego miasta.

Pierwsze dwie wioski i od 
razu dwie prawdziwe perły. W 
Henrykowie trafiam do  zespo-

łu pałacowo-folwarczne-
go z XVIII wieku. Obiekt 
wymaga gruntownego 
remontu. Pół godziny 
później zatrzymuję się 
na dłuższą chwilę w nie-
dalekich Wiechlicach. 
Tutaj przepiękny wczes-
noklasycystyczny pałac. 
Niestety, to tylko spoj-
rzenie oczyma wyobraź-
ni. Zabytek stoi, ale jest 
w nie najlepszym sta-
nie. Wsiadam do samo-
chodu, skręcam w lewo 
i kieruję się na Dziko-
wice. Tutaj pierwszy na 
mojej trasie XIII-wiecz-
ny kościół, zbudowany z 
kamienia polnego i rudy 
darniowej. Po krótkiej 
wizycie dojeżdżam do 

Długie-
go, gdzie 
odnajdu-
ję prze-
piękną 

ruinę niewielkiego koś-
cioła z XIII wieku. Tu 
można nie tylko zoba-
czyć historię, ale i jej do-
tknąć.

Wyjeżdżając z wio-
ski Długie, jadę cały 
czas prosto i wjeżdżam 
na polną drogę prowa-
dzącą do Siecieborzyc. 
Na kolejnym etapie mo-
jej podróży prawdzi-
we spotkanie z przy-
rodą. Najpierw na łące 
w środku wsi dostrze-
gam trzy bociany, a kil-
kaset metrów dalej pa-
sące się kozy. Oprócz 
przyrody kolejne histo-
ryczne niespodzianki, 
czyli XIII-wieczna świą-
tynia i o trzy wieki star-
szy pałac.

Przedostatni przy-
stanek na obfitującej w 
zabytki trasie to Wit-
ków. A tutaj  najład-

niejszy, moim zdaniem, koś-
ciół zbudowany w XIII wieku 
z kamienia i rudy darniowej. 
To jednak niejedyna tutejsza 
atrakcja, kawałek dalej widać, 
niestety tylko z daleka, wieżę 
rycerską z połowy XIV wieku. 
Na koniec trafiam do kościo-
ła pw. św. Andrzeja, stojącego 
w najstarszej części miasta. To 
właśnie tutaj w 1000 roku Bo-
lesław Chrobry witał cesarza 
Niemiec Ottona III, udającego 
się do grobu św. Wojciecha w 
Gnieźnie.

KRZYSZTOF KRÓL

Trasa 

Z „Gościem” na szlak

Zabytkowe zagłębie

bardzo ciekawy szlak północny”. 
Przede mną 50 km. Można też wy-
brać propozycję pieszego zwie-
dzania samego miasta.

Pierwsze dwie wioski i od 
razu dwie prawdziwe perły. W 
Henrykowie trafiam do  zespo-

wizycie dojeżdżam do 
Długie-
go, gdzie 
odnajdu-
ję prze-
piękną 

POZNAĆ
I OPOWIEDZIEĆ

Nasz region odwiedza coraz 
mniej turystów. A przecież to 
prawdziwa, choć niedoceniana 
perła przyrody, historii i kultu-
ry. W czasie wakacji zapraszamy 
naszych Czytelników do wspól-
nych wypraw w kolejne, przez 
wielu ciągle nieodkryte zakątki 
naszej diecezji. O tym, co zoba-
czyliśmy, opowiadajmy innym.



Na górze po lewej: 
Brama 
Żagańska z XIV 
wieku.
W tle kościół
pw. Wniebo-
wzięcia NMP

Na górze po prawej: 
Spotkanie
z przyrodą 
– pasące się 
kozy

Na dole po lewej: 
Ruina kościoła
w Długiem

Na dole w środku: 
Pozostałości 
XVIII-wiecznego 
pałacu
w Wiechlicach

Na dole po prawej: 
Kościół 
pw. św. Andrzeja, 
zbudowany 
w stylu 
późnoromań-
skim w XIII w.
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Młodzi młodym 

Przystanek Jezus od kuchni
Na ewangelizację do Kostrzyna 
przyjechało w tym roku ponad 
sześćset osób z całej Polski. 
Dobre funkcjonowanie nie byłoby 
możliwe bez sprawnego zaplecza 
organizacyjnego.

