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Wakacje już nieba-
wem, będzie zatem 

wiele okazji do wędró-
wek. Wędrówek, które są 
nie tylko zwykłą rekrea-
cją, ale pozwalają zbliżyć 
się ludziom ze sobą i z 
przyrodą. O polsko-nie-
mieckiej inicjatywie ta-
kich spotkań w Górach 
Izerskich piszemy na str. 
IV–V. Podróże również 
kształcą i często mogą 
skłonić do refleksji – rów-
nież o wierze. W Legnicy 
możemy oglądać niezwy-
kłe efekty takich poszuki-
wawczych wypraw wybit-
nego angielskiego foto-
grafika Mike’a Abramsa. 
O tym na str. III. 

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania

Wsobotę 9 czerwca został otwarty Szlak 
Papieski z Sobieszowa na zamek 

Chojnik. Jest to pierwszy odcinek Papieskiego 
Szlaku Jeleniogórsko-Wałbrzyskiego. Biegnie 
on trasą, jaką Karol Wojtyła i jego studenci 
przebyli w 1956 roku z Bolesławca przez 
Lwówek Śląski, Lubomierz, Mirsk, Świeradów 
i Szklarską Porębę do Sobieszowa i dalej 
na zachód – do Karpacza, Krzeszowa i 
Świdnicy. Szlak na zamek wyróżniają wy-
malowane żółte trójkąty ze znakiem krzyża 
oraz tablice informacyjne przed wejściem do 
parku narodowego oraz przed wejściem na 
Chojnik. Po Mszy św., której przewodniczył 

bp Stefan Cichy, wszyscy 
weszli na Chojnik. Tam 
odsłonięto tablicę upa-
miętniającą pobyt w tym 
miejscu Karola Wojtyły. 

KS. GRZEGORZ  
WIESZEWSKI

SZLAKIEM JANA PAWŁA II
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Festyn elżbietański w Wałbrzychu pod patronatem biskupa legnickiego

Urodziny św. Elżbiety
Był urodzinowy tort i wspaniała 
zabawa, a wszystko z okazji 
urodzin, i to nie byle jakich, 
bo aż osiemsetnych.

9 czerwca w Wałbrzychu od-
był się Dzień Elżbietański, czy-
li uroczystość 800-lecia narodzin 
św. Elżbiety Węgierskiej. Założyła 
ona zgromadzenie, które jest dziś 
nie tylko najliczniejszym zgroma-
dzeniem żeńskim w naszej diece-
zji (aż 9 domów), ale i w całej Pol-
sce. Organizatorem przedsięwzię-
cia była Wrocławska Prowincja 
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. 
Honorowy patronat objął biskup 
legnicki Stefan Cichy. 

Świętowanie rozpoczęto prze-
glądem piosenki religijnej, w któ-
rym wzięło udział 10 zespołów 
i solistów. W części popołudnio-
wej, jak przystało na urodziny, był 
tort, który podzielono na ok. 700 
porcji. Wystąpiły dzieci z przed-
szkola Sióstr Elżbietanek, przed-
stawiając fragment życiorysu św. 
Elżbiety. Następne punkty pro-
gramu – koncert laureatów prze-
glądu piosenki, recytacja nagro-

dzonych wierszy i świa-
dectwa osób związanych 
ze św. Elżbietą – zakłóci-
ła gwałtowna burza.

Wieczorem przybyli 
obydwaj biskupi legniccy, którzy 
z relikwiami św. Elżbiety przeszli 
w procesji z placu, gdzie odbywa-
ło się spotkanie, do pobliskiego 
kościoła św. Barbary, aby tam ce-
lebrować uroczystą Eucharystię. 
Liturgii przewodniczył ks. bp Ste-
fan Regmunt, a homilię wygłosił 
ks. bp Stefan Cichy. Na zakończe-
nie Dnia Elżbietańskiego wystąpi-

ły zespoły Deus Meus i 
Full Power Spirit.

Na miejsce obcho-
dów wybrano Wał-
brzych, ponieważ sio-

stry mają tam aż trzy domy i 
odpowiednie zaplecze, by zorga-
nizować tak duże przedsięwzię-
cie. Przygotowania zaczęły się 
już w październiku ubiegłego ro-
ku ogłoszeniem konkursów: pla-
stycznego, poetyckiego i fotogra-
ficznego. Odpowiedziało na nie 
blisko 200 osób z całej Polski.

MIROSŁAW JAROSZ

Na urodziny  
św. Elżbiety 
przyszły setki 
osób

Moment 
poświęcenia 
tablicy 
pamiątkowej  
na zamku 
Chojnik

ZA TYDZIEŃ
  VOLKSWAGEN W POLKOWICACH 

inwestuje 
  SZKLANA MANUFAKTURA
  PIELGRZYMKA ZAWISZAKÓW  

do Krzeszowa
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Nowa ewangelizacjia

TRUTNOV. Przed tysiącem lat 
chrześcijaństwo dotarło do Pol-
ski z Czech. Dziś sytuacja się od-
wraca. Przykładem może być pro-
cesja Bożego Ciała, którą dzię-
ki inicjatywie ks. Józefa Czekań-
skiego z Lubawki zorganizowa-
no w oddalonym o kilkanaście ki-
lometrów Trutnowie. Od wielu 
lat dziekanem jest tam również 
Polak ks. Mirosław Michalak. Po-
wojenne lata komunizmu w Cze-
chach wyjątkowo mocno zlaicy-
zowały ten kraj. Obecnie katolicy 
stanowią tam bardzo niewielką 
grupę, dla której posługę duszpa-
sterską w wielu wypadkach spra-
wują polscy księża. Ludzie ode-
rwani są tam od tradycji chrześ-

cijańskich, dlatego bardzo cieszy 
fakt, że już po raz drugi udało się 
zorganizować procesję Bożego 
Ciała. Odbyła się ona w niedzie-
lę 10 czerwca, ponieważ czwar-
tek był dla Czechów zwykłym 
dniem roboczym. – Do procesji 
przyłączyło się prawie 200 osób 
– mówi ks. Józef Czekański. – 
Jednak jeszcze więcej przygląda-
ło się nam z wielką ciekawością 
z okien i wzdłuż ulic. Taka mani-
festacja wiary jest im bardzo po-
trzebna.

