
Skrzaty do skrzatów
Pierwszoklasiści z Płóczek Górnych zosta-

li pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. 
Jako prezenty na „nową drogę życia” otrzymali 
nasze książeczki „Opowieści skrzatów izerskich”. 
Więcej o szkole na str. 7.
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Od Redaktora 
W tym, ale i w poprzednim wydaniu „Ech 

Izerskich” dokonujemy podsumowań waż-
nego okresu naszej wspólnej pracy. Wydanie 
czerwcowe 2015 zdecydowaliśmy się otworzyć 
zdjęciem drogi, z kilku powodów. Po pierwsze 
– droga w Pilchowicach jest wyjątkowo ma-
lownicza. Coraz mniej jest takich właśnie, bo 
kierowcy, którym w szybkiej jeździe przeszka-
dzają drzewa optują za ich wycinaniem, a dro-
gowcy często im ulegają. Ale ważne jest i to, że 
droga jest w tym przypadku symbolem  naszej 
wędrówki. Wspólnej – Partnerstwa Izerskiego 
jako Stowarzyszenia i mieszkańców Pogórza. 
Tej wędrówki, które kolejne etapy są wciąż 
przed nami. Chcemy, żeby była optymistyczna, 
więc zielona. Jasne, że zdarzą się na niej jakieś 
zakręty, jak i na zdjęciu, widoczne na dalszym 
planie. Ale nie są one aż tak niebezpieczne, 
żeby groziły poważniejszym incydentem.

A tradycyjnie zapraszamy do lektury tego 
wydania gazety, bo w niej – nowi ludzie, nowe 
miejsca i nowe sprawy, które się dzieją na „sta-
rym, malowniczym Pogórzu Izerskim”.

Redaktor Naczelna 
Bożena Mulik 

Szanowni Państwo, za nami 10 lat, owocnej 
współpracy w ramach lokalnej grupy działa-
nia, wdrażania podejścia LEADER, które ce-
chuje bliska praca z ludźmi i dla ludzi zdali-
śmy egzamin przynajmniej na piątkę.

Oczywiście, że bywały różne chwile, jedne 
były radosne, szczególnie kiedy realizowane 
przez Was projekt szczęśliwie dobiegały do 
końca i refundacja środków wpływała na 
konto, inne mniej przyjemne, zwłaszcza kie-
dy otrzymywaliście korespondencję z infor-
macją – odmowa przyznania pomocy.

Potrzeby lokalne i Wasza kreatywność była 
tak duża, że przerosła dostępność środków 
finansowych, które mieliśmy do dyspozycji, 
tym samym, niestety, wiele inicjatyw i pro-
jektów nie mogło być zrealizowanych.

Jednak nie przejmowałabym się tym zbyt-
nio, zwłaszcza w dzisiejszym dniu, w którym 
obchodzimy Wasze święto – święto aktywno-
ści lokalnej – a projekty, które nie zostały zre-
alizowane dotychczas doszlifujemy i na pew-
no doczekają się realizacji w nowym okresie 
programowania, który już przed nami.

Wracając do podziękowań, chciałabym 
wyrazić swoją wdzięczność za dotychczasową 
współpracę, którą cechował pełen profesjo-
nalizm, zrozumienie i wzajemny szacunek, 
jak przystało na dojrzałe – 10 letnie partner-
stwo trzech sektorów.

Pozwólcie, że zacznę od podziękowań dla 
lokalnych samorządów, które oprócz tego, że 
bardzo aktywnie zaangażowały się we wdra-
żanie Lokalnej Strategii Rozwoju to również 
wspierały nas finansowo, służyły radą, dzieli-
ły z nami radości i niepowodzenia. Byliśmy, 
jesteśmy i będziemy partnerami nadal.

Dziękuję organizacjom pozarządowym, 
które pilne wsłuchiwały się w głosy swoich 
członków i realizowały projekty szyte na mia-
rę rzeczywistych potrzeb, rozwiązując kon-
kretne lokalne problemy.

Dziękuję indywidualnym mieszkańcom, 
którzy wykorzystywali środki unijne w celach 
między innymi ochrony środowiska, poprzez 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł ener-
gii, czy poprawy estetyki przestrzennej swoich 
małych miejscowości.

Dziękuję przedsiębiorcom, w tym rolni-
kom, którzy rozbudowywali swoją działalność 
z korzyścią dla rozwoju usług oraz usług tu-
rystycznych, na terenie lokalnej grupy działa-
nia, zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii 
Rozwoju.

Dziękuję lokalnym producentom i restaura-
torom, za promocję produktów lokalnych i re-
gionalnych oraz zakup produktów od naszych 
producentów. 

Dziękuję parafiom, które remontowały 
i modernizowały obiekty sakralne. Stanowią 
one bardzo istotny element naszego dziedzic-
twa kulturowego, dziękuję za aktywność w tej 
dziedzinie.

Dziękuję Radzie za merytoryczną pracę 
przy ocenie wniosków. Czasami było napraw-
dę trudno, zwłaszcza, kiedy ubywało nam pie-
niędzy do rozdysponowania, ale daliście radę 
i jestem z Was dumna.

Dziękuję Zarządowi za zaufanie, jakim 
mnie obdarzył oraz stan pełnej gotowości, 
który niejednokrotnie był potrzebny, aby nie 
dezorganizować ciągłości pracy biura, bo np. 
trzeba było jechać do Wrocławia podpisać 
aneks.

Dziękuję swoim biurowym pracownikom. 
Dziewczyny dzielnie znosiły rozrastającą 
się biurokrację i doskonale odnajdowały się 
w gąszczu ciągle zmieniających się interpreta-
cji i przepisów związanych z naszą działalno-
ścią, co przekładało się na efektywne doradz-
two i pomoc naszym beneficjentom, którzy 
niejednokrotnie wyrażali swoją wdzięczność 
i podziękowania za pomoc. Dziękuję naszemu 
„ministrowi finansów” za to, że czuwa nad na-
szym budżetem i dba o rozliczenia finansowe. 
Pomimo że bardzo mnie czasem irytują słowa 
„ pod względem podatkowym i zgodnie z księ-
gowością”, ale to nasza cała codzienność. 

Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu, za 
współpracę, która układała się bardzo dobrze, 
owocnie, za możliwość uczestnictwa w wyda-
rzeniach poza województwem, na obszarze 
Dolnego Śląska. Wydziałowi Obszarów Wiej-
skich wraz z płatnościami za pomoc w roz-
wiązywaniu problemów, dobre rady i zrozu-
mienie.  

No i wreszcie, nasza wisienka na torcie – 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, czyli My wszy-
scy, mieszkańcy tego regionu, Nam dziękuję 
najbardziej. Bez naszej aktywności i zaanga-
żowania, często jako wolontariuszy, nie była-
by możliwa realizacja tylu świetnych „małych 
projektów”, które budowały relacje i więzi po-
między mieszkańcami i inspirowały do kolej-
nych, równie cennych aktywności i działań.

Na koniec pragnę wyrazić nadzieję, że na-
sze partnerskie relacje, będą kontynuowane 
i przyczynią się do dalszego rozwoju obszaru 
lokalnej grupy działania oraz obopólnych ko-
rzyści dla wszystkich partnerów, którym za-
leży na efektywnym wydatkowaniu środków 
unijnych, zgodnie z wolą i zapotrzebowaniem 
społeczności lokalnych.

Bożena Mulik
Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

 

Podziękowania za dotychczasową współpracę 
w ramach Lokalnej Grupy Działania

ZieLono  nam
Wiosna to czas ogrodów. Ale są wśród nich 

takie niekonwencjonalne, że nie sposób się przy 
nich nie zatrzymać. Odwiedziliśmy jeden z nich. 
Właściciele pracują nad nim od 14 lat i... końca 
nie widać. W tym ogrodzie nie brakuje drew-
nianych rzeźb, oryginalnych roślin, przyjaznego 
zaskrońca i wszystkich takich niespodzianek, ja-
kich można oczekiwać w „zielonym raju”. Więcej 
na str. 13.



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 26 (2015)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich2

Kończy się kolejny okres programowania, więc 
to czas stosowny do próby podsumowań, choć 
wszystkiego, co powstało na Pogórzu Izerskim, 
od 2008 r., kiedy zaistniało Partnerstwo Izer-
skie policzyć zwyczajnie nie sposób. Są zjawiska 
„przeliczalne”: 17 gmin (dołączyła ostatnio 18), 
obszar 1.758 km kwadr. i 129.517 mieszkańców. 
W poprzednim wydaniu „Ech” spisaliśmy kil-
kaset realizacji, jakich dokonano przez ostatnie 
lata. Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) Partnerstwo Izerskie otrzymało kwotę 
znaczącą – 24.167.304 zł. Przeznaczona ona 
została na kilka działań: „Rożnicowanie w kie-

runku działalności nierolniczej”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „odnowa i roz-
wój wsi”, „Małe projekty”, itp., itd. Rozmaitość 
realizacja była niezwykle szeroka – od świetlicy 
wiejskie w Marczowie, przez domek grillowy 
w Warcie Bolesławieckiej, impreza „Imieniny 
Henryki i Henryka w Henrykowie Lubańskim”, 
Agroturystyka „Smocza Chata” w Gajówce 
i bardzo wiele innych, podzielonych szczegóło-
wo na rozmaite sfery.

Organizowaliśmy – jako jedno z pierwszych 
– projekty wspólne, w tym „SZKOT – Szlaki 
Konne Orężem Turystyki” z Fundacją Poro-

zumienie Wzgórz Dałkowskich oraz Stowarzy-
szeniem LGD „Bory Dolnośląskie”. Oznaczono 
tam ok. 500 km szlaku. Wytyczyliśmy odcinki 
„Europejskich Dróg św. Jakuba”, popularyzując 
zapomniany szlak pielgrzymkowy. Film, który 
powstał przy realizacji tego projektu został no-
minowany w 2014 r. do konkursu telewizji re-
gionalnych i wyemitowany przez 33 stacje TV. 
Nominacja do „Kryształowego Ekrany” spra-
wiła, że idea „dróg jakubowych” zyskała wielką 
popularność.

Partnerstwo Izerskie prowadziło w minio-
nych latach wyjątkowo ożywioną działalność 
wydawniczą. Poza systematycznym wydawa-
niem „Ech Izerskich”, które – co nas cieszy – zy-
skały Czytelników także zagranicą, wydawano 
książki („Izerskie klimaty”, „Katalog ofert agro-
turystycznych, dwie części książek dla dzieci – 
„Opowieści izerskich skrzatów”), kilka edycji 
map Pogórza Izerskiego, coroczne kalendarze 
ścienne, składanki i karty pocztowe promujące 
Pogórze. Wydaliśmy katalog „Artyści i rzemieśl-
nicy – twórcy Pogórza Izerskiego”, który promu-

je wszystkich kreatywnych mieszkańców. Miło 
nam powiedzieć, że nasze wydawnictwa pozo-
stawiły trwały ślad, m.in. przedszkole w Mirsku 
przyjęło imię „Skrzatów Izerskich”. Powstały 
dwa promocyjne filmy – „Izerskie Klimaty, 
Izerskie Bogactwa” oraz „Aktywnie po Pogórzu 
Izerskim” – dokumentujące walory i możliwości 
naszego regionu.

Wydawnictwa, przy których współpracowa-
liśmy, jak „Opowieści ostateczne” Leszka Ró-
żańskiego z Kopańca, zyskiwały wysokie oceny 
i nagrody, a zapytania o możliwość zakupu tej 
pozycji nadsyłane są z całej Polski. Zupełnie 
inny charakter ma książka „Kamienie szlachet-
ne i ozdobne bogactwem Partnerstwa Izerskie-
go” Łukasza Tekli z fotografiami minerałów 
w formacie 3D.

Wykorzystywaliśmy najnowsze techniki 
w promowaniu Pogórza, w tym spacer wirtu-
alny – prezentacja multimedialna promująca 
obszar LGD, panoramy z lotu ptaka – zbiór pa-
noram, z możliwością przybliżeń, czy aplikacja 
mobilna Izery – aplikacja na urządzenia mo-
bilne do pobrania bezpłatnie z PLAY.

Braliśmy udział w wielu targach turystycz-
nych – lokalnych, regionalnych i zagranicznych, 
współorganizowaliśmy wydarzenia kulturalne 
„Izerskie Klimaty – Izerskie Bogactwa – Gala 
Izerska” w Mirsku, inspirowaliśmy promowanie 
potraw i produktów lokalnych, organizowaliśmy 
wyjazdy studyjne lokalnych liderów do innych 
partnerstw w tym Partnerstwa dla Doliny Bary-
czy”, Stowarzyszenia LGD Kamienny Krąg, i in.

Staraliśmy się wspierać wszelkie działania 
aktywizujące ludzi, by zapobiegać bezrobociu. 
Dzięki projektowi „Stop bierności – postaw na 
aktywność”, organizacji staży, doradztwa zawo-
dowego i poradnictwa co najmniej 30 osób zna-
lazło zatrudnienie.

Ale w rzeczywistości efekty takich działań 
można opisywać jeszcze długo – „izerskie wio-
ski tematyczne” i przedsiębiorczość społeczna, 
wspieranie inicjatyw nawiązujących do historii 
tych ziem, w rodzaju inscenizacji bitew napo-
leońskich, „Jabłko gruszka i pietruszka, jestem 
zdrowy od maluszka” – promocja zdrowego od-
żywania się dzieci, ekomuzea... W każdej gmi-
nie Partnerstwa minione lata pozostawiły dobre 
trwałe ślady. 

a co się stanie 
nowego?

Lata 2014 – 2020 – to nowy okres, który 
w praktyce właśnie się rozpoczyna, choć 
pierwsze działania przygotowawcze zosta-
ły już poczynione w ub. roku. Określone są 
szczegółowo zasady działania i otrzymywa-
nia pomocy oraz zakresy tej pomocy, która 
będzie kierowana głównie dla przedsięwzięć 
innowacyjnych, a także generująćych po-
wstawanie nowych miejsc pracy. Mówi się 
w tych programach m.in. o dywersyfikacji 
źródeł dochodu, o usługach turystycznych, 
krótkich łańcuchach żywnościowych, ryn-
kach zbytu produktów i usług lokalnych, 
zachowaniu dziedzictwa lokalnego, rozwoju 
infrastruktury i dziesiątkach innych obsza-
rów możliwej aktywności.

W dokumentach zawarte są (nieliczne) 
ograniczenia, opis podziału kompetencji, 
zasadach oceny projektów i harmonogra-
mach, regułach refundacji kosztów.

– Wiemy już – powiedziała Bożena Mu-
lik, prezes Stowarzyszenia, że szczególnie 
preferowane będą te programy, skutkiem 
których wyniknie powstanie nowych miejsc 
pracy. Nie znamy jeszcze wszystkich kwot, 
więc trudno deklarować konkretne poziomy 
wspierania takich inicjatyw, niemniej ogóle 
kierunki zostały już podane i każdy zainte-
resowany może zacząć już budować wizje 
swoich ewentualnych projektów, by złożyć 
je pilnie, kiedy zostaną ogłoszone terminy 
naborów. 

Finał oznacza nowy początek
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Kiedy dorasta się w lesie, mając 
wokół siebie ptaki i zwierzęta, kiedy 
łowi się ryby, biega za motylami i jest 
się otoczonym przyrodą w jej najbar-
dziej naturalnym wydaniu – trudno 
nie chcieć zachować takich impresji 
możliwie najdłużej. Nie tylko w pa-
mięci, ale wręcz namacalnie. Tym 
bardziej, kiedy dziecko – poza lasem 
– ma wkoło siebie kury, owce, nutrie, 
bydło. Trzeba się nimi opiekować, 
można uczyć się z nimi żyć. A prze-
mijanie świata zwierząt też jest natu-
ralnym zjawiskiem; nikt się nie obu-
rza, że na obiad jest rosół i to oznacza, 
że w kurniku jest o jedną kurę mniej. 
I nikt się nie dziwi, że mleko ma się 
od krowy, a nie z „Biedronki”.