Pierwsze przygotowania 
do Przystanku Jezus zaczęły się 
już w kwietniu. – Zawsze ma-
my jednak wrażenie, że zaczęli-
śmy o tydzień za późno – śmie-
je się ks. Tomasz Matyjaszczyk, 
współorganizator Przystanku 
Jezus i duszpasterz Wspólnoty 
św. Tymoteusza. Natomiast bez-
pośrednie prace ruszyły na ty-
dzień przed Przystankiem w do-
mu Wspólnoty św. Tymoteusza 
w Gubinie, gdzie odbyły się m.in. 
warsztaty muzyczne i teatralne. 
W pierwszą niedzielę sierpnia 
do Kostrzyna przyjechali pierw-
si ewangelizatorzy i cała Przy-
stankowa „maszyna” ruszyła na 
dobre. Najpierw rekolekcje, a od 
środy ewangelizacja na polu.

Technika przychodzi  
z pomocą
– Osiem lat temu obsługa jed-

nego człowieka w biurze trwa-
ła kilkanaście minut. Dziś kilka-
naście sekund. Wciąż rozwijamy 
się, począwszy od pracy w biu-
rze, poprzez muzykę, na prowa-
dzeniu różnych form parateatral-
nych kończąc – wyjaśnia ks. To-
masz Matyjaszczyk. Biuro w piw-
nicach kościoła pw. NMP Matki 
Kościoła funkcjonowało 
od niedzieli wieczorem. 
– Nasze główne obo-
wiązki to przyjmowanie 
uczestników i koordyno-
wanie tego, co się dzieje 

na Przystanku 
– tłumaczy pra-
cujący w biurze 
Piotr Hełka. 

Z tego 
miejsca na bie-
żąco aktualizo-
wana jest rów-
nież strona in-
ternetowa, a 
także częścio-
wo stąd już 
drugi raz w hi-
storii Przystan-
ku Jezus nadaje 
Diecezjalne Ra-
dio Młodych. – Nadajemy także 
bezpośrednio z kościoła oraz bez-
pośrednio z pola – wyjaśnia Bar-
tłomiej Dobrzyński z radia. Słu-
chacze mogli usłyszeć kazanie z 
Mszy św., wywiad z bp. Edwar-
dem Dajczakiem, a także rela-
cje z meczu Przystanek Wood-
stock kontra Przystanek Jezus. – 
To niesamowite uczucie, że tyl-
ko jeden mały, cienki kabel mo-
że nas połączyć z resztą świata – 
mówi Bartek.

Gotują i grają
Nie sposób pomyśleć o 

sprawnym działaniu Przystanku 
bez tak codziennych i przyziem-
nych spraw jak wyżywienie. Ko-
ordynowaniem pracy kuchni od 
siedmiu lat zajmuje się Ela Ko-
zakiewicz. Obiady gotują żołnie-
rze, ale uczestnicy Przystanku 
biorą czynny udział w przygoto-
waniu posiłków. – Na śniadania 
i kolacje przygotowujemy pacz-

ki, a na obiad kroimy 
warzywa i mięso – wy-
jaśnia Ela. W przygoto-
waniu posiłków poma-
ga około 15 osób. Kuch-
nię każdy z przystanko-

wiczów darzy dużą sympatią. – 
Wszyscy chcą mieć wtyki, chy-
ba w ciągu całego roku nie sły-
szę tylu komplementów co tutaj 
– śmieje się Ela.