Procesja wiodła z kościoła pa-
rafialnego do rynku, gdzie pod 
pomnikiem Świętej Trójcy doko-
nano błogosławieństwa na cztery 
strony świata.

Pływające dziwadła
LEGNICA. Co roku Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Legnicy or-
ganizuje Spływ Samoróbek, któ-
ry gromadzi ogromne rzesze ki-
biców dopingujących  załogi i ich  
pływadła. W tegorocznej konku-
rencji stanęły 23 załogi z Kędzie-
rzyna-Koźla, Białegostoku, Legni-
cy, Kunic. Trzy szklanki wybite 
na dzwonie przez  posła Jerzego 
Szmajdzińskiego oraz życzenia 
stopy wody pod kilem i szczęśli-

wego dopłynięcia do mety złożo-
ne przez prezydenta Legnicy Ta-
deusza Krzakowskiego rozpoczę-
ły barwny korowód na wodzie. 
Załogi startowały na rzece Kacza-
wie w okolicach mostu Bielań-
skiego i płynęły do portu na wyso-
kości kościoła pw. św. Jacka. Tam 
powitała ich Legnicka Orkiestra 
Dęta oraz modelki, które zapre-
zentowały najnowsze wakacyjne 
trendy w modzie. 

Ostatni apel

LEGNICA. W piątek 8 czerwca 
legnicka Jednostka Wojskowa 
nr 3182 obchodziła 40. rocz-
nicę swego istnienia. W samo 
południe na placu apelowym 
jednostki odbyła się uroczysta 
Eucharystia, sprawowana przez 
biskupa legnickiego ks. Stefa-

na Cichego. Tego samego dnia 
odbyło się także pożegnanie 
sztandaru jednostki, która de-
cyzją Ministerstwa Obrony Na-
rodowej znika z militarnej ma-
py kraju. Jak powiedział nam 
dowódca jednostki ppłk Stani-
sław Gorzelańczyk, część żoł-
nierzy zostanie przeniesiona do 
innych jednostek. – Także część 
żołnierzy zawodowych trafi 
stąd gdzie indziej, a niektórzy 
wprost na emeryturę. Ja jesz-
cze nie, ale przeprowadzki to 
dla żołnierza chleb powszedni 
– powiedział ppłk. Gorzelań-
czyk. Działająca w strukturach 
Śląskiego Okręgu Wojskowego 
Jednostka Wojskowa 3182 po-
wstała przed 40 laty w Zgo-
rzelcu, wtedy w sile kompanii. 
Przeniesiona do Legnicy i prze-
kształcona w pułk, rozlokowa-
na została w obiektach byłego 
Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Wojsk Łączności.

Lekcja pamięci
JAWOR. 120 uczniów klas szó-
stych ze szkoły podstawowej nr 
5 im. Janusza Korczaka w Jawo-
rze wzięło udział w realizacji 
projektu edukacyjnego „Marsz 
Pamięci”. Projekt realizowano 
w byłym nazistowskim obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen 
(Rogoźnica). Celem przedsię-
wzięcia było kształtowanie po-
staw tolerancji i poszanowania 
praw człowieka oraz szacunku 
dla własnego państwa. Projekt 
poprzedzony został lekcjami, na 
których omówiono ideę i trasę 
marszu. Szóstoklasiści zwiedzili 
obóz i obejrzeli film poświęco-
nego jego historii. Podsumowa-

niem dnia była wystawa prac li-
terackich i plastycznych przygo-
towanych przez uczniów. 

„B” jak blues i Bolesławiec
BOLESŁAWIEC. Przez czte-
ry dni (7–10.06.) trwała w ser-
cu Karkonoszy impreza kulturalna 
pn. „Bolesławiec na Śnieżce”. Na 
szczycie Śnieżki (1602 m n.p.m.) 
odbył się w tym czasie szereg 
imprez, w których uczestniczy-
li mieszkańcy pobliskich miejsco-
wości. Można było m.in. posłu-
chać koncertów bluesowych czy 
obejrzeć ekspozycje promujące 

walory turystyczne Bolesławca i 
okolic. W programie przewidzia-
no także spotkania z artystami 
pochodzącymi lub związanymi z 
Bolesławcem oraz akcje promu-
jące Bolesławieckie Święto Cera-
miki. Na szczycie wystapili tak-
że: Obstawa Prezydenta, Tymcza-
sowe Pogotowie Artystyczne, The 
Twisters, Piotr Baron Quartet czy 
Bez Znieczulenia. 

Procesja Bożego Ciała na rynku w Trutnovie zgromadziła ok. 200 osób
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Spływ Samoróbek wygrali „Jaskiniowcy” z Legnicy w składzie: Zbigniew  
i Wiktoria Nokrobulscy, Magdalena i Julia Piaseckie

Żołnierze legnickiej jednostki  
co roku brali udział  
w uroczystościach wojskowych  
w Legnickim Polu
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Jaworscy szóstoklasiści pod 
obozowym obeliskiem-mauzoleum
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Prace wybitnego angielskiego 
fotografika Mike’a Abramsa 
można oglądać w hallu PWSZ  
w Legnicy. 