– Miałem szczęście mieć takie 
właśnie dzieciństwo – mówi Tomasz 
Sokołowski, mieszkaniec Siedlęcina, 
jeden z kilkorga najlepszych prepa-
ratorów zwierząt w Polsce, laureat 
Mistrzostw Świata w preparowaniu 
zwierząt z 2008 r. – Chciałem wizję 
tego świata ocalić dla siebie i innych, 
więc preparowaniem (a wówczas 
– a początkowo właściwie wypy-

chaniem) zwierząt zajmowałem się 
amatorsko już w szkole podstawo-
wej. Tym bardziej, że jednym z mo-
ich ulubionych miejsc odwiedzin był 
„Domek Norweski” z jego Muzeum 
Przyrodniczym. I do dziś pamię-
tam, jakie wrażenie zrobiły na mnie 
wypchane ptaki na wystawie sklepu 
„Herbapol” przy ul. Konopnickiej 
w Jeleniej Górze. Od kilkudziesięciu 
lat nie ma tego sklepu, a ja wciąż pa-
miętam tę jego witrynę.

To musiały być niezwykle silne 
emocje, bo T. Sokołowski jest z zawo-
du... elektroenergetykiem. I w swojej 
profesji pracował... 26 lat! Ale pasja 
przetrwała i pozwoliła na osiągnięcie 
mistrzostwa w tej skrajnie niszowej 
dziedzinie, którą trudno uznać za za-
wód, skoro w całym kraju na palcach 
rąk można bez trudu policzyć liczą-
cych się preparatorów. 

Największymi zwierzętami, któ-
re preparował. T. Sokołowski 
były słonie. O skali trudności 
takich prac może świadczyć fakt, 
iż za życia niektóre z nich ważyły 
po 3,5 do 4,5 tony. Skóra jednego, 
w stanie suchym, ważyła... 800 
kg, więc w finale prac musiało 
uczestniczyć kilka osób. Nosoroż-
ce są dużo mniejsze, ważą „tyl-
ko” po ok. 2 tony. Najwyższym 
preparowanym zwierzęciem 
były żyrafy, najmniejszą istotą 
poddaną preparacji – strzyżyki 
(drobniutkie ptaki). 

– Zaczynałem od owadów, ale nie 
chcę ich zaliczać do prac całkiem na 
serio – mówi T. Sokołowski. – Swoje 
pierwsze ryby zostawiłem w prezencie 
jako absolwent szkoły podstawowej. 
Okonie, sandacz... a potem było coraz 
więcej, coraz bardziej rozmaitych.

Preparatorzy – to wąski klan spe-
cjalistów. Tzw. wypychaczy jest więcej. 
Różnice między nimi są ogromne, bo 

preparowanie (taxidermia), to cały 
proces przygotowywania zwierzę-
cia do zachowania go na dziesiątki, 
a czasem setki lat. Zdjęcie jego skóry, 
zabezpieczenie jej przed rozkładem, 
agresją skórojadów, czy wpływów at-
mosferycznych, lub moli, przygoto-
wanie „body” z pianki poliuretanowej. 
Potem ten kształt obciąga się skórą 
z dokładnością co do milimetra. 

– Ale sztuka preparatorska polega 
na tym – wyjaśnia T. Sokołowski – 
żeby nadać sylwetce i pyskowi zwie-
rzęcia właściwy wyraz. Każda fałdka 
i zmarszczka muszą być stosowne do 
sytuacji, w której zwierzę jest pre-
zentowane. Złe, czujne, agresywne, 
przyjazne... Dlatego skóra musi być 
idealnie przygotowana, by taki efekt 
osiągnąć. I oczy. U „kotowatych” – dla 
przykładu – źrenice są szczelinowe, 
szczególnie za dnia, ale kiedy zwierzę 
ma być prezentowane w półmroku – 
powinny być okrągłe. Preparator musi 
znać takie szczegóły późniejszej eks-
pozycji. 

Czy to jest ważne dla przeciętne-
go gościa muzeum? – Jest ważne dla 
mnie – mówi T. Sokołowski. – Widz 
przeciętny nie musi wiedzieć, dlaczego 
jeden zwierzak nie ma wyrazu, a drugi 
– ma. Ale porównując – widzi różnice. 
Ale są i nieprzeciętni widzowie, bar-
dziej wymagający. Zresztą preparator 
musi być też po trosze nauczycielem, 
pokazać zwierzęta w taki sposób, 
w jaki zachowują się w naturze, uczyć 
tego gości muzeów.

Czy sarna to żona jelenia? Czy 
rogi i poroże to jest to samo? 
Obie odpowiedzi brzmią – NIE. 
A jakie są rozwinięcia tychże od-
powiedzi? Warto zajrzeć do Mu-
zeum Przyrodniczego w Jeleniej 
Górze, gdzie na ekspozycji „Rogi 
i poroża” (przygotowywanej 3 
miesiące!) wszystkie tajniki wy-
jaśnione są w każdym szczególe.

A Mistrzostwa Świata? To konfron-
tacja najwybitniejszych specjalistów, 
którzy proponują prezentację swoich 
prac w kilkunastu kategoriach. I jury 
– niezwykle surowe, ale i fachowe, 
(działające bez uprzedzeń i prefe-
rencji), które je ocenia. – Zawiozłem 
wówczas do Salzburga – powiedział T. 
Sokołowski – tracza nurogęsia w kat. 
duże ptaki, dzika (duże zwierzęta, 
sarnę rogacza (medaliony sarnie) 
i łasicę (małe ssaki). Kilkudniowe Mi-
strzostwa obejrzało... 40.000 widzów! 
Impreza w Salzburgu była pierwszą 
w Europie (wcześniej, od 1983 r. od-
bywały się wyłącznie w USA), a ja 
byłem pierwszym Polakiem, który 
zdecydował się na udział w nich. 

Punktowanie jest skomplikowane, 
preparaty otrzymują od 70 do 100 
pkt., w grupie profesjonalistów T. So-
kołowski zdobył za łasicę 85, za dzika 
77, czyli w tych dwóch kategoriach 
został wyróżniony. A oceniano nie 
tylko jakość preparacji, ale i wyraz 
artystyczny, oryginalne, dążące do 
naturalności przedstawienie zwie-
rząt. W pewnym przybliżeniu można 
punktację porównać do tej, którą sto-
sują sędziowie w turniejach tańców 
towarzyskich i tańcu na lodzie, gdzie 
liczy się wysoko coś tak nieuchwytne-
go, jak „wrażenie”. 

Czy to jest łatwe zajęcie? – Każdy 
może spróbować – mówi T. Sokołow-
ski. – Sam też prowadzę szkolenia dla 
młodych adeptów, chociaż określenie 
„młody” jest nieprecyzyjne. Najmłod-
szy mój kursant miał lat 18, najstarszy 
początkujący – 63. Każdemu mówię, 
że można się tego nauczyć, ale talent, 
zdolności plastyczne, czy zootech-
niczna wiedza jest tylko wstępem, bo 
kluczem jest praktyka. Na przykład 
– wypreparowanie co roku 250 – 300 
zwierząt. Bez praktyki i doświadcze-
nia nabytego w toku ćwiczeń nie ma 
sukcesu. A ten, jeśli przyjdzie, to każe 
na siebie czekać 8 – 10 lat.

Dziś już nie garbuje się skóry na-
turalnymi środkami, króluje chemia. 
Garbniki naturalne zabierają wiele 
czasu, a skóra zwierzęcia czekać nie 
lubi. W preparowaniu mamy gorszy 
start, niż Amerykanie, bo tam do-
stępność środków jest natychmiasto-
wa, a w przypadku Europy Wschod-

niej musimy na dostawę niektórych 
czekać tygodniami. A skóry zwierząt 
zmieniają z czasem nieodwracalnie 
swoją strukturę, co uniemożliwia fi-
nezyjne ich kształtowanie.     

– Myślę, że każdy preparator po-
trafi bezbłędnie odróżnić swoją pracę 
od innych, podobnie, jak malarz, czy 
fotograf. Preparowanie jest rodzajem 
twórczości, choć oczywiście zupełnie 
innej w charakterze. A propos związ-
ków malarzy i preparatorów: jest słyn-
ny obraz Leonarda da Vinci – „Dama 
z łasiczką”. To bardzo cenne i popular-
ne dzieło, ale...  skąd mistrz wziął taką 
„łasiczkę”?! Te zwierzęta są malutkie, 
drobniejsze od – za przeproszeniem 
– szczura, a na obrazie wygląda jak 
wielki, wypasiony kot! Może wielki 
Leonardo malował z wyobraźni i ktoś 
mu powiedział, że łasica osiąga taką 
wielkość? Na tym zresztą polega róż-
nica – preparatorzy posiłkując się wy-
obraźnią, muszą szanować realia, ma-
larze – niekoniecznie. Nie możemy 
zaprezentować owcy wielkości bizo-
na. A ludzie przychodzą, by oglądać 
zwierzęta pokazywane realistycznie. 

ocalił wizerunek tysięcy zwierząt

Z Siedlęcina na wszystkie (niemal) kontynenty
nowe w Grudzy

Stowarzyszenie „Razem więcej” 
w Grudzy w ramach Programu osi 4 
„Leader” działania 413” Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju z zakresu 
małych projektów objętego PROW 
na lata 2007-2013 została zrealizo-
wana operacja „Turnieje sportowe 
oraz zakup i montaż wyposażenia 
centrum rekreacyjno-sportowego 
Pogórza Izerskiego w Grudzy”, której 
celem była aktywizacja społeczności 
wiejskiej poprzez rozwój infrastruk-
tury sportowej oraz zakup i montaż 
bramek, zestawów do piłki plażo-
wej, siatkowej i badmintona, sprzętu 
sportowego i organizacja Turniejów 
Sportowych – piłka nożna chłopców, 
piłka siatkowa i plażowa dziewcząt 
i chłopców oraz badmintona o pu-
char Pogórza Izerskiego.

Zadanie zostało zrealizowane 
z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. 

W nowogrodźcu

Do systemu
OSP w Czernej, gm. Nowogro-

dziec chce być elementem Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. Te ambicje nie są przypadkowe, 
jednostka jest świetnie wyposażona 
w sprzęt, dysponuje nie tylko dorosłą, 
ale i młodzieżową sekcją i jest bardzo 
zapobiegliwa w pozyskiwaniu środ-
ków spoza budżetu Gminy. Osiemna-
stu ratowników, z których dziesięciu 
posiada kwalifikacje do udzielania 
pierwszej pomocy to spory „majątek”, 
bo pozwala na udział w każdej, naj-
trudniejszej nawet akcji.

muzyka 
Józefa i. Schnabla

Po raz siódmy powrócił do Nowo-
grodźca w maju 2015 r. Józef Ignacy 
Schnabl, a precyzyjnie – jego muzyka. 
Kompozytor był jednym z najwybit-
niejszych mieszkańców miasta w hi-
storii tej miejscowości. A od 7 lat jego 
twórczość jest przypominana podczas 
festiwalu muzycznego. Tegoroczny – 
to popisy organistów, waltornistów, 
ale też i chórów. Faktem jest także, iż 
festiwal zaczyna się rozwijać w inte-
resującym kierunku – staje się okazją 
do prezentowania interesującej mu-
zyki w ogóle. Trzeciego dnia bowiem 
zaprezentowano muzykę północno-
afrykańską i arabską, więc z kręgu 
zupełnie innej kultury. Szacunek dla 
dokonań b. mieszkańca zachęcił orga-
nizatorów do poszukiwań w zupełnie 
innym środowisku muzycznym, da-
jącym odmienne wrażenia. A że Fe-
stiwal przedłuża się sukcesywnie (te-
goroczny trwał już 5 dni), to znalazło 
się miejsce i czas także dla popisów 
wybitnych akordeonistów, a nawet 
prezentację operową w wykonaniu 
pedagogów i studentów Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. 

Z Bośnią i Hercegowiną
Delegacja Nowogrodźca wyjecha-

ła do zaprzyjaźnionej gminy Srbac 
w Bośni i Hercegowinie. To ważny 
partner, bowiem zdecydowana więk-
szość mieszkańców gminy Nowogro-
dziec ma swoje korzenie właśnie tam 
– z tamtego terenu przyjechali po II 
wojnie światowej osiedleni później 
w Nowogrodźcu i w jego okolicach. 
Teraz mieszkańcy Nowogrodźca bar-
dzo często jeżdżą do kraju swoich 
dziadków, choćby po to, by odwiedzić 
groby w Rakovcu, Kunovi, czy Novom 
Martincu. Burmistrz Nowogrodźca 
przekazał władzom Srbaca zaprosze-
nie do udziału w święcie Pieczenicy 
w Gościszowie oraz na III Jarmark 
Garncarki  – Wielki Garniec z Nowo-
grodźca nad Kwisą”.

Łasica. Prawda, że wygląda inaczej, niż z „Damą”?

T. Sokołowski i jego tygrys

Niedźwiedź brunatny przyjechał do 
Muzeum Przyrodniczego

Wystawa „Rogi i poroża”
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Czosnek niedźwiedzi można upra-
wiać w ogródkach przydomowych, 
co zalecamy. Odradzamy stanow-
czo zaopatrzenie się weń na stokach 
Góry Zamkowej, bo mandaty są bar-
dzo niezdrowe.

Na zdjęciach: na prześwietlonych 
słońcem zboczach Góry Zamkowej, 
porośniętej buczyną, na przełomie 
marca/kwietnia zieleni się niedźwie-
dzi czosnek. Później pojawiają się 
kwiaty, więc gdy się zamknie oczy 
podczas spaceru, wrażenie intensyw-
nego zapachu... kiełbasy wędzonej 
jest bardzo realistyczne.

Kiedy leśnicy po II wojnie świa-
towej zawitali w okolice Lwówka 
Śląskiego zastali lasy, zniszczone 
rabunkami i wojną. Las jest odpor-
ny na nieszczęścia ale rośnie powoli 
i wszelkie zmiany następują z kilku-
nastoletnią inercją, bo przecież trud-
no wymagać od drzew, by dorastały 
szybciej.

– Brak było jakichkolwiek doku-
mentów urządzenia lasu – wspomi-
nali uczestnicy obchodów 70-lecia 
zorganizowanych w Pałacu Brunów. 

Wśród uczestników spotkania nie 
było z naturalnych powodów tych, 
którzy wówczas zaczynali tę pracę. – 
Był nadwątlony las i potrzeba, by te 
tysiące hektarów „ogarnąć” jakimiś 
planowymi działaniami. Nadleśnic-
two utworzono już w październiku 
1945 r., ale inwentaryzacja lasu trwa-
ła długo, zmieniały się też struktury 
i podległości. Antoni Warszawski był 
pierwszym nadleśniczym, po nim 
(1951-61) pracowali Władysław Po-
niatowski, Wiesław Pruchnicki, Bog-
dan Siemianowski, Jerzy Leśniewski, 
Edward Fabin, Kazimierz Szczepań-
ski. A potem nastał czas Sylweriusza 
Grzywy, który został rekordzistą 
– pełnił te obowiązki ponad 18 lat, 
1984-2006 r. Dziś – po kolejnych – 
Bogdanie Szumowskim i Andrzeju 
Włodarskim, nadleśniczym od 2010 
r. jest Tadeusz Łozowski.

– Nasze lasy – wspominali leśnicy 
– dręczone były i przez kataklizmy, 
huragany, które w latach 1976 i 1986 
powaliły dziesiątki tysięcy drzew. Tak 
wiele, że do usuwania szkód przyjeż-
dżali leśnicy aż z Małopolski. Potem 
dołożyły się szkodniki – kornik dru-
karz, zawodnica świerkowa i zwójka 
zieloneczka.

Najstarsi wspominają, że Bogdan 
Siemianowski dbał o swoistą pro-
mocję zdarzeń w nadleśnictwie. Jako 
pierwszy otworzył się na informację 
publiczną i media, co w tych cza-
sach (1972-79) było aktem odwagi. 
Ale dziś korzystamy z tych zapisków 
dowiadując się m.in., że leśniczy 
z Łupek, Roman Szolc, zorganizował 
przy leśniczówce małe zoo – gru-

pę zwierząt, które znalazł bezradne  
w lesie. W świat poszła informacja, że 
sarenka tak się zadomowiła w leśnic-
twie, że ukochała... kiełbasę serdelo-
wą i rywalizowała z psem... o miskę. 
Nie wiadomo, czy gryzła psa, i czy 
szczekała, ale i to może być prawdo-
podobne.

Jednym z leśników lwóweckich był 
Tadeusz Nowobilski. Pamięć o nim 
i jego pracy przetrwała także dlatego, 
iż był on jednym z nielicznej grupy 
316 polskich żołnierzy „cichociem-

nych” – spadochroniarzy, zrzuconych 
do Polski w okresie wojny. Przeżył, 
aczkolwiek już po wojnie dostał się 
w ręce żołnierzy Armii Czerwonej 
i oni mu „pochodzenia” nie darowali. 
Do Polski wrócił w 1957 r. ze Wscho-
du.