Wyjątkową oprawę mają 
przystankowe Msze św. Gra bli-
sko dwudziestopięcioosobowy 
zespół muzyczny, w czasie śpie-
wu kilka osób tańczy z flagami, 
a po odczytanej Ewangelii moż-
na zobaczyć scenkę tea-
tralną. O stronę muzycz-
ną troszczy się Krzysztof 
Irisik. – Tegoroczny ze-
spół powstawał w ciągu 
całego roku. Przygoto-
wywaliśmy się do Przy-
stanku na warsztatach 

muzycznych w Gubinie – tłuma-
czy Krzysztof, który na PJ przyje-
chał z żoną. Danuta Irisik odpo-
wiedzialna jest za tzw. ozdobni-
ki, czyli scenki teatralne. – Chce-
my obrazem podkreślić Słowo 
Boże. Grają głównie osoby z te-
atru „Małe co nieco”, który pro-
wadzimy wraz z mężem w gim-
nazjum w Gubinie, a także kil-
ka osób z Polski – tłumaczy żo-

na Krzysztofa i dodaje: 
– W tym roku postawi-
liśmy na radość, żywioł 
i kolor. Stwierdziliśmy, 
że Bóg nas tak właśnie 
widzi: radośnie i kolo-
rowo.

KRZYSZTOF KRÓL
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Arcybiskup Józef 
Życiński, biskup 
Edward Dajczak  
i ks. Robert 
Patro odwiedzają 
przystankową 
kuchnię

Dzięki pracy 
biura każdy 
może się 
odnaleźć

Od góry: Przez tę 
modlitwę  

i taniec chcemy 
pokazać innym 

młodym,  
że mamy 

Chrystusa  
w sercu – mówi 

Krzysztof 
Kurbiasz

Na żywo  
z pola nadaje 

Diecezjalne 
Radio Młodych
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PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Anny w Broniszowie 

Tu drzwi są otwarte

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wielu z moich parafian to bardzo otwarci lu-
dzie. Bez obaw mogę do nich przyjść i popro-
sić o pomoc. Przy okazji prac wokół kościoła, 
organizowanych świąt czy festynów parafianie 
świetnie się ze sobą dogadują. Dużo rzeczy ro-
bimy wspólnie, przez co mają poczucie, że jest 
to ich kościół i ich parafia, że mają wpływ na jej 
wygląd i na to, co się w niej dzieje. 
Mam smykałkę do wielu prac. Sam potrafię 
wiele rzeczy zrobić przy naszych parafialnych 
kościołach. Jak trzeba było odmalować kościół 
parafialny, pojechałem do Poznania i kupiłem 
sprzęt alpinistyczny. Raz przećwiczyłem, jak 
działa, i wszedłem na wieżę. Malowałem przez 
całe wakacje, ale się udało. W ten sposób za-
oszczędzamy sporo pieniędzy. 
Dużo młodych ludzi wyjechało z parafii w po-
szukiwaniu pracy. Cieszy mnie jednak to, że 
kiedy przyjeżdżają, zawsze mają czas przyjść 
do kościoła i odwiedzić mnie, żeby porozma-
wiać. Wszyscy tutaj wiedzą, że drzwi plebanii 
są otwarte dla wszystkich o każdej porze. 

KS. JAN 
MAKOWSKI

ur. w 1956 r. w Sulęcinie. 
Ukończył Wyższe Se-
minarium Duchowne w  
Paradyżu. Święcenia ka- 
płańskie przyjął w 1984 r.  
Był wikariuszem w Sta-
rosiedlu, Torzymiu, Go-
rzowie Wlkp. Proboszczem 
w Broniszowie jest od  
1993 r. 

Adres redakcji: pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 
65-075 Zielona Góra, tel. 068 411 02 54 
Redagują: ks. Tomasz Gierasimczyk – dyrektor oddziału, 
Magdalena Kozieł, Krzysztof Królzgg@goscniedzielny.pl

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

Kościół św. Anny 
w Broniszowie 

wybudowano około 1600 r.

Zapraszamy na Msze św.
  W soboty: Radwanów – 19.00
  W niedziele: Broniszów – 12.00, Jarogniewice – 13.15, 

Kamionka – 11.45, Urzuty – 9.30

W parafii w Broniszowie 
dzieci w czasie I Komunii 
stoją z kapłanem 
przy ołtarzu. Wszyscy 
parafianie dobrowolnie się 
opodatkowują, a ksiądz 
pisze do nich listy i sam 
maluje kościelną wieżę. 