Zaprezentowany tam zdję-
ciowy reportaż nosi tytuł 
„Wiara”. Wystawa przyjecha-
ła do Legnicy ze Wschowy. 
– Stąd powędruje dalej. To 
takie ogólnopolskie tournée, 
które potrwa do końca te-
go roku – wyjaśnia Magda-
lena Bańska z Galerii Sztuki 
w Legnicy. Wernisaż wystawy 
odbył się w środę (6 czerw-
ca), tuż przed Bożym Ciałem. 
Wśród zaproszonych na wer-
nisaż gości byli m.in. ks. Jan 
Gacek z legnickiej parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa oraz Bernard Marek Ada-
mowicz, inicjator kończącego 
się właśnie Legnickiego Roku 
Jana Pawła II.

Opublikowany w formie 
książkowej reportaż foto-
graficzny „Wiara” został na-
grodzony w konkursie World 
Press Photo 2000, w kate-
gorii „Życie codzienne”. Jest 
to opowieść o chrześcijań-
stwie w różnych zakątkach 
świata, zrealizowana na pod-
stawie wieloletnich podró-

ży Abramsa do Izrae-
la, Gwatemali, na Fi-
lipiny, do Bośni, Pol-
ski, Portugalii, Gre-
cji, Włoch, Etiopii, 
Meksyku i Hiszpanii. 
Zdjęcia przedstawiają 
pielgrzymów, święte 
miejsca i ośrodki reli-
gijne, obrzędy i świę-

ta, czyli różne obli-
cza chrześcijaństwa. 
Fotografie Abramsa 
zgromadziły w hallu 
legnickiej PWSZ za-
równo dorosłych, jak 
i młodzież. – Ta wy-
stawa mówi o wierze 
w Boga, i o tym, jak 
bardzo ludzie potra-
fią się jej poświęcić – 

powiedziała Joanna Finik. To-
warzyszący jej Marek Sienkie-
wicz dodaje, że nie umiałby 
aż tak cierpieć dla wiary, jak 
ludzie na zdjęciach. – Trzy 
godziny w deszczu po kamie-
niach. To imponujące, ale chy-
ba nie na nasze siły – mówi. 
Sam Abrams o pojęciu „wia-
ra” wyraża się w sposób bar-
dzo precyzyjny: „Religia jest 
dla mnie czymś mówiącym o 
tajemnicy, o czymś niepoję-
tym. Religia jest głęboko za-
korzeniona w ziemi, jest nie-
możliwa do opisania”.

Organizatorami wystawy 
są Galeria Sztuki w Legni-
cy, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Legnicy, agencja 
fotograficzna EK Pictures oraz 
agencja Zegart.

ROMAN TOMCZAK

Wystawa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Wiara w obiektywie

Fotografia 
Mike’a Adamsa 
z cyklu „Wiara”

Poniżej: Wystawę 
Abramsa  
z uwagą 
obejrzało  
wielu  
młodych 
legniczan

DLA KOGO JEST  
TA WYSTAWA?

ZBIGNIEW KRASKA, DYREKTOR 
GALERII SZTUKI W LEGNICY
– Powiedzenie, 
że jest adreso-
wana do wszyst-
kich grozi jej 
anonimizacją. 
Dlatego dopo-
wiem, że ta wystawa jest 
dla wszystkich tych, któ-
rzy uważają siebie za świa-
domych ludzi. Ta wystawa 
odwołuje się bowiem za-
równo do ducha i intelek-
tu, jak również do emocji, 
a więc wszystkiego, co ma 
w sobie człowiek. I tylko 
człowiek. Bo wszyscy je-
steśmy wierzącymi w tym 
sensie, że traktujemy wia-
rę jako rodzaj tajemnicy, 
do którego każdy z nas 
chce dotrzeć. Każdy z nas 
zadaje sobie pytania, dla-
czego, o co, skąd? Myślę, 
że stojąc przed fotografia-
mi Abramsa, można zna-
leźć odpowiedzi na część 
tych pytań.

RO
M

AN
 T

O
M

C
Z

AK

AR
C

H
IW

U
M

 G
AL

ER
III

 S
Z

TU
KI

 W
 L

EG
N

IC
Y



W tym roku w spacerach 
po powiecie lubańskim 

oraz wędrówkach 
po Górach Izerskich 
uczestniczyło 

sto osób z Polski 
i Niemiec. Wędrowały 
całe rodziny. Liczną grupę 

uczestników stanowili 
również seniorzy.

 

tekst 
 KS. GRZEGORZ 

WIESZEWSKI

Majowe spacery wio-
senne odbyły się 
po raz pierwszy w 
2004 roku.  Już wte-

dy wzbudziły ogromne zainte-
resowanie wśród mieszkańców 
Saksonii. Od tamtego czasu w 
kilkuset wędrówkach, zorgani-
zowanych przez różnorodne 
instytucje i organizacje ekolo-
giczne, wzięło udział kilkadzie-
siąt tysięcy osób. Dziś „spacery” 
wpisały się już na stałe w kalen-
darz imprez odbywających się u 
naszych zachodnich sąsiadów. 
Z roku na rok cieszą się coraz 
większą popularnością.