A dziś? Historia lwóweckiego 
nadleśnictwa pisze się dalej, już bez 
takich dramatycznych akcentów. 
Las staje się nowoczesny, istnieją już 
chłodnie niezbędne do prawidłowego 
gospodarowania zasobami, budowa-
ne są zbiorniki retencyjne, pozwala-
jące utrzymać lasy w dobrej kondycji, 
drogi leśne... Twierdzenie, że las ro-
śnie sam, jest daleko idącym uprosz-
czeniem. A Festiwal „Dary Lasu”, 
organizowany sukcesywnie pozwala 
wielu mieszczuchom poznawać, bez 
większego wysiłku, niektóre leśne 
tajemnice. Żeby poznać ich więcej... 
trzeba po prostu iść do lasu. 

Leśnicy – to bardzo szczególna 
grupa zawodowa. Można po-
wiedzieć, że nigdy nie zobaczą 
finalnych efektów swojej pracy, 
bo opiekują się drzewami, które 
sadzili ich poprzednicy, a drze-
wa, które zaczynają rosnąć 
w szkółkach pod ich okiem osią-
gną swoją dojrzałość dopiero na 
przełomie XXI/XXII w. Trzeba 
mieć w tej sytuacji wiele dobrej 
pasji i zawodowej wyobraźni, 
by dbać o każdą cząstkę lasu, 
,której się na własne oczy same-
mu raczej nie zobaczy. 

Prawie tysiąc metrów kwadrato-
wych liczy powierzchnia nowego 
Ośrodka Kultury w Olszynie. Po-
przednio ten przybytek mieścił się na 
piętrze remizy Straży Pożarnej i miał 
ok. 150 m kwadr. powierzchni. – Nie 
macie wolnych pomieszczeń?  – zapy-
taliśmy dyrektora placówki, Tomasza 
Maja. – Trochę... nam brakuje – po-
wiedział – bo okazuje się, że wypeł-
nienie treścią tego budynku idzie 
szybciej, niż można było przypusz-
czać. To, że brakuje, można uznać za 
stwierdzenie nieco żartobliwe, bo po 
prostu – przestaliśmy się gnieść i te-
raz można wypełnić półki biblioteki 
30.000 książek, których dawniej nie 
było widać, zorganizować spektakle, 
na które przychodzi (tak się zdarza) 
ponad 300 osób! Ksiądz wikary, To-
masz Metelica potrafił tak zmobili-

zować młodzież i zafascynować ją 
teatrem, że prowadzona przez niego 
grupa wystawiła już pięć spektakli 
„Małego Księcia”, a kończą się przy-
gotowania do kolejnej, trudnej pre-
miery wg Gogola. Jak widać – „akto-
rzy biorą się za dzieła z górnej półki”.

Przebudowa i adaptacja Ośrod-
ka Kultury kosztowała 1.800 tys. zł, 
wdrożono dzięki temu najnowocze-
śniejsze rozwiązania, ekologiczną, 
gazową kotłownię, wprowadzono 

pracownię komputerową, ćwiczą 
muzycy, spotykają się seniorzy. Ale 
dla wielu oczkiem w głowie w dzia-
łalności domu są zajęcia dla naj-
młodszych dzieci. 

Przyjmujemy maluchy już od szó-
stego miesiąca życia – powiedziała 
Aleksandra Papadopulos, podkreśla-
jąc, że początek tej pracy dała i wciąż 
nią kieruje Karina Animicka, współ-
pracując z jedną z fundacji. – Daw-
niej zajmowałam się tym – mówi – 
jako wolontariuszka, a to jest zgodne 
i z moim wykształceniem, i – przede 
wszystkim – z zainteresowaniami. 
Budowanie więzi dzieci z otocze-
niem, dobry wpływ na kształtowanie 
ich osobowości, poszerzanie hory-
zontów... To są wartościowe zajęcia, 
z których chętnie korzystają też ro-
dzice maluchów. A o tym, że w tej 
pracy jesteśmy niezłe świadczy choć-
by fakt, że wygrałyśmy dwa ogól-
nopolskie konkursy dla dziecięcych 
grup zabawowych.

Do tej specyficznej formy działal-
ności będziemy wracać w publika-
cjach, a tymczasem zapraszamy do 
Ośrodka Kultury, w którym m.in. 
wyposażenie kuchni i sal jest takie, 
że w dniu wyborów prezydenckich 
równolegle odbywały się dwie ro-
dzinne uroczystości „komunijne” 
oraz pracowała komisja wyborcza. 
Na 150 m kwadr. w dawnej siedzibie 
byłoby to... co najmniej trudne. 

ośrodek Kultury w olszynie

Dziesięć razy i za mało
Był i będzie las

Jubileusz 70-lecia Nadleśnictwa 
Lwówek Śląski 

Ten czosnek pojawia się już w mar-
cu, co jak na nowalijkę warzywną, 
rosnącą bez intensywnej pomocy 
człowieka jest porą nader wczesną. 
Ale to nie jest czosnek zwyczajny, a... 
niedźwiedzi. 

Podobno „lubi” lasy bukowe na 
południu Polski i nie boi się nagłych 
spadków temperatur. Nic więc dziw-
nego, że można tę roślinkę spotkać 
na Górze Zamkowej we Wleniu. 
„Spotkać” – to jest właściwe słowo, 
bowiem tutaj właśnie czosnek rośnie 
w rezerwacie i jest rośliną chronio-
ną. Można popatrzeć, nie można 
zerwać. O ile czosnek zwyczajny ma 
aromatyczny korzeń, to niedźwiedzi 
– pachnące liście.

W Kazachstanie uważany jest za 
antybiotyk, w Azji ogólnie za afro-
dyzjak, co – biorąc pod uwagę jego 
intensywny i charakterystyczny za-
pach – wydaje się być oryginalnym 
wkładem w igraszki miłosne. W do-
datku można powiedzieć, że miłość 
z czosnkiem musi być uczuciem 
ognistym, jako że zawiera ... siedmio-
krotnie więcej związków siarki, niż 
czosnek „naturalny”. A żelaza zawie-
ra 30 razy więcej!

Podobno rozrzedza krew, zapo-
biega wylewom i miażdżycy, obniża 
cholesterol, zapobiega sklejaniu się 
płytek krwi... co znaczy, że dla ser-
cowców jest wybawieniem, bo po-
nadto zapobiega arytmii serca.

Czosnek, czyli cud (natury)

Półki zapełnią się książkami przed wrześniem

Aleksandra Papadopulos

Na scenie już gotowa scenografia do kolejnej premiery

Pamiątką ze spotkania w Brunowie była akwarela autorstwa mieszkan-
ki Pogórza Izerskiego, Moniki Barabasz-Kwaźniak.
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L U S a T i a
Stroje kujawskie, śląskie rozborskie, dziew-

częce krakowskie, łowickie, ale też eleganckie 
z epoki Księstwa Warszawskiego i – bieguno-
wo inne – stroje starej Warszawy. Wszystkie 
można zobaczyć... w Osieku Łużyckim pod 
Zgorzelcem. Nie tylko zobaczyć, ale i poczuć 
atmosferę tamtych epok i stylów, bo prezento-
wane są łącznie z muzyką, śpiewem i tańcem.

Zespół „Lusatia”, który powoli wkracza 
w okres swojego pierwszego poważnego jubile-
uszu prezentuje właśnie folklor i styl stosowny 
do ubiorów.

– Mamy za sobą prawie 10 lat istnienia, po-
nad 200 występów, a prawie 200 osób przewi-
nęło się przez ten zespół, z tego ponad 130 mia-
ło szansę chociaż raz wystąpić na oficjalnym 
pokazie, konkursie, festiwalu – mówi opiekun 
i inicjator powstania grupy, Artur Burdosz. – 
Jestem pełen uznania dla tych dzieci i młodzie-
ży, bo bardzo wiele z nich wykonało naprawdę 
ciężką, niektórzy – tytaniczną – pracę.

Ale też dzięki szansie, jaką przyniosło po-
wstanie „Lusatii” wiele dzieci mogło „otworzyć 
się” na świat, zyskały bowiem szansę pokazania 
się nie tylko w rozmaitych miastach polskich, 
ale też w wielu dużych miastach Niemiec, wy-
jechali z występem do Francji. Występowali 
przed premierem Saksonii, oklaskiwali ich wi-

dzowie świątecznych spotkań w Goerlitz... – To 
wzruszające spotkania – mówi A. Burdosz – bo 
kiedy byliśmy z prezentacją po raz drugi w Go-
erlitz, to podeszła do nas kobieta, pogratulowała 
i powiedziała że przyjechała aż z Berlina na bo-
żonarodzeniowy jarmark, bo chciała nas znów 
usłyszeć. Widziała nas rok wcześniej. Odnalazła 
w programie po roku, kiedy będziemy występo-
wać i dojechała właśnie wtedy. To dodaje chęci 
do pracy. A staram się zadbać o to, by organizo-
wać też dla członków zespołu wycieczki, które 
pomagają im poznawać miejsca, w których wy-
stępują, z innych stron, niż w internecie.

Tej chęci, która motywuje do pracy musi być 
sporo, bo w przypadku „Lusatii” nic nie jest 
proste. Szkoła w Osieku to raptem niespełna 
półtorej setki uczniów, z tego okresami ponad 
40 z różnych klas występuje na estradzie. Trze-
ba ich przygotować, zgrać, a przecież ich pierw-
szym obowiązkiem jest nauka. Jak znaleźć czas 
na próby, kiedy ostatni szkolny autobus ok. go-
dziny piętnastej rozwozi dzieci do JEDENASTU 
wsi? W Zgorzelcu każde dziecko w kilka, kilka-
naście minut dotrze na próbę w swojej szkole. 
Tu trzeba niekiedy zebrać je i zwozić autobu-
sem, co trwa... godzinę, bo przecież mieszkają 
daleko od siebie, a nie wszyscy rodzice mogą 
dowieźć je samochodami do Osieka. Zdarza się 
więc, że zespół zjeżdża do szkoły w sobotę, ćwi-
czy, potem dzieci zostają na noc i kolejną próbę 
mają w niedzielę przed południem.

– To i źle, i dobrze – mówi A. Burdosz – bo 
dla mnie określenie „zespół” oznacza grupę, 
która się dobrze rozumie nie tylko na estradzie. 
Dzieci nie są przecież „maszynkami do tańca 
i śpiewu”. One muszą się tym cieszyć. I sobą też 
się muszą cieszyć, bo tu nikt nikogo nie zmusza 
do niczego. Podczas takich prób, przeplatanych 
zabawami, powstają dobre emocje, niezbęd-
ne w takiej pracy. Zespół to grupa, która musi 
chcieć sobie pomagać i świetnie ze sobą czuć, 
inaczej nic z tego nie będzie. A przecież co roku 
zmieniamy trochę skład, bo jedne dzieci przy-
chodzą, drugie – odchodzą, kończąc szkołę. 
Chociaż tym „odchodzeniem” bywa różnie, bo 
są i gimnazjaliści, którzy chcieli z nami wystę-
pować, choć uczą się już  gdzie indziej. Bywały 
więc i takie sytuacje, kiedy musiałem prowadzić 
próby w różnym czasie z różnymi członkami 
zespołu w różnych, nawet i trzech miejscach, 
a „kleić” to wszystko dopiero podczas występu. 
Młodzież podczas próby musiała sobie wyobra-
zić, że obok tańczy, czy śpiewa ktoś, kogo tu nie 
ma, ale pojawi się na scenie! To jest dopiero 
ekwilibrystyka! I podczas występu nie widać 
tych „szwów”, bo wszyscy świetnie znają swoje 
role.

Zespół – to odpowiedzialność. – Chcę, żeby 
każdy z nas, oni i ja – mówi A. Burdosz – mieli 
odwagę zadawać trudne pytania. Młodzież wie, 
że ma takie prawo w stosunku do mnie, a ja nie 
powiem, że „jest tak właśnie, bo ja tak chcę”. 

I dlatego mam też prawo, by od nich wymagać. 
I dlatego każdy wie, że jeśli jestem zespołowi 
potrzebny, to nie szukam wymówek. Ale nie 
przyjmuję też od nich, że „przyjechała ciocia 
i ja nie mogę jechać na występ”. Zresztą nie ja 
muszę tego pilnować, oni sami w sporej części 
sobie z tym radzą.

W rozmowie skupiliśmy się na „Lusatii”, ale 
przecież A. Burdosz jest przede wszystkim na-
uczycielem w-f z całym bagażem obowiązków 
z tym związanych, to znaczy także przygotowy-
waniem uczniów do zawodów, wyjazdami na 
rozmaite mistrzostwa sportowe, itp. – „Lusatia” 
jest „bytem równoległym” – mówi. – Wciągnęło 
mnie to, bo jeszcze podczas swoich studiów na 
warszawskiej AWF, a wcześniej w SN sam też 
występowałem w zespole Politechniki War-
szawskiej, do czego namówił mnie mój nauczy-
ciel. Wiedziałem więc, że taki zespół cementuje 
i daje mnóstwo radości. Chciałem się podzielić 
z innymi tą, którą swego czasu sam miałem. 
A że przeprowadziłem się z Warszawy do Zgo-
rzelca, a potem zacząłem pracę w Osieku, to się 
właśnie tak wszystko poukładało.

Najstarsi, pierwsi członkowie „Lusatii” są już 
po maturach. Pewnie przyjadą na jubileusz. Kto 
wie, czy będą chcieli choćby na chwilę wejść na 
scenę? Są przecież wśród nich i tacy, którzy wy-
stępowali oficjalnie 80-90 razy, a tego się nie za-
pomina. I wielu będzie pewnie chciało to sobie 
(i o sobie) przypomnieć.

... leży Warta Bolesławiecka. Tak przynaj-
mniej określano położenie tej gminy w daw-
nych czasach, żeby zilustrować położenie 
jednej z osad na „Drodze Królewskiej” – „Via 
Regia”. Precyzyjnie na Via Regia leży powsta-
ły w XIII wieku Tomaszów Bolesławiecki. 
Niewiele młodsze, bo datowane na 1346 r. 
są Wartowice, zdecydowanie starsze są po-
zostałości warowni rycerzy – templariuszy, 
„Gwiezdnego Zamku” w Warcie Bolesławiec-
kiej. Ta fortyfikacja, po której dziś pozostały 
tylko zarysy podwójnej fosy, fragmenty wa-
łów i murów powstała już w XII wieku. War-
tę Bolesławiecką kojarzymy z kopalniami, 
cementownią i krajobrazem przemysłowym, 
a przecież jest to obszar niezwykle interesu-
jących zabytków, a przede wszystkim – ludzi. 
Gdyby określić tę gminę jako „krainę wapie-
nia i... truskawek”, albo też „szklaną nizinę” 
(nawiązując do „Starej Owczarni”, która dziś 
jest miejscem pielgrzymki setek turystów 
nawet z USA, którzy chcą kupować szklane 
cuda z wytwórni Stanisława Borowskiego), to 
nie popełnilibyśmy żadnego błędu. Pisaliśmy 
o tym i pewnie będziemy do tego wątku po-
wracać, bowiem namawiamy naszych Czytel-
ników, by postrzegali Pogórze Izerskie inaczej, 
niż konwencjonalnie. 

Przywykliśmy przylepiać zwyczajowe ety-
kiety – Lwówek to mury obronne, Leśna 
to Czocha, a Nowogrodziec – to ceramika. 
Rzeczywistość – na szczęście – jest bardziej 

skomplikowana i o niebo bardziej atrakcyjna. 
Wspomniana Warta Bolesławiecka, to przede 
wszystkim ustabilizowany samorząd i ustabi-
lizowanymi dochodami, które umożliwiają re-
alizację bardzo wielu zadań, o jakich w innych 

regionach kraju nawet nie mogą marzyć. Gmi-
na – zdobywczyni Dolnośląskiego Klucza Suk-
cesu (2001) nie zwalnia tempa i przygotowuje 
wciąż nowe tereny pod inwestycje. To może nie 
jest aż tak ciekawe, jak historia „Złotego Młyna” 
z 1501 roku, wciąż „na chodzie”, ale z pewnością 
daje perspektywę nowych miejsc pracy, o co 
w Polsce przeciętnie łatwo nie jest. A w Szczyt-
nicy czeka na nowych inwestorów ponad 21 ha, 
w Tomaszowie Bolesławieckim i Wilczym Lesie 
– kolejne działki. W Warcie – jak w każdej in-
nej gminie – największym majątkiem są ludzie, 
których aktywność (w tworzeniu przedszkoli 
i innych miejsc opieki nad dziećmi, integra-
cji mieszkańców wokół wspólnych spraw, jak 
choćby w Raciborowicach, i in.) jest ogromna.