Drewniana brama  
wjazdowa na teren przy 
kościele parafialnym, 
plac zabaw obok koś-
cioła i szyld „Probo-
stwo Broniszów” to wy-
razy tutejszej gościnno-
ści. Z tej otwartości sko-
rzystało już wielu, m.in. 
grupy dzieci, młodzie-
ży i dorosłych z Lubska, 
Sulęcina, Gorzowa, Zie-
lonej Góry i Kożucho-
wa. Plebania wyposażo-
na w dodatkowe poko-
je i łazienki jest w sta-
nie sprostać takiemu 
wyzwaniu. 

Gospodarzą sami
Do liczącej 1800 

wiernych parafii w Bro-
niszowie należą wsie Ja-
rogniewice, Urzuty, Rad-
wanów, Kamionka, Pierz-
win i Wojsławice. Para-
fianie dobrowolnie skła-
dają ofiarę na wydatki 
związane z utrzymaniem 
kościoła, remontami i 
inicjatywami duszpaster-
skimi. Pieniądze trafiają 
do działających przy koś-
ciołach rad parafialnych. 
Tym sposobem wszyst-
kie świątynie są zadba-
ne. Wiele z prac wyko-
nuje sam proboszcz przy 
pomocy wiernych. 

O sprawach remon-
towych, ale i o życiu 

duchowym ks. Makow-
ski pisze do swoich pa-
rafian listy. Przynoszo-
ne są do każdego do-
mu dwa razy w roku: 
przed Świętami Wielka-
nocnymi i Bożym Naro-
dzeniem. 

Wyjątkowe 
sakramenty 
Tradycją w para-

fii stało się przeżywa-
nie I Komunii św. jak 
najbliżej ołtarza. Za-
miast siedzenia w ław-
kach, dzieci przez ca-
łą liturgię gromadzą się 
wokół wielkiego stołu 
ustawionego w prez-
biterium. Są tuż obok 
kapłana, który odpra-
wia Mszę św. Przed każ-
dym z nich leży róża i 
chleb, które po Eucha-
rystii ofiarowują swoim 
rodzicom. – Dzieci w 
czasie I Komunii są do-
słownie w centrum li-
turgii. Wszyscy w rodzi-
nie ogromnie przeżyli-
śmy to doświadczenie i 
głęboko mamy je w ser-
cu – mówi Urszula We-
dler, której córka Kasia 
do sakramentu przystę-
powała rok temu. 

Przy zawieraniu sa-
kramentu małżeństwa 
narzeczeni też muszą 
się postarać. W czasie 
spotkań z proboszczem 
wybierają czytania, a 
później w czasie Mszy 
św. sami je czytają i słu-
żą przy ołtarzu. Przyję-
tym zwyczajem staje się 
także podziękowanie 
rodzicom na końcu li-
turgii. – Im więcej anga-
żują się w sakrament sa-
mi młodzi, tym bardziej 
go przeżywają i pamię-

tają – mówi ksiądz pro-
boszcz Jan Makowski. 

To łączy ludzi
Przy każdym z kościo-

łów w parafii organizo-
wany jest festyn. Przyjeż-
dżają na niego wierni z 
pozostałych wsi. Zebrane 
fundusze w trakcie zaba-
wy służą później różnym 
parafialnym celom.

Tradycją są tak-
że wspólne wyjazdy. 
Oprócz pielgrzymek co 
roku odbywają się rowe-
rowe wycieczki z dzieć-
mi po I Komunii św. i 
wyjazdy z ministranta-
mi, których w parafii 
jest ponad pięćdziesię-
ciu. – Ten wspólnie spę-
dzony czas, poza służe-
niem przy ołtarzu, in-
tegruje naszą wspólno-
tę – mówi Kamil Trubi-
łowicz, który od 14 lat 
jest ministrantem.

MAGDALENA KOZIEŁ
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