Międzynarodowe 
wyprawy
„Spacery wiosenne” to co-

roczna akcja organizowana w 
Saksonii pod patronatem Sak-
sońskiego Ministerstwa Śro-
dowiska i Rolnictwa, Saksoń-
skiej Fundacji „Przyroda i Śro-
dowisko” oraz sieci „Netzwerk 
Umweltbildung Sachsen”. Po-
mysł obejmuje wycieczki edu-
kacyjne do najpiękniejszych i 
najcenniejszych przyrodniczych  
zakątków regionu. Ciekawostką 
zasługującą na uwagę jest to, że 
akcja przekroczyła granice Sak-
sonii. Rok temu po raz pierwszy 
mieszkańcom Niemiec, Polski i 
Czech zaproponowano wspól-
ne poznawanie przyrody Dolne-

go Śląska i Północnych 
Czech. Dlatego dwie 
wędrówki zorganizowa-
ło stowarzyszenie Połu-
dniowo-Zachodnie Fo-
rum Samorządu Tery-
torialnego „Pogranicze” 
i Regionalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej (RCEE) w Lubaniu. 
Góry Izerskie należą do najcen-
niejszych w Europie pod wzglę-
dem przyrody. 

– Spacery są przykładem na 
dobrą, ścisłą współpracę z „Po-
graniczem” i Regionalnym Cen-
trum – mówi Zbigniew Kamiń-
ski, leśnik z Nadleśnictwa Świe-
radów, który prowadził wypra-
wę po Górach Izerskich. – Re-
alizujemy różne programy. W 
tamtym roku mieliśmy progra-

my polsko-czeskie, w 
tym z kolei polsko-nie-
mieckie. 

Partnerska 
współpraca

Od siedmiu lat organizacją 
partnerską „Pogranicza” w Sak-
sonii jest stowarzyszenie Chris-
tlich-Soziales Bildungswerk Sach-
sen (CSB). Jest również głównym 
niemieckim partnerem Saksoń-
skiej Fundacji Przyroda i Środowi-
sko w realizacji projektu „Trójna-
rodowa Sieć Edukacji Ekologicz-
nej” (Polska–Niemcy–Czechy), w 
ramach którego organizowane 
i dofinansowane były m.in. mię-
dzynarodowe spacery wiosenne 
2006 i 2007. Tegoroczne pol-

sko-niemieckie spacery wiosen-
ne, zorganizowane po stronie 
polskiej przez „Pogranicze”, we 
współpracy z Regionalnym Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w 
Lubaniu i Nadleśnictwem Świe-
radów koordynowała ze strony 
Saksonii pani Birgit Fleischer z 
Miltitz. W CSB odpowiada za 
współpracę w ramach projektu 
„Trójnarodowa Sieć Edukacji Eko-
logicznej” pomiędzy Saksonią a 
Polską. – Celem wypraw jest po-
znawanie środowiska, poznawa-
nie kultury, poznawanie ekologii, 
przyrody – mówi Birgit Fleischer. 
– Bierze w tym udział za każdym 
razem kilkadziesiąt osób. Chęt-
nych byłoby na pewno o wie-
le więcej, ale ze względów or-
ganizacyjnych te grupy nie mo-
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Wiosenne wędrówki polsko-niemieckie 

Spacery bez granic

Góry Izerskie 
odkryły przed 
uczestnikami 
wiele cennych 
tajemnic
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gą mieć więcej niż tylko kilkana-
ście osób. Mam nadzieję, że bę-
dzie to służyło integracji narodo-
wej i partnerskim kontaktom w 
ramach Unii Europejskiej – doda-
je niemiecka koordynator. 

Przyrodnicza edukacja
W maju bieżącego roku 

„Pogranicze” razem z Nadleś-
nictwem Świeradów oraz RCEE 
zaproponowało dolnośląskim i 
saksońskim miłośnikom przy-
rody cztery wycieczki. Space-
ry prowadzone były zawsze 
przez przewodników znają-
cych doskonale region, którzy 
chętnie dzielili się swoją wie-
dzą, odkrywając przed uczest-
nikami tajemnice przyrody. 

– Z mojego punktu widze-
nia miało to służyć pokazaniu 
przede wszystkim piękna przy-
rody. Druga sprawa to zapo-
znanie się z problemami Gór 
Izerskich. Przekazanie wiedzy 
o przyczynie klęski ekologicz-
nej, jej skutkach czy radzeniu 
sobie z nią jest zawsze przy-
kładem ewentualnego uniknię-
cia w przyszłości zjawisk, jakie 
miały miejsce do tej pory – mó-
wi Zbigniew Kamiński.

Do szczególnych miejsc wy-
prawy należały Góry Izerskie, 
które urzekły niemalże każ-
dego uczestnika. Ich piękno, 
rezerwaty przyrody, omówie-
nie problemów tych rezerwa-
tów, ukazanie warunków kultu-
rowych, historycznych i unika-
towych miejsc stały się cieka-
wym punktem programu. – Jest 
to jeden z 19 obiektów w Pol-
sce, który ma na celu wprowa-
dzenie nowoczesnej techno-
logii ekologizacji środowiska 
– mówi Zbigniew Kamiński. – 
Promowanie lasów i leśnictwa 
oraz edukowanie społeczeń-
stwa w kierunku poszanowa-
nia przyrody, poznawanie funk-
cji i znaczenia historycznego 

lasów jest bardzo twórczą pra-
cą – dodaje specjalista służby 
leśnej. Dlatego przy Nadleśni-
ctwie Świeradów powstało Ko-
ordynacyjne Centrum Edukacji 
i Promocji Przyrodniczo-Leś-
nej. Prowadzone są tam zaję-
cia dla nauczycieli szkół pol-
skich i zagranicznych. – W ten 
sposób staramy się pokazywać 
góry z każdej strony – przeko-
nuje Zbigniew Kamiński. 