Tytuł, mówiący o tym, że Warta leży między 
Hiszpanią i Rosją ma podwójne znaczenie. Po 
pierwsze – dosłowne, bo takie są realia geogra-
ficzne. Ale po drugie – metaforyczne, bo w sen-
sie rozwoju cywilizacyjnego jesteśmy właśnie 
pośrodku tych światów i warto się przyłożyć, 
żeby być bliżej tego lepszego. 

Pogórze izerskie po między światami

między Hiszpanią a Rosją...

Kryształowa trójka 
Izerskie Kryształy, symboliczną nagrodę 

dla osób szczególnie zasłużonych w pro-
mocji Gór i Pogórza Izerskiego otrzymała 
za działalność w 2014 roku trzy osoby – 
Konstancja Uniechowska z Wolimierza, 
plastyczka, Leszek Różański z Kopańca, 
malarz i m.in. autor książki o historii tej 
wsi oraz Dariusz Serafin, komandor Biegu 
Piastów od jego 37. edycji, który przejął tę 
funkcję po Julianie Gozdowskim. Gratulu-
jemy. 

21 z 25 +3 = satysfakcja 
Rachunek (w Olszynie) 

jest prosty
Na ostatnie dni czerwca w Olszynie zaplanowano 

sesję poświęconą m.in. obchodom jubileuszu 25-lecia 
samorządu. Z tej ćwierci wieku 21 lat pełnił funkcję 
wójta (od 1.01.2005 r. – burmistrza) Leszek Leśko. 
Wcześniej 3 lata był też naczelnikiem tej gminy. Ma 
więc świetny przegląd zmian, które tu zaszły.

– Wszystkich zmian nie sposób opisać – powie-
dział. – A syntetycznie? Z gorszych zdarzeń nawie-
dziły nas cztery wielkie powodzie – 1997, 2010, 1012, 
2014 r. W każdej z nich traciliśmy m.in. po kilka 
mostów, ale odbudowywaliśmy je mocniejsze, niż 
były wcześniej. Policzyliśmy, że w tym czasie wyda-
liśmy na rozmaite inwestycje ponad 100.000.000 zł, 
a przecież nasz roczny budżet, łącznie  utrzymaniem 
oświaty – to raptem 18 mln. Znaczą część z tych 100 
mln pozyskaliśmy z zewnątrz. „Wywróciły się” Ol-
szyńskie Fabryki Mebli, co jest złą wiadomością, ale 
na ich miejsce powstały nowe firmy, co jest lepszą. 
Tylko we francuskiej spółce „Nowostrad”, produ-
kującej w obiektach byłych OFM, pracuje 150 osób, 
a przecież wielki zakład zbudowała też firma „Nie-
bieszczańscy”. Pozyskaliśmy zakładowy dom kultury 
OFM, na jego miejsku powstał nasz Ośrodek Kultury 
(więcej o tym na s. 4). Nie ma niezagospodarowanych 
użytków rolnych, bo po nieistniejącym PGR grunty 
przejęli inni rolnicy. Byliśmy gminą wiejską, jesteśmy 
miastem, co pozwala na sięganie po środki zewnętrz-
ne bardziej swobodnie, niż dawniej. A najważniejsze 
– zmodernizowano wszystkie placówki oświatowe. 
Uważam, że właśnie oświata jest fundamentem do-
brych zmian. Mamy trzy szkoły, jedno przedszkole 
z kompletem dzieci... Mogę powiedzieć, że mieszkań-
cy Olszyny mogą mieć satysfakcje z tych lat i ciężko 
na tę satysfakcję zapracowali.
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na byle czym, nie byle co

Jarmark we 
Wleniu

Wleńskie spotkania ze średniowie-
czem, niezwykle atrakcyjny Jarmark, 
był imprezą, jakiej miasto nie widzia-
ło od wielu lat. A zasadniczą różni-
cą było, że tym razem mieszkańcy 
włączyli się licznie i skorzystali z tej 
inicjatywy (przynajmniej większość 
z nich) bez ograniczeń.

Jeśli na wleńskim zamku zapło-
nęło 4.000 świec, a ludzie, zgroma-
dzeni w mieście mogli to widzieć na 
olbrzymim ekranie, jeśli po Bobrze 
spływały nawet solidnie zbudowane 
zamki, jeśli ponad 40 wystawców sta-
nęło ze swoimi straganami w „ulicz-
ce średniowiecznej”, a rycerze z brac-
twa „Syrokomla” pokazywali – jak 
tańczyć i jak się bić – czegóż więcej 
trzeba do dobrej zabawy.

A przecież na tym wszystkim ona 
się nie kończyła. – Jesteśmy bardzo 
zobowiązani i władzom miasta, które 

stworzyły nam warunki do organiza-
cji takiej imprezy i nie szczędziły in-
spiracji – powiedziała Anna Komsta, 
dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu 
we Wleniu. – Jesteśmy też bardzo 
wdzięczni sponsorom, bez których 
nasze święto nie miałoby takiej opra-

wy. Choćby wspomniane świece, 
które otrzymaliśmy z firmy „RADE” 
w gminie Warta Bolesławiecka, po-
zwoliły nam na stworzenie nastroju, 
o jakim trudno byłoby marzyć, gdy-
byśmy musieli te świece kupić. Cieszy 

nas także i to, że „RADE” jest firmą 
istniejącą na Pogórzu Izerskim, więc 
poniekąd „naszą”. Taki prezent każe 
myśleć inaczej o międzygminnej in-
tegracji. 

Wielu spośród wystawców obie-
cywało, że wróci za rok, chociaż 
przyznawali, że interesu na tym 
przyjeździe nie zrobili.

– Co z tego, że wyjeżdżamy, mając 
raptem kilkadziesiąt złotych utargu? 
– usłyszeliśmy. – To było fantastycz-
ne spotkanie. Nie zawsze zarabiamy, 
a tu atmosfera była taka, że napraw-
dę chce się wracać. 

Wleń, miasto i gmina, pokazał 
wiele swoich wartości – od gospo-
darstw agroturystycznych, które po-
jawiły się niezbyt tłumnie, niemniej 
atrakcyjnie, po twórców. O wielu 
z nich pisaliśmy już w „Echach 
Izerskich”, bo znani są ze swoich 
oryginalnych talentów. O Jacku 
Knapie, plastyku z Domu Pomocy 
Społecznej w Nielestnie, piszemy 
powyżej, bo występuje w roli pro-
jektanta plakatu na Festiwal Kome-
dii Filmowych w Lubomierzu, a we 
Wleniu – był konstruktorem zamku 
na wodzie.

– Mam nadzieję, że Jarmark zo-
stanie w pamięci mieszkańców, jako 
dobre widowisko i okazja do dobrze 
wspominanego relaksu – powie-
działa Anna Komsta. 

Ale Przecznica od kilku lat się zmienia, i to 
w bardzo interesujący sposób. Powstał pensjo-
nat artystyczny „ART PENSION”, którego wła-
ściciel organizuje plenery dla adeptów sztuki, 
z Polski i z całego świata, w tym dla studentów 
uczelni artystycznych. Wydano księżkę o starej 
Przecznicy. Powstała bardzo efektowna świe-
tlica wiejska, nieopodal zrewitalizowano sta-
re sztolnie górnicze, umożliwiając wycieczki 
w głąb Ziemi, a ostatnio – właśnie wspomniana 
ścieżka edukacyjna.

– To jedna z dobrych konsekwencji organi-
zowanych u nas plenerów – powiedział Edward 
Pikiewicz z „ART PENSION”, który sam jest ar-
tystą-malarzem i kolekcjonerem sztuki. – Uda-
ło się zachęcić studentów do inwentaryzacji 
atrakcji Przecznicy i stworzenia ścieżki z kom-
pletnym, kompetentnym opisem. W dodatku – 
co ważne – nawet konstrukcja tablic kolejnych 
miejsc na tej ścieżce nie jest przypadkowa. Słu-
py i tablice ogłoszeniowe zaprojektowano i wy-
konano tak, by przypominały tradycyjne dla tej 
wsi budownictwo, więc te urządzenia wpisują 
się płynnie w wizerunek Przecznicy.

Oficjalne otwarcie ścieżki nastąpiło w kwiet-
niu i podczas wakacji będzie z pewnością atrak-
cją nie tylko dla gości wsi, ale i pobliskich miej-
scowości.

„Tradycje turystyczne Przecznicy – ścieżka 
edukacyjna” jest bardzo współczesną formą na-
wiązania do najlepszych lat tej wsi, a właściwie 
– jedną z form.

Pisaliśmy już swego czasu o tym, że była to 
wieś duża, z całą siecią usług w takim komple-
cie, w jakim dziś nie miewają nawet małe mia-
steczka, bo istniały tu hotele i pensjonaty, na 
wet poczta i stacja benzynowa. O takich usłu-
gach, jak stelmach, szkoła, czy kowal nie wspo-
minając, bo to było oczywiste.

Później rozwój (zwany „cywilizacyjnym”) 

sprawił, że wieś się wyludniła, po-
bliski Świeradów-Zdrój zagarnął 
wszystkich kuracjuszy, nie po-
zostawiając sąsiadującym wsiom 
żadnych szans w rywalizacji o tu-
rystę. A i kuracjusze się zmienili, 
bo o ile ci przedwojenni lubili 
chadzać na wycieczki, odwiedzać 
kolejne punkty widokowe, to 
współcześni są zmęczeni już po 
dojściu do autobusu, stojącego pod hotelem 
i nie dadzą się namówić na dalsze spacery.

Przecznica – nowy początek

Tradycje turystyczne 
Festiwal Komedii

Dąży do jubileuszu 
Festiwal Komedii Filmowych (lub Filmów 

Komediowych) będzie miał w sierpniu br. swo-
ją XIX odsłonę, więc za rok pierwszy z okrą-
głych jubileuszy. Organizatorzy nie chcieli nam 
zdradzać tajemnic, ale wiadomo, że gośćmi 
najbliższego Festiwalu będzie „para dawniej za-
kochanych w sobie na zabój”, to znaczy Ilona Ku-
śmierska i Jerzy Janeczek bohaterowie „Samych 
Swoich”, a także Sylwester Chęciński – autor 
scenariusza tego filmu. Inni goście – to tymcza-
sem sekret. Zostaną wyświetlone filmy polskiej 
produkcji o charakterze komedii, w tym m.in. 
„Pani z przedszkola”, Dzień dobry,  kocham Cię”, 
czy „Vakacion” oraz liczne inne, wmurowanych  
będzie 5 nowych tablic z nazwiskami kolejnych 
aktorów zasłużonych dla rozwoju polskiej kome-
dii filmowej. Tradycyjnie odbędzie się „zabawa 
pod kasztanem” i turniej „aktorzy vs swojacy”, 
a w kościele pw. św. Maternusa zaprezentowany 
będzie koncert muzyki filmowej. Instrumentali-
stami z Poznania dyrygować ma – a jakże – Paw-
lak. Zbigniew Pawlak tym razem.

– Staramy się – powiedziała nam Jadwiga Sie-
niuć, prowadząca komitet organizacyjny Festiwa-
lu od tzw. niepamiętnych czasów – by twórcami 
wszystkich rzeczy i zdarzeń  „okołofestiwalo-
wych” byli twórcy lokalni, bo są tak samo utalen-
towani jak zamiejscowi. Bardzo udane projekty 
plakatu Festiwalu przedstawił nam Jacek Kanp, 
plastyk z Wlenia. Niestety – zaprezentował nam 
ich kilka, wszystkie świetne, więc mamy kłopot 
z wyborem, ale sobie poradzimy. Wiemy z pew-
nością, że tym razem maskotką Festiwalu będzie 
mysz. Czy ludzie zechcą ten symbol odczytać, że 
jak myszka „siedzimy w kąciku”, czy „jesteśmy 
ubodzy jak mysz kościelna” – to już sprawa in-
terpretacji. Niech każdy ma swoją. A w sierpniu 
zapraszamy na Festiwal. 

W Gryfowie Śląskim od pewne-
go czasu zrezygnowano z konwen-
cjonalnych otwarć czegokolwiek, 
a już z pewnością – dróg. Przecina 
się wprawdzie coś w rodzaju wstęgi, 
ale.. Kiedy otwierano przebudowa-
ny odcinek ulicy Rzepakowej, to 
„wstęgą” było powrósło z rzepa-
kowej słomy, a wykonawcy otrzy-
mali w prezencie po butelce oleju 
rzepakowego (ciekawe, czy wpisali 
sobie to do rejestru korzyści mająt-
kowych?) 

Kiedy ostatnio otwierano nowe 
drogi śródpolne i drogi wiejskie 
w Rząsinach, to w jednym przypad-
ku „wstęgę” upleciono z kwiatów 
zerwanych z pobliskiego ogródka, 
a „goście z województwa” dosta-
li bukiety słoneczników, wycięte 
z innego (trzeba mieć nadzieję, że 
właściciele upraw o tym wiedzie-
li). Ostatnio otwierano nową drogę 
w Rząsinach, „wstęgą” była ogórcza-
na łodyga. Katarzyna Jezierska, soł-
tys Rząsin, Danuta Cierlik (ubiegło-

roczna starościna dożynek gminnych) 
i Olgierd Poniźnik, burmistrz Gryfo-
wa – wszyscy na zdjęciu – musieli się 
do tego cięcia solidnie przyłożyć. Ale 
tuż po uroczystości jedna z gospodyń 
zaoferowała pierogi z truskawkami, 
a druga – ciasto, więc wszyscy, którzy 
cięli ogórczaną nać szybko odzyskali 
siły, nawet więcej, niż wcześniej po-
siadali. 

ogórki i rzepaki

Czy wiecie, że
W Spokojnej Górze w grud-

niu 1945 r. pracował tylko jeden 
policjant (a raczej wtedy –  mi-
licjant), tak samo, jak w Wieńcu, 
czy Miłosnej? Czasy były nie-
spokojne, a dziś obsada w tych 
miejscowościach (odpowiednio 
– Mirsk, Świeradów-Zdrój i Lu-
bomierz) jest zdecydowanie licz-
niejsza. Czy ktoś wie – dlaczego? 
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Można powiedzieć, że Szkoła Podstawowa 
w Płóczkach Górnych jest „poza zasięgiem” 
w podwójnym tego określenia znaczeniu. Po 
pierwsze – nie ma żadnej potrzeby wpisywać 
do regulaminu, że uczniowie nie powinni tele-
fonować, czy „esemesować” w trakcie lekcji, bo 
(szczęśliwie dla edukacji) żaden telefon komór-
kowy tu nie działa. Po drugie – z rozmaitych 
względów system opieki nad uczniami jest tu 
taki, że jest to poza zasięgiem większości innych 
szkół.

Oczywiście – w niemałym stopniu ma na 
to wpływ fakt, że uczy się tu raptem niespeł-
na setka dzieci, więc wszystkie te urządzenia, 
które w zwyczajnych szkołach miejskich są na 
porządku dziennym, tutaj nie mają żadnego za-

stosowania. Nie ma monitoringu kamer, nie ma 
ochrony obiektu i nie ma potrzeby zamykania 
drzwi z obawy, że jakiś obcy wedrze się i zrobi 
coś złego.

– Nie ma też większej potrzeby pełnego etatu 
dla pedagoga – mówi dyrektorka szkoły, Wio-
letta Ziemba – bo problemy wychowawcze, 
a właściwie – cały system opieki nad uczniem 
sprawowany jest przez nauczycieli. „Zaosz-
czędzone” godziny udało się nam przeznaczyć 
na nauczanie drugiego języka obcego. Dzieci 
z Płóczek i Nagórza uczą się angielskiego od 
przedszkola, a w szkole – także niemieckiego. 
Uznaliśmy bowiem, że mniej popularny nie-
miecki właśnie młodym mieszkańcom Pogórza 
może być bardziej przydatny, niż przeciętnie 
w Polsce, gdzie przegrywa z angielskim.