współpraca 
Magdalena Guła

CHRISTLICH-SOZIALES 
BILDUNGSWERK SACHSEN 

Chrześcijańsko-Społeczne Stowarzyszenie (CSB) należy w Saksonii do 
najprężniejszych organizacji pozarządowych zajmujących się współ-
pracą międzynarodową. Poza granicami Niemiec stowarzyszenie wspie-
ra działania na rzecz samopomocy na wsi, przekształceń w rolnictwie, 
projektów edukacyjnych, problematyki ochrony środowiska i pielęgnacji 
natury. Stowarzyszenie rozbudowało sieć kontaktów m.in. w Czechach, 
Polsce, Obwodzie Kaliningradzkim, Rumunii, Bułgarii, Kazachstanie i na 
Ukrainie. Poza granicami Niemiec funkcjonują dwa biura kontaktowe: w 
Libercu (Północne Czechy) oraz w Lubaniu (Dolny Śląsk ). Chrześcijańsko- 
-Społeczne Stowarzyszenie Saksonii działa od roku 1991. Obecnie  
zatrudnia 118 pracowników, a jego siedziba ciągle mieści się  
w Miltitz.



CUDZE CHWALICIE…
DANIEL ZAWADA, 
UCZESTNIK WYPRAWY
– Na wyprawie 
byłem pierwszy 
raz. Wziąłem w 
niej udział, po-
nieważ miesz-
kam 50 km. od 
tych pięknych terenów, a 
w ogóle ich nie znam. Były 
osoby młode i starsze, z 
Polski i Niemiec o róż-
nych zawodach i doświad-
czeniach. Była to okazja 
nie tylko do przypomnie-
nia sobie języka niemie-
ckiego, ale możliwość 
bliższego poznania przy-
rody. Naszej wyprawie to-
warzyszyła piękna pogo-
da, dzięki której podziwia-
liśmy piękno krajobrazów. 
Przechodziliśmy przez te-
reny rezerwatu, gdzie 
znajdowało się sporo ro-
ślin pod ochroną. Nigdy 
nie spodziewałbym się, że 
taki lub inny krzaczek mo-
że być chroniony. Dzięki 
towarzyszącym nam leś-
nikom i pracownikom 
Regionalnego Centrum 
Edukacji Ekologicznej do-
wiedziałem się wielu cie-
kawych rzeczy o Górach 
Izerskich i tamtejszej przy-
rodzie. 

Wiosenne wędrówki polsko-niemieckie 

Spacery bez granic
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Wystawa o historii śląskiego tkactwa

Blaski i cienie śląskich tkaczy
Historia Dolnego Śląska,
choć niewiele osób o tym wie,
to w dużej mierze również 
niezwykle barwna historia rozwoju 
i upadku tkactwa. 

Tkanie sukna pojawiło się tu-
taj wraz z zasiedleniem Śląska 
w XIII w. i było najpierw roz-
wijane przez klasztory, m.in. w 
Krzeszowie. Już około 1300 roku 
Wrocław i Świdnica były główny-
mi miejscami przeładunku suk-
na przewożonego do Azji. Ponie-
waż podgórze Karkonoszy okaza-
ło się dobrym obszarem do upra-
wy lnu, oprócz tkactwa klasztor-
nego rozwinęło się wcześnie tka-
ctwo wiejskie. Niebawem tkacze 
sukna osiedlili się w miastach. W 
XVII w. tkacze sukna przestawili 
się na płóciennictwo. W Kamien-
nej Górze istniały od roku 1688 
trzy niezależne cechy: wyrabia-
jących płótno w kolorową kra-
tę, wyrabiających materiał z weł-
ny i lnu oraz przerabiających tyl-
ko czysty len. 

Potęga tkanin
Śląski handel płótnem kon-

centrował się w Jaworze, Świd-
nicy i Jeleniej Górze. Tam znajdo-
wały się duże targowiska i miesz-
kali wpływowi handlarze płót-
na. Po wojnie trzydziestoletniej 
przejęli oni sprzedaż wyrobów 
w dużych europejskich centrach 
handlowych. Otwarci na świat 
właściciele domów handlowych 
nierzadko dorównywali arysto-
kracji. Zajmowali ważne pozycje 
we władzach miast i gmin. W Je-
leniej Górze około 1650 roku, a 
w Kamiennej Górze w 1720 ro-
ku został wprowadzony pokaz 
płócien. Przywiezione przez tka-
czy płótno musiało być przed 
pokazem bielone. Do tego celu 
stworzono „bielarnie handlowe”. 
Od czasów średniowiecza han-
del płótnem w Kamiennej Gó-
rze odbywał się w każdy piątek. 
Przygotowane płótno pakowano 
do skrzyń, beczek i transporto-
wano do Lipska oraz Hamburga. 
Stamtąd było sprzedawane głów-
nie do Anglii, Holandii, Hiszpanii 

i Włoch, które to kraje 
zaopatrywały z kolei w 
śląski len obydwie Ame-
ryki. Na Śląsk docierało 
rocznie około 5 milio-
nów talarów.

Jeleniogórskie 
welony
W roku 1498 zosta-

ło wprowadzone do Je-
leniej Góry tkactwo welonów.

Pierwszy tkacz welonów na 
tym obszarze to szewc, rodowity 
jeleniogórzanin, Joachim Grinth. 
W trakcie swoich wędrówek pra-
cował przez długi czas w Holan-
dii, mając okazję obejrzeć wy-
rabianie delikatnych welonów. 
Miał nadzieję, że na Śląsku ze 
względu na bardzo dobre przę-
dze można będzie wyrabiać takie 
same tkaniny. Przywiózł ze swo-
jej podróży małe krosno wyko-
nane przez holenderskiego sto-
larza. Ponieważ utkanie pierw-
szego welonu powiodło się, zo-
stał on sprzedany ze  znaczną ko-
rzyścią. Początkowo welony by-
ły dość grube, porównywalne z 
dzisiejszą tkaniną lnianą. Dopie-
ro około roku 1624 zaczęto tkać 
w Jeleniej Górze welony zwiew-
ne. W 1658 roku 20 handlowców 
płótna i welonów założyło sto-
warzyszenie kupieckie, które w 
roku 1818 liczyło już 545 człon-
ków. W latach 1709–1718 z ich 
hojnych ofiar wybudowano koś-
ciół Łaski, który był jednym z naj-
ładniejszych na Śląsku.

Chude lata tkaczy
Po świetnym okre-

sie nastąpił okres regre-
sji śląskiego przemysłu 
płóciennego, z którego 
tkactwo ręczne już ni-
gdy nie wyszło. Wiel-
ka Brytania, wcześniej-
szy główny odbiorca, za-
łożyła własny przemysł 
płótna i podniosła cła. 

Utracono rynki zbytu w Hiszpa-
nii, Portugalii i Stanach Zjedno-
czonych. Tkacze musieli zmagać 
się z małą ilością przędzy i pod-

wyżką jej ceny. Dodatkowo byli 
coraz bardziej wyzyskiwani i pra-
cowali za bezcen. Doprowadziło 
to do pierwszych rozruchów tka-
ckich w roku 1793 w Lubawce, 
Kamiennej Górze i Chełmsku Ślą-
skim. Tkacze zarabiali tak mało, 
że co jakiś czas występowały klę-
ski głodowe. Umieralność dzieci 
w miejscowościach tkackich by-
ła wyjątkowo wysoka. Pokazuje 
to lista pogrzebów z Chełmska 
Śląskiego. Rząd pruski zoriento-
wał się, że przez karanie nie za-
radzi zamieszkom i biedzie tka-
czy. Na początku XIX w. założo-
no we wszystkich większych mia-
stach związek pomocy dla głodu-
jących prządników i tkaczy. Jed-
nak wszelkie starania nie pozwo-
liły wstrzymać upadku przemysłu 
płótna i biedy ludności.

Włókiennictwo na Dolnym 
Śląsku rozkwitło, wraz z rozwo-
jem przemysłu, pod koniec XIX w. 
i było ważnym elementem go-
spodarki aż do końca XX w., kie-
dy to przemysł ten prawie całko-
wicie zlikwidowano.

MIROSŁAW JAROSZ

Tekst powstał na podstawie wystawy 
prezentowanej w Pałacu Łomnica, którą 
można oglądać do końca września 2007.

Nieprzypadkowo wystawa o historii śląskiego tkactwa 
prezentowana jest w Pałacu Łomnica. Najbardziej zna-

czącym w historii pałacu jego posiadaczem był patrycjusz 
Kristian Menzel z Jeleniej Góry. Od 1738 do 1811 roku 
Łomnica była w posiadaniu tego bogatego kupca lnu i je-
go potomków. Podobni jemu ludzie związani z tkactwem 
przyczynili się do rozwoju tych ziem. Angażowali się bardzo 
w rozkwit kultury, architektury itd. Niestety, z przykrością 
obserwujemy, że dziś niewiele po tym zostało. A szkoda, bo 
turyści, którzy tu przyjeżdżają, chętnie kupują wyroby z lnu. 
Jest wielkie zapotrzebowanie na tego typu rzeczy. Myślę, 
że tutejsi mieszkańcy powinni powrócić do tego, co przez 
całe wieki było bogactwem tej ziemi, wyrobów z lnu, szkła i 
drewna. Ta wystawa powinna motywować współczesnych do 
działania w tym kierunku.

MOIM 
ZDANIEM

ELIZABETH VON KÜSTER

właścicielka Pałacu Łomnica
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Współczesne 
wyroby lniane
z Kamiennej 
Góry
stanowią tylko 
wspomnienie 
dawnej 
świetności 
tutejszego 
tkactwa
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Czy dolnośląskie Izery zaroją się od wiatraków?

Wiatr w śmigła
Wszystkie polskie elektrownie 
wiatrowe na razie mogą 
wytworzyć trzysta 
megawatogodzin prądu.
Za kilka lat będzie to pięć tysięcy.

Jadąc drogami dekanatu bo-
gatyńskiego nie sposób nie za-
uważyć elektrowni wiatrowych. 
Niestety, tylko po niemieckiej 
stronie granicy. Czy w przyszło-
ści będzie to także element kra-
jobrazu diecezji legnickiej? Wie-
le wskazuje na to, że tak.

A do takiego wniosku skła-
nia nas Unia Europejska. We-
dług przygotowywanej przez 
unijnych urzędników dyrektywy, 
za piętnaście lat 20 proc. ener-
gii produkowanej w Polsce musi 
pochodzić z odnawialnych źró-
deł energii. Jednak, jak chce pol-
skie Ministerstwo Gospodarki, 
już za trzy lata 10 proc. polskie-

go prądu ma pochodzić z elek-
trowni wiatrowych, biomasy, 
wody lub energii słonecznej. 