Nauczyciel pracujący w bibliotece jest także 
wuefistą. Połączenie tych specjalności jest nie-
zwykle rzadko spotykane, tym bardziej, że męż-
czyzna w szkolnej bibliotece też nie należy do 
typowych zjawisk. Ale Zdzisław Zamara w ogó-
le nie jest typowy, także w oczach uczniów, bo 
jako rodzynek w kobiecym gronie traktowany 
jest przez niektóre dzieci jako szczególny po-
wiernik.

Do wizyty w Płóczkach skłoniła nas właśnie 
nieczęsta uroczystość „pasowania na czytelnika 
szkolnej biblioteki”. Pierwszoklasiści po kilku 
miesiącach nauki dostąpili zaszczytu oficjalne-
go zaproszenia do biblioteki, a wcześniej – za-
przysiężenia, podczas którego obiecywali pu-

blicznie, że książki będą czytać i szanować. Na 
pamiątkę tego wydarzenia każdy z nich otrzy-
mał zresztą książeczkę w prezencie – nie bę-
dziemy ukrywać, że ku naszej satysfakcji były to 
wydane przez Partnerstwo Izerskie „Opowieści 
izerskich skrzatów” oraz inna, o pomnikowych 
roślinach Pogórza Izerskiego.

– Fakt, że to niewielka, wiejska szkoła – po-
wiedziała w rozmowie po uroczystości dyr. 
Wioletta Ziemba.

– To dla nas rodzaj wyzwania. Z jednej strony 
prowadzimy bowiem bardzo aktywną jej pro-
mocję i walczymy o każdego ucznia, bez żad-
nej przesady liczy się naprawdę każde dziecko. 
Mamy swój profil na facebook’u, co jest także 
świetnym sposobem informowania rodziców 

o tym, co się dzieje w szkole, informujemy 
rodziców lwóweckich przedszkolaków o wa-
runkach nauki w Płóczkach. Zgodnie z  naszą 
tradycją nie organizujemy „dni otwartych”, 
żeby można było zobaczyć, jak u nas jest, bo u 
nas KAŻDY DZIEŃ JEST OTWARTY. Może 
dlatego m.in. udało się szkolnemu zespołowi 
„Agatki” wygrać konkurs „Mam talent” organi-
zowany we Lwówku Śląskim, że my nie przy-
gotowywaliśmy się na takie imprezy specjalnie. 
Piosenki, przedstawienia i niekonwencjonalne 
formy nauki są dla nas oczywistością, choć – 
co jasne – publiczny występ mógł być stresem 
dla dzieci, bo i widownia obca i duża, i miejsce 
występu inne. Ale po takim sukcesie dzieci wra-
cają radosne i wyluzowane do domu, to znaczy 
– do swojej szkoły. 

Szkoła poza zasięgiem 

„agatki” i ich szkolni koledzy
Jedyna 

taka Hala
Hala Izerska – bo o niej mowa – jest takim 

miejscem, gdzie nawet latem temperatura może 
spaść poniżej 0 st. C, jak to się niekiedy zda-
rza. – Gospodarz jedynego domu, jaki pozostał 
w tej kotlince, „Chatki Górzystów”, twierdzi, 
że gdyby ktoś powiedział, że tutaj nigdy nie 
ma lata, to by się nie pomylił. Jeśli bowiem za 
lato uznać okres, w którym średnia temperatu-
ra dnia przekracza 15 st. C., to takie dni a Hali 
Izerskiej się po prostu nie zdarzają...

To miejsce, zwane dawniej Wielką Izerą 
(Gross Iser) ma swoją trzystuletnią historię, 
bo wieś, jaka tu istniała bierze swój początek 
w I połowie XVII w. (ok. 1630 r.), kiedy ucie-
kinierzy z Czech zaczęli tu stawiać swoje domy. 
Potem – jak to w życiu bywa – przyszły lata 
tłuste, gdy pobliski Świeradów-Zdrój zaczął 
stawać się popularnym uzdrowiskiem, a Hala 
Izerska – tak samo popularnym miejscem spa-
cerów kuracjuszy.

Wojna przerwała tę sielankę, po jej zakończe-
niu Hala Izerska (i wieś Wielka Izera, której na-
zwę zmieniono na Skalna) znalazły się w strefie 
przygranicznej, to znaczy w obszarze, gdzie nie-
chętnie widziano stałych mieszkańców. A jesz-
cze później, około połowy lat 50-tych XX w. 
wieś po prostu zniknęła. Czy – jak przekonują 
niektórzy – poszczególne budynki stały się ce-
lem ostrzału podczas ćwiczeń artylerzystów, 
którzy tu urządzili swój nieformalny poligon? 
Czy może domy Skalnej po prostu zostały ro-
zebrane, by materiał służył do budowy innych, 
w okolicznych miejscowościach? Nie ma na ta-
kie pytania jednoznacznej odpowiedzi.

Pozostały po tych domach fundamenty, 
„Chatka Górzystów”, zaadaptowana z jednej 
chalupy w latach 80-tych przez studentów na 
urokliwe schronisko, krzyż w miejscu, gdzie 
żołnierze radzieccy zastrzelili po wejściu 
w maju 1945 r. ostatniego mieszkającego tu 
Niemca i... ciekawość miejsca, w którym nigdy 
nie ma ciepłego lata...

Firma „Izery”, która zaczynała od uporząd-
kowania gospodarki „śmieciowej” poszerza 
swoją działalność, zarówno geograficznie (wy-
grywając kontrakty w innych gminach), jak 
i co do zakresu działalności. „Izery”, a precyzyj-
nie – dyrekcja firmy –  ma sporo pomysłów na 
zdynamizowanie swojej działalności. Jednym 
z nich jest zajęcie się m.in. dostawą wody i od-
biorem ścieków.

– Rozpoznajemy potrzeby i możliwości – 
mówi szef „Izer”, Wiesław Gierus. – To ogrom-
ne pole do pracy i jesteśmy gotowi, by ją podjąć, 
choć z całą pewnością nie będzie ona łatwa, bo 
trzeba od początku inwentaryzować sieć, przy-
łącza, sprawdzać jakość i drożność przewodów. 
Odebraliśmy – dla przykładu – z jednej wsi 
informacje o tym, że woda płynęła z kranów 
coraz wolniej, a teraz – przestała. Musieliśmy 
odszukać trasę przebiegu instalacji, odsłonić jej 
fragmenty, a na końcu wyciąć odcinki. Okazało 
się w konsekwencji, że przewody są popęka-
ne, pozaciskane wielkimi głazami i trudno się 
spodziewać, żeby takimi przewodami płynęła 
woda. A czasami przez pęknięcia przewodów 
wciskają się korzenie drzew i... rozkrzewiają się 
we wnętrzach, zajmując szczelnie cały przekrój. 
Wtedy trudno się spodziewać, żeby tędy prze-
płynęła choćby kropla wody.

Sprawa istnienia spółek komunalnych, zaj-
mujących się sprawami macierzystych gmin 
jest dużo szersza. Wrócimy do tego tematu 
możliwie szybko, bo kończy się właśnie pierw-
szy okres funkcjonowania ustawy „śmiecio-
wej”. Nadchodzi czas ocen funkcjonowania, ale 
i przygotowania się do kolejnych przetargów. 
A przede wszystkim – odpowiedzi na pytanie: 
czy lepsze są duże zamiejscowe, wielkie konsor-
cja, czy też małe, lokalne firmy, które są nieco 
droższe w początkowym okresie, ale za to chęt-

niej reagują na sygnały mieszkańców, a w do-
datku – zatrudniają miejscowych. Wątpliwo-
ści jest wiele, będziemy je prezentować, dając 
asumpt do rozważań nad zaletami i wadami 
rozmaitych rozwiązań. 

Na zdjęciu: w przewodzie wodociągowym 
zmieścił się... korzeń, ale rozrósł się tak bardzo, 
że trudno się spodziewać, by popłynęła tędy 
woda. A w drugiej dłoni W. Gierusa widzimy 
nakładkę do licznika wody, dzięki której zdal-
nie można odczytywać wszelkie parametry 
zużycia. Wygląda na to, że z różnych powodów 
– czasy studni w gospodarstwach bezpowrotnie 
przechodzą do historii. 

Zamiast wody – korzeń

muzeum 
Kargula 

i Pawlaka

(Lubomierz) Dom Płócienników po re-
moncie ma już bardzo elegancie wnętrza, ale 
gospodarze Muzeum Kargula i Pawlaka za-
dbali o to, by pozostał duch. Jest więc i kara-
bin, „z którego zamek wylata”, i kaflowy piec, 
stare radio, czy łóżko babcine. Przed sezonem 
turystycznym Muzeum czynne jest do godz. 
15, ale od czasu do czasu także później turyści 
zaglądają przez okna, gdy tylko widzą choćby 
odrobinę światła, ciekawi czasu, który minął 
„w realu”, ale pozostał utrwalony na filmie. 

To muzeum wciąż się zmienia i uzupełnia 
swoje zbiory. Budzi bowiem życzliwość gości, 
którzy darowują swoje sprzęty, żeby mogły 
„ożyć” w nowym miejscu.
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krajem „w jednym kawałku”, ani geograficznie, 
ani obyczajowo. Kultura wysp, w tym przede 
wszystkim Krety, jest zdecydowanie odmienna. 
Kreta i Kreteńczycy, to taka „Grecja w Grecji”, 
gdzie pomimo zmian wciąż ważne są surowe 
obyczaje, których w Grecji kontynentalnej mało 
już kto przestrzega. A jednak... jest to naród tak 
charakterystyczny, że z całą pewnością na tle 
innych w Europie łatwy do rozpoznania. Język, 
alfabet, historia, kuchnia i ta pogoda ducha, 
którą można odnaleźć m.in. w muzyce pozwala 
się nam nie pogubić.

Joannis Buros, mieszkaniec Zawidowa, pio-
senkarz i muzyk wie najlepiej, jaką wartość 
może mieć konfrontacja (w najlepszym tego 
słowa znaczeniu) muzyki rozmaitych nacji. 
Muzyka (i sztuka w ogóle) nie jest przecież ro-
dzajem sportu, w którym ktoś musi być pierw-
szy, a inny – ostatni. Wartością samą w sobie 
jest to, że można w jednym miejscu i niemal 
w jednym czasie częstować ludzi muzyką z róż-
nych krajów świata. – Nasz zespół prezentował 
pieśni Theodorakisa w Filharmonii Jeleniogór-
skiej – wspomina – i to był wspaniały koncert. 
Pewnie kiedyś tam wrócimy. Występowaliśmy 
też w Krakowie, w Piwnicy św. Norberta, pro-
wadzonej przez członków zespołu Brathanki 
i graliśmy na przemian utwory polskie, greckie, 
czeskie, ale i pojawiły się też pieśni kresowe, 
ukraińskie dumki, czy melodie z Litwy i Biało-
rusi. Występowaliśmy też prezentując – wspól-
nie z Jorgosem Skoliasem – nastroje jazzowe, 
a to już zupełnie inna bajka. Chciałbym, by dla 
ludzi ważna była ich muzyka narodowa, ale 
żeby poznawali też inną i cieszyli się każdą, któ-
ra gdzieś tam duszy każdemu z nas gra.

Piszemy o tym w „Echach Izerskich”, bo 
właśnie u nas mamy szansę słuchać na żywo 
muzykujących mieszkańców, reprezentujących 
tak wiele narodowości Europy. Na niezbyt wiel-
kim przecież obszarze spotkali się ludzie, któ-
rzy przywieźli muzykę z Kresów Wschodnich, 
z różnych regionów Polski (bo przyjechali na 
Ziemie Odzyskane tuż po wojnie i tu zbudowali 
domy dla kolejnych pokoleń). Jest też muzyka 
Bałkanów, bo przecież całe wsie w okolicach 
Bolesławca, czy Nowogrodźca były w latach 
40-tych ub. wieku zasiedlane przez mieszkań-
ców byłej Jugosławii. Echa tego muzycznego 
majątku przewijają się niekiedy w Mirsku pod-
czas „Izerskiej Gali”, czy w Smolniku pod Leśną 
w trakcie „Swojskiego Grania”, ale może uda się 
kiedyś zaprezentować to całe muzyczne bogac-
two jeszcze pełniej?

– Len jest takim tworzywem, któ-
re zachowuje swoją „osobowość”. 
Z jednej strony przyjmuje trwale 
barwniki i jest rodzajem niemal-
że malarskiego płótna, z drugiej – 
a może właśnie dlatego – „lubi się” 
gnieść. I jeśli ktoś utożsamia elegan-
cję z gładko wyprasowaną sukienką 
czy spodniami bez jednej zmarszcz-
ki – to len nie jest dla niego...

Maria Czorycka z Siedlęcina 
przejęła sympatię do lnu od swo-

Len ma charakter

elegancja „gnieciucha”
jej mamy, która już kilkadziesiąt lat 
temu zajmowała się szyciem lnia-
nych ubrań. Wtedy było o tyle ła-
twiej, że len był dostępny w okolicy, 
pełną bowiem parą pracował „Orzeł” 
w Mysłakowicach z prawie tysięczną 
załogą, czy „Len” w Kamiennej Gó-
rze zatrudniający przeszło 3 tysiące 
osób. Zresztą wtedy wszyscy rzutcy 
ludzie zachłystywali się gospodarczą 
wolnością i choć – paradoksalnie – 
żyło się trudniej, niż dziś, to opty-
mizmu i werwy było więcej. Faktem 

jest, że nie rozpanoszyły się jeszcze 
sklepy odzieżowe „z drugiej ręki”, nie 
było „chińskich marketów”...

– Mama szyła głównie garnitury 
– wspomina M. Czorycka – i to był 
chyba dobry czas dla wysmakowa-
nych gustów, bo okresami zatrud-
niała nawet 10 – 11 szwaczek. Rynek 
się powoli nasycał, a może po prostu 
zmieniały się gusta, niekoniecznie na 
lepsze. Ale po męskich garniturach 
przyszedł czas na spodnie dla kobiet. 
Raczej dojrzałych, bo nastolatki, nie 
wiedzieć – dlaczego – rzadko lu-
bią len, chociaż lubią się wyróżniać 
w tłumie. Len nie jest zresztą tkani-
ną dla wszystkich. Nie bywa hitem 
podczas pokazów mody wielkich 
projektantów. Faktem jest, że ręcznie 
malowana sukienka jest z całą pew-
nością jedyna w swoim rodzaju, ale 
też rzadko można nią zaimponować 
na wielkich przyjęciach, bo na takie 
wyszukane bankiety raczej „len nie 
chodzi”. Len się gniecie, bo powinien 
się wygniatać, ale są ludzie, którzy 
w wygniecionych ubraniach źle się 
czują, więc nie akceptują natury lnu.

W ubiorach lnianych pokazują 
się ludzie lubiący prostotę odzieży, 
mający naraz i klasę, i fantazję, ale 
to wcale nie znaczy, że wyłącznie 
z wielkich miast. Inna sprawa, że nie 
zawsze można łatwo zrozumieć, dla-
czego w niektórych miastach len się 
przyjął, a w innych – nie. Nasi klienci 
rzadko pochodzą z Wrocławia, ale 
z Gdańska, czy Poznania – owszem. 

Przez pewien czas mieliśmy też spo-
ro gości ze Lwówka Śląskiego. Sporo 
lnianej odzieży sprzedaje się w Kar-
paczu, chociaż nie kupują ją karpa-
czanie, a ich goście. Ale... ten mecha-
nizm w Szklarskiej Porębie już nie 
działa, choć trudno zdiagnozować 
– dlaczego?

A wzory na ubraniach? Poszuki-
wanie inspiracji u innych twórców, 
w obrazach, czy modelach ubiorów 
okazało się złym rozwiązaniem. Nie-
mal wszystkie wzory, jakie nanoszę 
na swoje stroje – to efekt moich wła-
snych obserwacji natury. Czasami 
klienci akceptują moje wybory, cza-

sami – nie, ale staram się poszukiwać 
takich rozwiązań kolorystycznych, 
które odpowiadałyby ich gustom, ale 
nie rezygnują z akcentów, które uwa-
żam za ważne. Struktura lnianej tka-
niny jest taka, że rzadko można uzy-
skać pstrokate wzory. Akwarele, czy 
pastele są bardziej stonowane i lepiej 
układają się na tkaninie.

Najważniejsze, że klienci wracają, 
choć nie publikuję anonsów i reklam 
w internecie. Trochę dlatego, że z tej 
pracowni wychodzą wzory niepo-
wtarzalne, więc kolejnej klientce nie 
namaluję tego, co miała poprzednia. 
Wierzę też, że moda na – najogólniej 
mówiąc – chińszczyznę i „second 
handy” przeminie. Wszystko ma 
swój czas i zachłyśnięcie się ciuchami 
jednorazowego użytku pewnie też. 
A len... ma za sobą życiorys kilkuset-
letni w naszej kulturze ubioru i wciąż 
się skutecznie broni. 