Pierwsze wnioski o zgodę na 
wybudowanie elektrowni wia-
trowych na terenie naszej die-
cezji czekają już na swoją kolej 
w Urzędzie Regulacji Energety-
ki. Największy polski inwestor 
w branży wiatrowej – połączone 
siły niemieckiego kolosa energe-
tycznego RWE oraz Polish Ener-
gy Partners, oddał w ostatnich 
dniach do użytku dwie farmy wia-
trowe na Suwalszczyźnie o 
mocy 74 MWh. Jednak rzecz-
nik PEP nie wyklucza możli-
wości budowy podobnych
farm na Dolnym Śląsku. – 
Wszystko zależeć będzie od te-
go, czy takie rozwiązania znaj-
dą się wśród zapisów umowy 
pomiędzy RWE i Polish Energy 
Partners – powiedziała „Gościo-
wi” Anna Piątkowska z PEP. 

Za każdym razem trze-
ba się jednak liczyć z lokalny-
mi uwarunkowaniami. Dlatego 

lokalizacja wiatraków zdeter-
minowana jest kilkoma warun-
kami. – Po pierwsze wietrzność 
takiego miejsca musi być na wy-
sokim poziomie rocznym. Po 
drugie, farma nie może stać na 
trasie migracji ptaków i zwie-
rząt oraz być w konflikcie z wa-
lorami krajobrazu i środowiska 
– wyjaśnia Marek Marzec, odpo-
wiedzialny w PEP za energetykę 
wiatrową.

Mimo to te i inne projekty bu-
dowy odnawialnych źródeł ener-
gii mogą się urzeczywistnić na 
terenie naszej diecezji. Po pierw-
sze dlatego, że takie wymagania 
postawiło polskim producentom 
energii ministerstwo, a po dru-
gie Unia może pomóc finansowo 
w przygotowaniach do budowy 
wiatraków, przeznaczając na to 
1,5 mld euro z programu „Infra-
struktura i środowisko”. 

ROMAN TOMCZAK

I Marsze na Orientację KSM Diecezji Legnickiej 

Biegający KSM
Jedną z zasad Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży
jest dbałość o zdrowie i roz-
wój fizyczny. Idąc za tą myślą,
oddział KSM we Wleniu zorga-
nizował marsze na orientację.

Oddział KSM we Wleniu po-
wstał dopiero w ubiegłym ro-
ku, a już dał się poznać jako 
organizator znakomitej impre-
zy rekreacyjnej. Pomogli w tym 
Paweł Idzik z PTTK oraz Staro-
sta Powiatu Lwóweckiego Ar-
tur Zych.

Impreza miała dwa etapy, 
dzienny i nocny, podczas któ-
rych dwuosobowe zespoły po-
konywały trasę, poszkując wy-
znaczonych punktów. Oko-
ło północy powróciła ostat-
nia drużyna. Ku zaskoczeniu 
wszystkich nagrodę i puchar 
ufundowany przez Starostę 
Powiatu Lwóweckiego powę-
drował do dziewczęcej druży-
ny z oddziału KSM w Kamien-
nej Górze: Justyny Kozłowskiej 

i Małgorzaty Wutke. 
Drugie i trzecie miej-
sce wywalczyły druży-
ny gospodarzy: Piotr 
Kolanowski i Łukasz 
Jaśkiewicz oraz Mal-
wina Rzeźnik i To-
masz Bunikowski. 

„I Marsze na orien-
tację” dla członków 
Katolickiego Stowa-

rzyszenia Młodzie-
ży Diecezji Legnickiej 
okazały się wspania-
łą promocją miasta i 
gminy Wleń oraz zie-
mi lwóweckiej. By-
ły także niesamowitą 
przygodą dla drużyn 
biegających po lasach 
i nocą po miasteczku.

MJ

Zapraszamy 
 XI PIESZA PIELGRZYM-
KA LWÓWEK ŚLĄSKI–
KRZESZÓW 24–30 czerw-
ca 2007. Ojcowie franciszkanie 
tak ją reklamują: „W niełatwej 
wspólnocie odmiennych charak-
terów, niewyparzonych ust i róż-
nych przekonań chcemy szukać 
sposobu i recepty na NASZE ży-
cie. Będzie to czas stawiania py-
tań i szukania konkretnych od-
powiedzi”. Zgłoszenia w parafii 
pw. św. Franciszka z Asyżu we 
Lwówku Śląskim, tel. 075 782 
56 84, informacje: www.lwowek.
franciszkanie.pl/pielgrzymka.
  KONCERT Z OKAZJI 
30-LECIA Zespołu Pieśni i 
Tańca „Legnica” odbędzie się 
22 czerwca o godz. 19.00 w sali 
legnickiej Akademii Rycerskiej.
  NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 
NA KORMORANIE odbędzie 
się 23 czerwca od godz. 20.00 
do 24.00 w kąpielisku Kormoran 
w Legnicy. W programie obrzędy 
świętojańskie: palenie ziół, pusz-
czanie wianków, szukanie kwia-
tu paproci, a także pokazy mody 
letniej i plażowej oraz zabawa ta-
neczna pod gołym niebem. 

Uczestnicy
I Marszu
na orientację 
dla członków 
KSM Diecezji 
Legnickiej
wraz
ze starostą 
powiatu 
lwóweckiego 
Arturem
Zychem

W południowo-zachodniej części 
diecezji legnickiej są doskonałe 
warunki do budowy elektrowni 
wiatrowych. Na zdjęciu okolice
Zittau (Niemcy)
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LEGNICKI

Kościoły w Sieniawce, 
Porajowie i Kopaczowie 
to najdalej na południowy 
zachód wysunięte 
polskie świątynie. 
Wszystkie są pod opieką 
ks. Andrzeja.