Świetlica wiejska w Starej Kamienicy, odda-
na mieszkańcom jesienią ub. roku zdecydowa-
nie nie przypomina tradycyjnych, ciemnawych 
izb  ze stojakiem na gazety, stolikiem i kilkoma 
krzesłami. Ogromna, jasna hala umożliwia nie 
tylko zajęcia dla kilku grup naraz, może być 
salą kinową, izbą przyjęć, itp. Stara Kamienica 
ma zresztą sporo bardzo funkcjonalnych obiek-
tów kultury, bo i sale centrum „it” są gotowe do 
uniwersalnego wykorzystywania, nie wspomi-
nając o „perełce w koronie”, to znaczy poewan-
gelickim kościele w Kromnowie – Izerskiej 
Galerii Artystycznej, która jest naraz teatrem, 
salą koncertową, galerią wystaw stałych i cza-
sowych, albo miejscem wielce oryginalnych 
jarmarków, na które ściągają twórcy – ręko-
dzielnicy z połowy Dolnego Śląska, a czasami 
także – kreatywni kucharze.

A ostatnio oddana świetlica – to niemal 
całe piętro nad nowoczesną trzystanowiskową 
remizą OSP. Rada Sołecka organizuje tu swo-
je spotkania, pomieszczenia niekiedy mogą 
wynająć indywidualni mieszkańcy na większe 
przyjęcia, bo zaplecze kuchenne pod ręką. Stra-
żacy po akcji czy ćwiczeniach mogą się dopro-
wadzić do porządku, bo są i łazienki, a w nich 
– kabiny prysznicowe.

Świetlica pełna pomysłów

– Chcielibyśmy przede wszystkim – po-
wiedziała Monika Barabasz, zajmująca się 
w świetlicy animacją kultury – by to było do-
bre miejsce dla spotkań twórczych, nie tylko 
dzieci i młodzieży, ale i ich rodziców. I to się 
nam powolutku udaje, choćby podczas spotkań 
tematycznych. Kiedy mówiliśmy o Włoszech, 
to dla jednych był profesjonalny pokaz slajdów 
z Toscanii, dla drugich – nauka wypiekania piz-
zy, w czym brały udział nawet malutkie, 3-letnie 
dzieci. Wykonaną wówczas w formule origami 
gondolę chcieliśmy „zwodować” do wielkiej 
misy, ale widząc temperament i poziom rozbry-
kania maluchów – odstąpiłam. Za dużo emo-
cji, za wiele wody. W planach było też wspólne 
czytanie „Pinokia” i oczywiście – skosztowanie 
wspólnej wykonanej pizzy. Obyło się bez nie-
strawności. 

Czy mieszkańcy wykorzystają wszystkie 
szanse, jakie daje im świetlica pełna pomysłów 
– odpowiedź na to pytanie będzie można znać 
za kilkanaście miesięcy. 

Na zdjęciu: ekran daje szanse organizacji 
zwyczajnych seansów filmowych. To coś zu-
pełnie innego, niż oglądanie filmów z DVD na 
kanapie we własnym domu. Stara Kamienica 
nie skorzysta na razie z programu „Kino za 
Rogiem”, bo ma własny pomysł na dobre kino.

muzyka niesie 
pogodę ducha

– Muzyka zawsze była dla mnie ważna i po-
dróże były ważne. Nie może być przecież inaczej, 
jeśli jestem Grekiem, urodzonym w Uzbekista-
nie, który potem przejeździł tysiące kilometrów 
po całej Polsce, z koncertu na koncert, z róż-
nymi zespołami, nim osiadłem w Zawidowie. 
Zabawnym zbiegiem okoliczności koncertując 
z zespołem „Prometeusz”, w którym śpiewała 
popularna grecka piosenkarka – Eleni, pozna-
łem dziewczynę, która wygrała jedną z edycji 
telewizyjnej „Szansy na sukces”, właśnie pre-
zentując piosenki Eleni. Dziś ta dziewczyna jest 
moją żoną i śpiewamy razem w naszym zespole 
„Mythos”. A „po drodze” był jeszcze stworzony 
przeze mnie w 1982 roku „Orfeusz” i mnóstwo 
rozmaitych przygód związanych z grecką mu-
zyką, która jest niezwykle „energetyczna”, my-
ślę, że jest dla kultury muzycznej Europy jed-
nym z głównych źródeł inspiracji...

Joannisa Burosa poznaliśmy u schyłku lata, 
w trakcie koncertu z okazji „Dni Zawidowa”. 
Nie było wówczas szansy na rozmowę, bo cho-
ciaż koncert był niezwykle spontaniczny i – mó-
wiąc językiem obowiązującym dziś –„na luzie”, 
ale przecież tylko pozornie. Publiczny występ 
ma przecież swoje rygory. Szacunek dla widzów 
i dla muzyki jest podstawą takiej prezentacji 
i artysta tym bardziej musi być skupiony, im 
bardziej wygląda na „wyluzowanego”. 

Udało się nam umówić dużo później, by po-
rozmawiać i o muzyce, i o Grecji, i o Zawido-
wie.

– Grecja jest mi oczywiście emocjonalnie bli-
ska – mówił. – Tam są korzenie mojej rodziny, 
ale w Polsce wychowywałem się od trzeciego 
roku życia. I tu zostałem z własnego wyboru, 
chociaż wielu moich rodaków powróciło do 
Grecji w końcu lat 70-tych, kiedy upadła władza 
„junty czarnych pułkowników”, a partia PASOK 
wdrożyła zasady, które uruchomiły i umożli-
wiły falę reemigracji. Rozmowy o greckiej hi-
storii najnowszej są w ogóle skomplikowane, 
bo przecież – w odróżnieniu od Polski – moi 
rodacy musieli długo znosić dwie okupacyjne 
armie, poza hitlerowską, także włoską. A i póź-
niej łatwo nie było przez całe lata, bo Grecy 
to zadziorny naród. Grecja poza tym nie jest 

Kunów i inne
Dwa bardzo ciekawe kompleksy 

pałacowo-parkowe w gminie Zgorze-
lec szukają właściciela. Późnorene-
sansowy dwór w Kunowie, powsta-
ły na przełomie XVI/XVII wieku, 
w parku, który został zaprojektowany 
i stworzony z początkach XVIII w. , 
z 250-letnimi dziś dębami, to jeden 
z przykładów ciekawej architektury 
tamtych czasów. Podobny, późniejszy, 
to barokowy pałac  w Żarskiej Wsi.
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i zniszczonego ponownie w roku 1945. Stojący 
na skraju wsi, otoczony resztkami zarastające-
go cmentarza dożywa bez przeszkód swoich 
lat.

byśmy im dać więcej siebie. Tyle, że to trudne, 
bo jesteśmy zabiegani między pracą, a domo-
wymi obowiązkami. Postanowiliśmy więc o tej 
imprezie, na której można nie pamiętać o waż-
nych drobiazgach, oderwać się od obowiązków 
na kilka godzin i pozwolić sobie na tę odrobinę 
beztroski.

Gośćmi na tej imprezie były też dzieci z ro-
dzinnych domów dziecka, czy rodzin zastęp-
czych. – Właśnie po to – powiedział A. Sobie-
raj – żeby one też odczuły, że to może być ich 
święto, ich mam. Chcieliśmy, by atmosfera tego 
spotkania wszystkich do siebie zbliżyła. Mam 
nadzieję, że to się nam udało.

A gośćmi specjalnymi spotkania były też 
izerskie skrzaty – Kacperek i Ambroży – którzy 
dodawali temperatury całej zabawie i chętnie 
pozowali do wspólnych zdjęć. A było co foto-

grafować, bo utalentowane przedstawicielki 
Partnerstwa Izerskiego przygotowały stanowi-
sko malowania dziecięcych twarzy, więc każdy, 
kto tylko chciał, wyglądał tego dnia nader ory-
ginalnie. 

Firma Ceramiczna z Rudzicy prowadzi sys-
tematyczne zajęcia dla najmłodszych, którzy tu 
właśnie uczą się, jak można ozdobić glinę i czę-
sto przyjeżdżają tu całe klasy.

Konkurs – „Ile śladów całusów zmieści się na 
maminej buzi?” był tylko jedną z bardzo licz-
nych atrakcji, jakie Anna i Aleksander Sobieraj 
zorganizowali w swoim ceramicznym świecie 
w Rudzicy, gmina Siekierczyn.

Impreza pomyślana była jako spotkanie 
z okazji Dnia Matki, ale także z myślą o dzie-
ciach, bo to pozwalało połączyć ze sobą obie 
uroczystości. Przyszli licznie reprezentanci Ru-
dzicy, bo atrakcji kuszących było wiele, łącznie 
z warsztatami (nauką malowania na wyrobach 
ceramicznych, które później można było wypiec 
w profesjonalnym piecu i wziąć „na zawsze” ze 
sobą do domu), występami artystycznymi, po-
częstunkiem (kiełbaski na ognisku, soki, ciasta, 

itp. – do wyboru, ale najczęściej wybierano... 
wszystko) i konkursami właśnie. Przy czym 
konkursy pomyślano tak, by nikt nie przegrał. 

Warsztaty wciągnęły także dorosłych, którzy 
wzięli się za malowanie pater, waz, i wazonów. 
I chociaż nie zawsze wygrywali rywalizację 
ze swoimi dziećmi, to bawili się znakomicie 
wspólnie.

– Chcieliśmy właśnie, żeby tak było – po-
wiedziała Anna Czaja-Sobieraj. – Na co dzień 
z reguły mamy za mało czasu dla swoich dzieci. 
Wprawdzie dbamy o to, by czuły się najważniej-
sze w rodzinie, i żeby wiedziały że są kochane 
i bezpieczne, ale często mamy obawy, że mogli-

ile całusów zmieści mama?
– Najbliższe lata są ostatnim okresem, kiedy 

będziemy mogli sięgać po tak znaczące środki 
z Unii Europejskiej, by rozwijać naszą przedsię-
biorczość i budować konkurencyjność naszych 
firm – to truizm, powtarzany już od dłuższe-
go czasu, ale... Wielu (narzekając, że to wciąż 
mało) wykorzystuje te pieniądze na działania 
wprawdzie pożyteczne, jednak nie stwarzające 
fundamentów firm, które mogłyby później sa-
modzielnie brylować na rynkach. Kiedy tego 
zasilania zabraknie (a stanie się to ok. 2022 
roku) – będzie za późno. 

Katarzyna Jurga, trener specjalizujący się 
w wyjaśnianiu zawiłości PROW (Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) spotkała się 
z przedstawicielami mikroprzedsiębiorców Po-
górza Izerskiego, m.in. w MGOK w Gryfowie 
Śląskim 21. maja br., by rozmawiać o tym – jak 
pisać wnioski o fundusze i co powinno wynikać 
z realizacji.

– Są cztery przesłanki, by wniosek mógł uzy-
skać akceptację – powiedziała. – Musi mieć 
charakter innowacyjny, jego realizacja powinna 
mieć oczywisty wpływ na budowanie kapitału 
społecznego, powinna chronić klimat i środo-
wisko oraz doprowadzać do powstawania no-
wych miejsc pracy w gospodarce, choćby po-
przez samozatrudnienie. 

Pozornie sprawa jest prosta, ale zebrani nie 
byli o tym przekonani. – Większość z nas tu-
taj – powiedzieli – to przedstawiciele agrotu-
rystyki. To nęcące moc skorzystać ze środków 
nawet do 100.000 zł, ale jak gospodarstwa agro 
mają być innowacyjne?! Mamy wstawiać złote 
łóżka?! W swojej chałupie mam wpływać na 
rozwój kapitału społecznego? 

Trzeba było ponadgodzinnej dyskusji, by 
uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że to 
wszytko jest możliwe, niemal w zasięgu ręki, 
choć – co oczywiste – bez pracy, także nad 
sobą, o sukcesie nie można marzyć. Z jednej 
strony bowiem jeśli ktoś rozumie gospodar-
stwo agro jako pokoik z łóżkiem i miejsce przy 
stole, to z pewnością trudno mu będzie zdobyć 
pieniądze na taki „pomysł”. Z drugiej – „kapi-
tał społeczny” można przecież pojmować jako 
wynik procesu porozumiewania się różnych 
gospodarzy, którzy razem mogą stworzyć sieć 
takich usług „agro”, która będzie magnetycznie 
przyciągała dziesiątki gości, choć pojedynczo 
byłoby to trudne, musi być spójną całością.

Zebrani sami powoli dochodzili do wniosku, 
że ludzie przyjeżdżają do gospodarstwa na wieś 
„po coś”, przy czym dla każdego gościa to „coś” 
jest czymś innym. – Znam gospodarstwo, które 
ma wyprzedane miejsca na dwa lata z góry, bo 
właściciele reklamują swoje usługi m.in. jako 
terapię na wszystkie alergie. Mają oczywiście 
kwalifikacje ku temu, mają dom w na tyle czy-
stej okolicy, że nawet pylenie traw nie jest do-
kuczliwe. I to jest forma innowacyjności. 

– A przecież na Pogórzu Izerskim mamy 
gospodarstwo, które ma program pozwalający 
zrzucić bez farmaceutyków kilka kilogramów 
w tydzień – powiedziano. – Jest inne, które 
stanowi centrum wędkarstwa muchowego dla 
całej Polski, albo takie, w którym organizuje 
się warsztaty pieczenia chleba, czy inne, szko-
lące w rajdach samochodowych „off road”... Są 
takie, które organizują spływy raftingowe pon-
tonami, albo spokojne kajakowe, są mineralo-
giczne... Czy trzeba jeszcze więcej? Jeśli nawet, 
to po przyłączeniu się Jeżowa Sudeckiego do 
Partnerstwa Izerskiego zyskaliśmy możliwości 
organizacji imprez szybowcowych, paraglaj-
towych (choćby na Górze Szybowcowej), albo 
narciarstwa alpejskiego (!) zimą na Łysej Górze. 
Można organizować połączonymi siłami wę-
drówki szlakiem zamków i pałaców dla fanów 
historii, czy szlakiem wulkanów dla miłośni-
ków geomorfologii, nie wspominając o wspi-
naczce skałkowej, bo przecież są – jak choćby 
w Żerkowicach – wytyczone i bezpieczne ścia-
ny wspinaczkowe. Można więc próbować, by 
każdy sobie skrobał rzepkę, brał kredyt i spłacał 
wysokie raty, albo skupić się w rodzaj konsor-
cjum „agro” i wystąpić skutecznie o dofinan-
sowanie, bo grupa gospodarstw może liczyć na 
wsparcie nawet w granicach 300.000 zł.

Można – co lubimy, jako nacja – rozważać, 
że za wiele kontroli nas nęka, że nazbyt surowy 
jest san.-epid., a z urzędem skarbowym nie da 

się żyć. Że ludzie (w rozumieniu – pracowni-
cy) są roszczeniowi i leniwi, a jeśli ktoś przy-
padkiem nie brzydzi się pracy, to z pewnością 
zdążył wyjechać za granicę i tam nabija sobie 
kabzę i płaci podatki obcemu państwu. Te pro-
blemy też są prawdziwe i z pewnością stanowią 
realny kłopot, ale sęk w tym, że może lepiej za-
jąć się swoimi szansami, niż narzekać na cudze 
sukcesy.

– Oczywiście, że prawdziwa jest trudna sytu-
acja wielu kobiet, które mają 40 – 50 lat, miesz-
kają na wsi, nikt ich nie zatrudni, więc szukają 
jakiejkolwiek pracy i najczęściej dorywczo (i 
„na czarno”) dorabiają na życie – powiedziała 
K. Jurga. – Ale znam z życia taki właśnie przy-
padek, kiedy grupa takich kobiet porozumiała 
się i założyła „spółdzielnię socjalną”. To znaczy 
– nadal robią to, co robiły, opiekują się dziećmi 
i chorymi, sprzątają, gotują, itp., ale już stanowią 
firmę, która dostaje zlecenia, bo każdy poważny 
kontrahent woli mieć do czynienia z instytucją, 
niż pojedynczą, żeby nie powiedzieć – przypad-
kową osobą, która może zachorować, albo zre-
zygnować z dnia na dzień, stawiając wszystkich 
w głupim położeniu. Jasne, trzeba wtedy pła-
cić podatki i ZUS, ale ma się gwarancję opieki 
zdrowotnej, składki emerytalne i zdecydowanie 
większą szansę pozyskania intratnych zleceń. 
Jeśli chcemy się jako społeczność rozwijać, to 
innej drogi po prostu nie ma.

Szalenie interesujące było obserwowanie, jak 
zmienia się tok rozumowania w trakcie rap-
tem dwugodzinnego spotkania. Od narzekania 
i szukania winnych do szukania sposobu na 
poprawę swego losu. Od konstatacji, że „właści-
wie wszystkie jest do d...”, do wniosków, że „tylu 
szans jeszcze nie spróbowaliśmy, a można”.

Oczywiście – przyszłość też nie jest wyłącz-
nie kolorowa i przedstawiciele wspomniane-
go „sanepidu” i „skarbówki” oraz innych firm 
o podobnym charakterze niekiedy faktycznie 
stosują procedury niepotrzebnie irytujące, in-
terpretując przepisy w sposób, który najspo-
kojniejszego może wyprowadzić z równowagi. 
„Ale lepiej uruchomić dobre emocje i starać 
się robić swoje” w zgranym zespole malutkich 
nawet firm, bo Pogórze Izerskie jest obszarem, 
gdzie o innowacyjność i kapitał społeczny na-
prawdę nietrudno.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych 
warsztatach organizowanych przez Partnerstwo 
Izerskie, a w „Echach Izerskich” publikujemy 
dziesiątki informacji o tych, którzy wzięli spra-
wy w swoje ręce i odnieśli sukces, m.in. dzięki 
środkom – dotacjom i kredytom unijnym.

ostatnia prosta do unijnej kasy

Janice w gminie Lubomierz, to wieś licząca 
niewiele ponad 20 domów, w której mieszka 
niespełna stu mieszkańców. Wprawdzie ta setka 
reprezentuje pół Europy, bo swoje domy mają 
tu przedstawiciele Francji, Holandii i Niemiec, 
ale fakt, że są to reprezentacje symboliczne. 
Nie brakuje też rękodzielników w ginących za-
wodach artystycznych, żeby wymienić choćby 
kowala, którego dziełem są imponujące, stylo-
we fragmenty ogrodzenia pałacu Pakoszów, czy 
nauczyciela ze Lwówka, który ma wokół swoje-
go letniskowego domku całą galerię stylizowa-
nych świątków, gospodarstwa agroturystyczne-
go, i in. Swoją działalność prowadzi tu „wioska 
franciszkańska”, często goszcząca spore grupy 
przyjezdnych. Wszystko to  może oznaczać, że 
Janice są wsią malutką, ale „kompletną”. I nie-
podzieloną, co ważne, bo przez dziesiątki lat 
ta wieś, która nigdy nie była specjalnie ludna, 
należała do dwóch właścicieli – część do Starej 
Kamienicy, a część – do Maciejowca

Istnieją  tu interesujące zabytki, w rodzaju 
domów szachulcowych, jak dawny dwór z ka-
miennymi portalami, sklepieniem kolebko-
wym, itp. elementami architektury, pochodzący 
z 1789 r., czy... nieczęsto już spotykana trafosta-
cja z elementami szachulcowymi z ok. 1920 r.

O dawnej świetności wsi przypomina ru-
ina byłego kościoła, powstałego w początkach 
XVI w., odbudowanego po pożarze w 1906 r. 

Stary kościół w starej wsi aleją do pomnika
Jednym z bardziej malowniczych zakąt-

ków Mikułowej jest Aleja Kasztanowa. To 
szpaler 12 kasztanowców, z których jeden, 
mający ponad 330 obwodu w „talii” (obwód 
mierzona na wysokości 130 cm od ziemi ma 
już parametry do objęcia go ochroną, jako 
pomnika przyrody, a kilka innych jest tego 
bliskie. Kasztanowce (co warto wiedzieć) nie 
są drzewami, które w naszym regionie rosną 
„od zawsze” – zostały przywiezione z połu-
dnia kontynentu, głównie dla potrzeb upięk-
szania ogrodów przypałacowych, bo ten ga-
tunek – poza urodą – nie ma wartościowego 
drewna. A same drzewa bywają kruche, więc 
nie zawsze bezpieczne dla spacerowiczów. 
Ale tuzin kasztanowców w Mikułowej – to 
zdrowe, piękne drzewa, więc warto zjechać 
kilkadziesiąt metrów z głównej drogi i zdo-
być się na króciutki spacer. 
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Powracamy do sprawy kursowania pociągów 
na Pogórzu Izerskich, a precyzyjnie – w obszarze 
Pogórza Izerskiego na granicy z Kaczawskim. Nie 
jest bowiem wciąż  przesądzony, los Kolei Doliny 
Bobru, a z różnych powodów należałoby suk-
cesywnie przekonywać wszystkich decydentów 
o sensie istnienia tutaj tego typu komunikacji. 
A przynajmniej przypominać – jakie były powo-
dy, że powstała, i jakie są – by istniała nadal.

Oczywiście, wśród tych powodów są i takie, 
które pozostaną już tylko ciekawostkami histo-
rycznymi, jak choćby fakt, że kolej była najwy-
godniejszym sposobem transportu lwóweckich 
piaskowców o regularnym uziarnieniu i z tego 
powodu idealnym do produkcji... kamieni młyń-
skich.

To oczywiście minęło, ale problem kolei po-
został. Tym bardziej, że ważnym wydaje się po-
wiązanie kolei Doliny Bobru z kolejami Pogórza 
Kaczawskiego, czyli m.in. ze Złotoryją i Świerza-
wą. Można też przypomnieć linie mniej znane, 
niż kolej Doliny Bobru, zwane Koleją Doliny 
Kwisy. To jest bowiem sieć możliwości wspólne-
go gospodarowania. Zarówno w zakresie kopalin, 
jak i turystyki. Według języka XXI wieku – na-
zwalibyśmy to dziś efektem synergii. Taka sieć 
bowiem może przysparzać pożytków wszystkim 
regionom, całemu obszarowi. Należy powrócić 
choćby do idei powstałego w 1880 r. towarzystwa 
Riesengebirgsverain (Karkonoskiego), które za-
wiązywało swoje koła także na Pogórzu Izerskim, 
w tym – we Lwówku Śląskim. To m.in. dzięki 
działalności RGV na trasie kolejowej Złotoryja 
– Lwówek Śląski – Gryfów Śląski wprowadzono 
w pewnych latach (od 1907 r.) „wagony widoko-
we” (Aussichtswagen), które miały większe okna, 
umożliwiające podziwianie krajobrazu. Uznawa-
no bowiem, że weekendowe przejazdy turystycz-
ne są ważnym elementem gospodarki w regionie. 
Chociaż analizy ekonomiczne przekonywały, że 
kolej swoje zasadnicze dochody czerpie z trans-
portu towarów, to turystyki nie lekceważono.

Cała sprawa zaczęła się w latach 60-tych XIX 
w., kiedy to na Pogórzu Izerskim, w pałacu w Gie-
bułtowie, rozważano możliwości budowy kolei 
na trasie Złotoryja – Lwówek – Gryfów Mirsk – 
Świeradów-Zdrój. Dopiero dwie dekady później 
(1822), po zakończeniu innej kolejowej inwesty-
cji, trasy Jelenia Góra – Kowary, przeniesiono 
biuro kolejowe do Gryfowa i rozpoczęto (1884) 
faktyczne prace przy odcinku linii Mirsk – Gry-
fów – Lwówek. Pierwszy przejazd tędy, jeszcze 
nie w ramach systematycznej komunikacji, odbył 
się 15 października 1885 r.

Oczywistym więc było, że kolejna trasa ko-
lejowa połączy Lwówek i Złotoryję. W analizie 
ekonomicznej wzięto pod uwagę wielkość pod-
lwóweckich wsi, bo w Czaplach mieszkało 500, 
w Skorzynicach – 800, w Zbylutowie – 1.000, 
a w Bielance – 500 mieszkańców. W wielu miej-
scowościach istniały czynne kamieniołomy.

Podobnie jak teraz , tak i wówczas właściciele 
gruntów stawiali aktywny opór przed sprzedażą 
swoich własności pod kolei. Dość powiedzieć, że 
po negocjacjach i wywłaszczeniach cała operacja 
w rozumieniu formalnym zakończyła się dopiero 
w 1908 r., ale zwożenie materiałów i roboty przy 
niektórych odcinkach tras zaczęły się zdecydo-
wanie  wcześniej, bo wiosną 1893 r. w tych miej-
scach, w których budowa nie budziła sporów.

Historia tej budowy roi się od incydentów, 
które dziś są tylko ciekawostkami, a wtedy były 
źródłem problemów, zakłócających budowę. A to 
znaleziono kości z okresu wojen napoleońskich 
(1813), albo najazdów husyckich (początek XV 
w..), albo wręcz najazdów mongolskich (połowa 
XIII w.), albo wykopano cenne monety, albo też 
konie z furą wpadły do starego szybu kopalnia-
nego i trzeba było podjąć decyzję, czy takie szyby 
zakopywać, czy inaczej poprowadzić kolej. Nie 
obyło się bez tragicznych wypadów, w których 
zginęli budowlańcy, ani też od zabawnych (bo 
się dobrze kończyły) zdarzeń. Choćby takich, że 
pasażerowie karetek pocztowych, palący podczas 
podróży papierosy, dowiadywali się, że w skrzyn-
kach zapakowanych także do tych karetek prze-
wożony był... proch, niezbędny do prac miner-
skich przy budowie kolei.

Zastanawiające jest, że dworce kolejowe bu-
dowano w stanie surowym w kilka... tygodni (w 
Świerzawie zajęło to 8 tygodni).

Oficjalnie uruchomiono linię Lwówek Śląski – 
Złotoryja 15 maja 1896 r.

„Sorry, taki był klimat...”

... w 1897 r. wprowadzono bilety kolejowe, 
których ważność opiewała na okres nawet 
dwóch tygodni, a w opłacie za ten bilet 
zawarta została także stawka za udział 
w pieszej wędrówce w okolicach przebiegu 
linii kolejowej.

* * *
W 1897 r. pociąg, który wyjechał 28 stycz-
nia przed północą ze Lwówka Śląskiego 
do Złotoryi utknął w polu w okolicach wsi 
Czaple, albowiem śnieg zasypał tory i się-
gał dachu wagonów. Pasażerów, cierpliwie 
czekających w pociągu, dowieziono do sta-
cji docelowej po... dobie.
W 1897 r., kiedy w końcu lipca fala ów-
czesnej powodzi stulecia była tak wysoka 
i niszcząca, że wypłukała kolejowy nasyp 
w okolicach Nowego Kościoła na długości 
ponad 440 m, choć miał on wysokość się-
gającą 15 m! Warto przypomnieć, że nie 
istniały wtedy jeszcze zapory, m.in. w Pil-
chowicach, stąd taki ogrom zniszczeń.
Z czasem Lwówek zyskiwał kolejne po-
łączenia kolejowe, m.in. w 1904 roku do 
Zebrzydowej, a później – przedłużenie do 
Żagania, zwaną Koleją Doliny Kwisy, uru-
chomioną oficjalnie 1 sierpnia 1905 r.

Tekst przygotowano m.in. posiłkując się informa-
cjami z książki „Koleje regionu Kaczawskiego” wydaw-
nictwa Archiwum – System w serii „Sudeckie epizody 
historyczne”, autorstwa Przemysława Dominasa, wyd. 
2012 r.

Trzeba płacić za 
swoje marzenia
Kiedy w roku 1894 inwestorzy zaczęli budowę 

linii kolejowej Lwówek – Złotoryja powstał dy-
lemat co do budowy przystanku kolejowego we 
wsi Czaple, położonej tuż przy linii. Mieszkańcy 
naciskali, by taki przystanek powstał, zadeklaro-
wali nawet 300 marek na jego budowę, ale In-
spekcja Ruchu Kolejowego w odległym Goerlitz, 
zarządzająca budową odmówiła. Wieś ponowiła 
wniosek, Inspekcja odmawiała kolejno, aż po-
stawiła warunek, iż dodatkowo gmina przekaże 
nieodpłatnie teren pod tę budowę. Gdy miesz-
kańcy się i na to zgodzili, to wtedy kolej odmó-
wiła ponownie, twierdząc, że nachylenie terenu 
jest zbyt wielkie, by taka budowa miała tech-
niczny sens. Kiedy w 1902 roku Czaple popro-
siły o interwencję ministra robót publicznych 
rządu w Berlinie, a ten stanął po stronie wsi, to 
– po kolejnym roku inercji decyzyjnej  – podjęto 
tę pracę. Wówczas okazało się, że koszt koniecz-
nej przebudowy torowisko i budowy przystan-
ku wyniesie... 12.600 marek! Gmina zwiększyła 
swój udział finansowy do kwoty 5.000 marek, 
ale dopięła swego.  Przystanek powstał.

Pewnie to mieszkańcy, a nie dyrekcja kolei 
mieli rację, bo już w 1905 r. sprzedano w kasie 
biletowej przystanku prawie 10.000 biletów, ale 
... „Czaplanie” wysoko opłacili z własnych pie-
niędzy realizację własnych marzeń. 

Konstatację, że trzeba płacić za swoje ma-
rzenia podsuwamy współczesnym inicjatorom 
różnych genialnych pomysłów, którzy marzenia 
mają większe, ale ochoty na dołożenie się (także 
finansowe) do ich realizacji – jakby niepropor-
cjonalnie małe. A już chichotem historii, (nie 
tylko kolejowej) jest fakt, że nie tylko przystanek 
Czaple, ale i cała linia kolejowa już nie istnieje...

arka już płynie 
Wahaliśmy się, czy w czerwcowym wydaniu 

„Ech Izerskich” pisać o tym, że Arka Noego, 
czyli jeden z ostatnich pomysłów Dariusza Mi-
lińskiego już jest gotowa do rejsu. Nasze wąt-
pliwości wynikały z faktu, że lipiec na Pogórzu 
Izerskim nierzadko obfituje w deszcze, a nie 
chcieliśmy być prorokiem powodzi. Pamięta-
my przecież, że właśnie w lipcu zdarzały się tu 
największe kataklizmy, żeby wspomnieć tylko 
1897 i 1997 rok, ale był i 2008, 2012, i in.

Ale... postanowiliśmy (póki co) nie pisać jesz-
cze kogo i co D. Miliński zabrał na swoją Arkę, 
żeby nie wzniecać niepokojów tych, których tam 
nie ma, tylko skupić się na tym, że zadziwiająco 
dobrze wpisała się ona w rozfalowany krajobraz 
izerskich wzgórz. Kiedy autor idei wspominał 
o tym, że zbuduje arkę w Pławnej, to z reguły 
pukano się w czoło, bo przecież jakim cudem 
Arka może wpasować się w krajobraz wsi. Oka-
zuje się, że jest naturalnym jego elementem 
i między domami wiejskimi wygląda tak, jakby 
to miejsce na nią czekało.

A kto na pokładzie? O tym w kolejnym wyda-
niu, już po sezonie deszczy. 

Dwa pomniki
Swego czasu opublikowaliśmy w „Echach” 

duży tekst o pomnikach żołnierzy niemieckich 
– mieszkańców izerskich wsi, którzy zginęli na 
frontach I wojny światowej. Wiele się zachowało 
w różnych miejscowościach Pogórza, co przeczy 
krzywdzącej nas tezie, że mieszkańcy zacierali 
wszelkie ślady bytności Niemców na tej ziemi. 
Wbrew oczywistym faktom, w tym utworzeniu 
w Pławnej Górnej „Muzeum Przesiedleńców 
i Wypędzonych” takie twierdzenie jest od czasu 
do czasu powtarzane.

A fakty są biegunowo odmienne, o czym 
świadczą dwa pomniki na cmentarzu w Krze-
wiach Wielkich (gmina Gryfów Śląski). Tam 
wręcz powstały pomniki osób, które zginęły 
w okresie II wojny światowej, Niemców, którzy 
w tym czasie walczyli w armii. Na jednym z nich 
napisano: „Tu spoczywają żołnierze niemieccy  

wojny 1939 – 1945. Dla ich pamięci i pamięci 
ofiar wszystkich wojen”. Na drugim: „Ku pamię-
ci licznych ofiar II wojny światowej w wyniku 
której Niemcy musieli opuścić rodzinny kraj. 
Po okresie bolesnych cierpień rozpoczął się 
w końcu czas przyjaznego sąsiedztwa”. 