Wielką dumą księ-
dza proboszcza w Pora-
jowie jest schola, która 
w każdą rocznicę śmier-
ci Jana Pawła II przygo-
towuje specjalny wie-
czór. – To wieczór poe-
zji, wzbogacony i pod-
kreślony przez uży-
cie do jego organiza-
cji środków audiowizu-
alnych – mówi ks. An-
drzej Burdziak. Swoi-
sty klimat i czar takich 
spotkań ściąga do ma-
łego Porajowa wielkie 
tłumy wiernych, nie tyl-
ko starszych, ale i mło-
dzieży. Ta sama mło-
dzież spotyka się co ro-
ku w Lednicy, uczest-
niczy m.in. w nabożeń-
stwach ekumenicznych. 
– Żyjemy w trójkącie 
trzech państw, dlatego 
ekumenia jest nie tyl-
ko niezbędnym czynni-
kiem życia wierzących 
Czechów, Polaków i 
Niemców, ale także ży-
wą formą współpracy i 
nadzieją na przyszłość 
– mówi proboszcz. 

Nocna 
Eucharystia
Uczniowie szkół 

podstawowych, gimna-
zjalnych i średnich, któ-
rzy na co dzień miesz-
kają na terenie pora-
jowskiej parafii, zapro-
ponowali przed kilko-

ma tygodniami, że w 
wigilię odpustu parafial-
nego zorganizują dzień 
skupienia dla młodzie-
ży z całego dekanatu 
bogatyńskiego. – Je-
śli pomysł uda się zre-
alizować, to chcieliby-
śmy, aby takie spotka-
nia odbywały się w Po-
rajowie co roku – pla-
nuje ks. Burdziak. Takie 
plany nie byłyby możli-
we, gdyby nie zaanga-
żowanie zarówno mło-
dzieży, jak i dorosłych. 
To właśnie pani dyrek-
tor gimnazjum w Woj-
cieszkowie zapewniła, 
że przygotuje wtedy 
posiłek dla co najmniej 
80 osób. Program prze-
widuje więc – jak to 
ujął ksiądz proboszcz – 
„coś dla ducha i dla cia-
ła”. Obok planowanych 
prezentacji grup, świa-
dectw, posiłku i wspól-
nej zabawy przewidzia-
na jest Msza św., któ-
ra rozpocznie się o pół-
nocy.

W różnorodności 
nadzieja
Na współpracę mię-

dzynarodową takie pa-
rafie jak ta w Porajowie 
są właściwie „skazane”. 
Dobrze, jeżeli ta współ-
praca nie jest wymuszo-
na ani strategią władz 
samorządowych, ani 
poprawnością politycz-
ną, tylko prawdziwą i 
serdeczną potrzebą. 
Tak właśnie jest w Po-
rajowie, gdzie kościół 
od granicy polsko-nie-
mieckiej dzieli kilkaset 
zaledwie metrów. Ma-
ją tutaj blisko zarów-
no Polacy, jak i Niemcy. 

Nie dziwi więc fakt, że 
ksiądz z przygranicz-
nego Zittau uczestni-
czy w nabożeństwach 
po polskiej stronie. Nie 
dziwi tym bardziej, że 
jest on z pochodzenia 
Polakiem, choć studia 
skończył w Niemczech. 
Ot, taki przygraniczny, 
zwyczajny miszmasz. 
Na tym zróżnicowaniu 
i powikłaniu najlepiej 
chyba wychodzą Niem-
cy i Czesi, u których 
coraz trudniej natknąć 
się na praktykujących 
katolików. Takie pa- 
rafie jak ta w Porajo-
wie są więc także po 
to, żeby ich na powrót 
do Kościoła przyciąg-
nąć.

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 wielu już lat piastuję nie tylko funkcję go-
spodarza tutejszej parafii, ale także kapelana 
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
niedalekiej Sieniawce. Tam trafia także ta część 
prasy katolickiej, która nie sprzedała się w pa-
rafii. Wiem, że ci ludzie, najczęściej po dra-
matycznych przejściach, chcą być bliżej spraw 
Kościoła i lektura wydawnictw katolickich zna-
komicie im to ułatwia. Jednak moja praca w pa-
rafii nie kończy się oczywiście na duchowym 
wspieraniu chorych w Sieniawce, choć tej pra-
cy poświęcam bardzo wiele czasu, serca i mod-
litwy. Z uwagi na to, że nasza parafialna mło-
dzież to ludzie bardzo ambitni, pracowici i czę-
sto bywający w kościele, sporo moich zajęć po-
święcam także na kontakt z nimi. Najlepszą 
chyba formą wspólnego spędzania czasu są 
nasze – tradycyjne już – rowerowe wyciecz-
ki do przepięknego klasztoru St. Marienthal w 
Niemczech, od którego dzieli nas jedynie 17 
km wygodnej, rowerowej ścieżki. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele: 8.00, 12.30; 9.30 Sieniawka; 

11.00 Kopaczów
  Msze św. w dni powszednie: 18.00 (lato), 17.00 

(zima).
  Odpust parafialny: piątek po oktawie Bożego Ciała

KS. ANDRZEJ 
BURDZIAK

Wyświęcony na kapłana w 
1980 roku we Wrocławiu. 
Pracował jako wika-
riusz w Jeleniej Górze oraz 
wrocławskiej katedrze. 
Probostwo w Porajowie ob-
jął 17 lat temu.

Kościół w Porajowie 
zadziwia architekturą, 

choć ma już przeszło 30 lat
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PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Najświętszego Serca pana Jezusa w Porajowie

Przy biało-czerwonym słupie