Od II wojny światowej minęło już 70 lat. 
Wprawdzie czas nie ma znaczenia, by zatarła 
się pamięć o zbrodniach, ale też kolejne poko-
lenia muszą układać sobie porządek świata na 
nowo. Pamiętając i żyjąc z tą pamięcią muszą 
też myśleć o tym, że sąsiadów się nie wybiera 
i żaden kraj nie przeniesie się w inne miejsce, 
tylko dlatego, że jego obywatele zostali w jakimś 
momencie historii ofiarami agresywnego pań-
stwa. Czy te pomniki są dowodem bezradności 
wobec historii, czy też świadectwem humani-
taryzmu i umiejętności wybaczania...? Każdy 
Czytelnik może to sam rozsądzić we własnym 
sumieniu. 

Trzy złote rybki
Z reguły jedna złota rybka spełnia trzy życze-

nia, ale w Gryfowie Śląskim jest trochę inaczej. 
Trzy złote rybki popłynęły do nowych wła-
ścicieli. To honorowe wyróżnienia miasta dla 
przyjaciół za ich zasługi, a w okresie ostatnich 
lat wręczono już ich 47. W tym roku Rybkę z nr 
48 otrzymała Zofia Barczyk, dyrektor szpitala 

w Zgorzelcu za wkład pracy w umacnianiu nad-
wątlonego zdrowia Gryfowian, kolejną – Helena 
Okulowska, była dyrektor ZGKiM za skuteczne 
zachęty do badań mammograficznych i wspiera-
nie – jako animatorka wolontariuszka – koncer-
tów muzycznych w kościele pw. św. Jadwigi Ślą-
skiej. Rybka nr 50 dopłynęła do Sabiny i Janusza 
Niebieszczańskich z firmy ABIPOL w Proszów-
ce za kamienne prezenty. Firma ta przekazała na 
rzeczy Miasta wiele wykonanych przez jej pra-
cowników rzeźb piaskowcowych.

Kolej – przyszłość czy wspomnienie?

Stacja w Bielance
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marzeń. A fakt, że jeżdżę motocyklem być może 
w pewien sposób niweluje dystans między mną 
i innymi ludźmi , którzy widzą, że będąc kapła-

nem mam swoje (niegodzące w moją posłu-
gę) zainteresowania. Elementem naszych 
zlotów jest msza, w której bierze udział 
znakomita większość uczestników spotka-
nia. Prowadziłem właśnie taką na jesien-
nym zlocie we Lwówku, który wypadł tak... 
spontanicznie, po ubiegłorocznym zlocie 
lipcowym. Widząc w trakcie mszy, że wciąż 
dojeżdżają nowi motocykliści i robi się tak 
tłoczno, powiedziałem – też spontanicznie 
– że organizując zlot „chciałem mieć krąg 
przyjaciół, a zyskałem rodzinę”. To pewna 
metafora, ale oddaje nastrój. I mój, i – jak 
sądzę – także innych motocyklistów.

Ksiądz Rajmund zapytany, czy po lipco-
wym zlocie, który odbędzie się tradycyj-
nie tuż po Lecie Agatowym, „na świętego 
Krzysztofa” będą kolejne, powiedział, że 
oczywiście – tak powinno być. – Organi-
zując pierwszy wzięliśmy na siebie pewną 
odpowiedzialność za kontynuację – powie-
dział. – A skoro nasi przyjaciele wysoko 
sobie cenią te spotkania, to powinny się 
one odbywać. Chcę im pokazać, w jakim 
pięknym miejscu żyjemy, więc będą w pro-
gramie i wycieczki na Zaporę Pilchowice 
i wspólne zdjęcie przy Arce Noego u Dar-
ka Milińskiego, i licytacje obrazów, autor-
stwa D. Milińskiego, ale i obrazu księdza 
Rajmunda. Dochód będzie przeznaczony 
na jakich charytatywny cel – może szpital, 
może dzieci... Zadecyduje o tym większe 
grono.

Jeśli – dla uproszczenia – określeniem „Niw-
nice” objąć obszar dzisiejszej wsi pod tą nazwą 
(historycznie było to także kilka osad, m.in. 
Szymonki, Nowy Ląd i Bartniki), to trzeba wie-
dzieć, że została wspomniana już ponad 700 lat 
temu, ok. 1300 r. jako „Cuncendorf ”, a później 
Cunzensdorf (1305) Newlende (1375), Neuland 
(1726), i in,. Przechodziła z rąk do rąk, odsprze-
dawana kolejnym właścicielom, wśród których 
znajdowały się najznakomitsze rody z okolicy – 
von Redern, von Salza, czy von Nostitz.

Renesansowy dwór był wcześniejszą rezyden-
cją, niż znany dziś pałac. Z okazałej budowli, po-
wstałej ok. 1579 r. zostały dziś już tylko drobne 
fragmenty. Dwór zresztą poddany był głębokim 
przebudowom już od roku 1647, ale nie uchro-
niły go one przed sukcesywnym pogarszaniem 
stanu, aż do kompletnego rozpadu.

Dużo lepszy jest los klasycystycznego pałacu, 
wzniesionego zresztą na miejscu także innej, 
wcześniejszej budowli, po której nie zostały na-
wet szkice, czy rysunki. Pałac który zbudowano 
na przełomie XVIII/XIX w. zaprojektował jeden 

z najbardziej znanych architektów śląskich tam-
tych czasów, Engelhardt Gansel z Bolesławca 
(1806/1876). O skali poważania, jakim się cie-
szył architekt świadczy m.in. fakt, iż nadzorował 
on budowę wiaduktu kolejowego w Bolesławcu, 
imponującej konstrukcji, uznanej dziś za jeden 
z najbardziej wartościowych zabytków techniki 
w tej części Śląska.

W pałacu zaplanowano wewnętrzny dzie-
dziniec (dziś przykryty szklanym dachem), 
a budowla została otoczona istniejącą do dziś 
fosą. Przerzucony przez nią most prowadzi do 
rozległego (prawie 10 ha) parku. W nim – m.in. 
dwa drzewa pomnikowe, buk „Dziobaty” i lipa 
drobnolistna „Marzanna”. Sam pałac zresztą 
także był przebudowywany, m.in. w 1842 r. oraz 
w 1901 r.

Najgłośniejszym wydarzeniem w historii bu-
dowli, w której od powojnia mieści się szkoła 
były urodziny jednego z kolejnych właścicie-
li. Słynny w swoich czasach Willem I Frederik 
van Oranje-Nassau (były król holenderski, któ-
ry abdykował 7.10.1840 r. ze względu na splot 

niwnice – wieś z barwną przeszłością

mity, legendy i fakty

Zapatrzeni w księdza Mateusza, który w roz-
wianej sutannie jeździ w kółko po Sandomierzu 
i rozwiązuje najtrudniejsze zagadki kryminalne 
lepiej niż Sherlock Holmes oraz doktor Watson 
razem wzięci, bez którego policja świętokrzy-
ska i kielecka kuria biskupia są nieporadne, jak 
kocięta, mniej zwracamy uwagę na naszych, 
izerskich kapłanów. A szkoda, bo niektórzy 
z nich są zdecydowanie ciekawsi, niż plastyko-
wy Mateusz.

– Wiele nas różni z „księdzem Mateuszem” – 
uśmiecha się ksiądz Rajmund, proboszcz z Płó-
czek Górnych. – Pomijając zewnętrzność; nie 
jeżdżę rowerem, tylko motocyklem, nie z gołą 
głową, a w kasku, bo takie są przepisy, nie fru-
wa za mną sutanna i skupiam się w pracy na lu-
dziach, którzy chcą być wartościowi dla innych, 
mają swoje pasje i marzenia, a nie na ściganiu 
złoczyńców. I jestem prawdziwy. 

Księdza Rajmunda poznaliśmy, kiedy gratu-
lował płóczkowskim „Agatkom” sukcesu w jed-
nym z konkursów i zachęcał innych, żeby do-
cenili pracę dzieci. A potem... w internecie, gdy 
informował o organizowanym przez lwówecką 
parafię Wniebowzięcia NMP i stowarzyszenie 
motocyklistów „Leopolis Bikers” (Lwóweccy 
Motocykliści) kolejnego już zlotu motocyklo-
wego, który odbędzie się 24 – 26 lipca br. we 
Lwówku Śląskim i okolicach.

Zlot we Lwówku nie jest jedynym, or-
ganizowanym przez parafię, ale w innych 
miejscowościach – jeśli się zdarzają – or-
ganizowane są spotkania jednodniowe. 
Organizowany przez parafię WNMP we 
Lwówku jest teraz największy i z najbar-
dziej urozmaiconym programem.

Ksiądz?! W gronie motocyklistów przedsta-
wianych w filmach amerykańskich, jako „de-
mony szos”, półnagich facetów, napompowa-
nych sterydami w bandanach, jeżdżących od 

knajpy do knajpy?!! – Niektóre filmowe mity są 
szalenie szkodliwe – ksiądz Rajmund jest bar-
dzo pogodny. – Motocyklistki i motocykliści 
(bo wiele jest tu kobiet, co trzeba sprawiedliwie 
odnotować) to prawnicy, lekarze, artyści, robot-
nicy... I bywają księża. Na zlotach jesteśmy po 
prostu gronem przyjaciół. W niektórych środo-
wiskach są oczywiście amatorzy jazdy po 200 
km/h, ale to nie oni decydują o wizerunku tej 
społeczności, choć w odbiorze publicznym to 
oni są przede wszystkim widziani. Jako nieod-
powiedzialni piraci. A to nie jest cała prawda 
o tym zjawisku. Jazda motocyklem to emanacja 
wolności, piękna pasja, wymagająca odpowie-
dzialności i dająca spokój. Wiem o tym sporo, 
bo pierwszy swój motocykl miałem jeszcze jako 
ósmoklasista... 

Była to „wuefemka”, dziś kultowy polski mo-
tocykl, 150 ccm. Potem, w końcu lat 90-tych 
kolejnym motocyklem był „sam”, to znaczy sa-
moróbka z silnikiem Dniepra 650, śliczny. Te-
raz jest kawasaki GTR 1000, 
najlepszy do niespiesznej 
turystyki szosowej. 

– Pomysł zlotu przyszedł 
niedawno, podczas jednej 
z edycji z Lwóweckiego 
Lata Agatowego, kiedy jed-
ną z atrakcji był przejazd 
kolumny prawie 200 mo-
tocyklistów – powiedział 
ks. Rajmund. – Zaproszo-
no chłopaków, przyjechali, 
wzięli udział w paradzie, 
przejechali w szpalerze ludzi 
i... zostali „niezagospodaro-
wani”. Zrobili swoje i mogli 
robić ze sobą, co chcieli. 
A przecież żeby dotrzeć do 
Lwówka niejeden musiał 
pokonać kilkaset kilome-
trów. Zrobiło mi się trochę 
przykro. A ksiądz dziekan, 
Krzysztof Kiełbowicz zasu-
gerował organizację zlotu. 
W tydzień, co było skrajnie 
trudnym przedsięwzięciem, 
nasza parafia, przy wsparciu 
Ośrodka Kultury i Gminy 
zorganizowała dwudniowy 
zlot dla przeszło 70 moto-
cyklistów, z dobrą muzyką, 
kilkoma atrakcjami. Ten 
kolejny zlot będzie już trzy-
dniowy, z bardzo bogatym 
programem.

motocykl – to poczucie wolności, kapłaństwo – to potrzeba misji

Pasje księdza Rajmunda
W II Zlocie weźmie udział najpewniej gru-

pa ponad 200 motocyklistów, wśród nich m.in. 
Ewa Pieniakowska, zwana w środowisku „Ró-
żową Królową Polskiego Stuntu” (stunt – to ro-
dzaj akrobacji motocyklowych, wymagających 
niezwykłej zręczności i opanowania sprzętu. 
E. Pieńkowska jest uznaną zawodniczką tej 
konkurencji także w świecie, waży niespełna 
50 kg, a „zawija” motocyklem czterokrotnie 
od niej cięższym. W trakcie akrobacji rzadko 
jeździ na obu kołach). Wystąpi Teatr Ognia 
z Cieszyna – „INFERIS”, a także zespół „pAR-
Tyzant”, którego frontmani zaczynali karierę 
z legendarnym „Dżemem” w czasach jego naj-
większej świetności.

– Czy łatwo jest żyć w tak różnych światach. 
Być niemal równolegle duchownym, (ksiądz 
Rajmund jest też kapelanem w szpitalu), mo-
tocyklistą, a także człowiekiem, który ma co-
dzienne kontakty ze zwyczajnymi ludźmi, w tym 
z dziećmi, mającymi swoje codzienne problemy 
i niekiedy oczekującymi wsparcia? – zapytali-
śmy.

– Dla mnie to nie są oddzielne światy – padła 
odpowiedź. – Lubię żyć z pasją, lubię kontakty 
z ludźmi, którzy mają swoje pasje, lubię wspierać 
innych w dążeniu do spełniania wartościowych 

wyjątkowo niekorzystnych okoliczności i pań-
stwowych, i osobistych) postanowił, że w pałacu 
w Niwnicach wyprawi swoje 70-te urodziny. I rze-
czywiście – uroczystość, na którą stawiła się ów-
czesna śmietanka towarzyska, w tym jego rodacy 
książęta Wilhelm, Adalbert, księżna Maria oraz 
książę Hesseen und bei Rhein z Karpnik, odbyła 
się 24 sierpnia 1842 r. W kronikach zapisano jej 
przebieg i fakt, że dobiegła końca o zmierzchu, ok. 
godz. 20.

A same Niwnice, położone na wys. ok. 250 do 
290 m n.p.m. i dzisiejsza cząstka tej wsi – Nowy 
Ląd – znane są obecnie głównie ze względu na 
fakt, iż niezbyt głęboko pod powierzchnią ziemi 
zalegają tu wapienie, w których występuje anhy-
dryt z gipsem, od białego do czarnego poprzez 
szary, żółty, czerwony, czy niebieski. Z tego su-
rowca produkowany był gips modelarski, chirur-
giczny, a nawet dentystyczny. Powszechnie uży-
wany do produkcji sztukaterii ma na tyle wysoką 
jakość, że stanowił materiał dla ozdób wykony-
wanych dla Zamku Królewskiego w Warszawie 
w okresie jego odbudowy oraz dla tamtejszego 
Teatru Wielkiego. 

Co najmniej tak samo ciekawym, jak pałac 
i park jest niwnicki kościół pw. św. Jadwigi, od-
budowany w 1520 r. po pożarze, który go strawił 
w 1515 r. Świątynia była potem jeszcze przebu-

dowana, ale zachowały się na jej murach jedne 
z najpiękniejszych płyt nagrobnych w tej części 
Dolnego Śląska, głównie rodziny von Salzów. 
Renesansowe epitafia pochodzą z II połowy 
XVI i początku XVII w. i dotyczą Jana (zm. 
1582), Sibielli (1583), Elżbiety (1586) czy Mi-
kołaja (1604) oraz innych członków rodziny. 
Wewnątrz kościoła – rzadko spotykane przed-
stawienie św. Jadwigi jako kobiety w rozwianym 
wiatrem płaszczu, a nie z konwencjonalnymi dla 
niej atrybutami, tj. kościołem bądź przytułkiem 
w dłoni i butami na sznurze, przewieszonymi 
przez ramię. Równie rzadkie jest przedstawienie 
Chrystusa na krzyżu i przybitą do ramienia krzy-
ża tylko jedną, lewą dłonią. Prawą unosi w ge-
ście wybaczenia. Legenda dotycząca tej rzeźby 
chce nas przekonać, że kiedy ksiądz spowiadał 
złoczyńcę z wyjątkowo ohydnych grzechów i nie 
chciał dać mu rozgrzeszenia, figura na chwilę 
ożyła. Chrystus uniósł dłoń, wybaczył i zamarł 
w tym geście. Wtedy i spowiednik ugiął się przed 
najwyższym autorytetem i uznał, że pokuta jest 
jednak możliwa.

Bardziej prawdopodobne jest chyba, że au-
tor rzeźby przedstawił Syna Bożego na chwilę 
wcześniej, nim kaci przybili jego drugą dłoń do 
krzyża 3 kwietnia 33 roku naszej ery na wzgórzu 
Golgota. Wówczas przecież także miał wybaczyć 
swoim dręczycielom... 

Stary motocykl ks. Rajmunda
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Sobota

Wieś, która nie miała 
(3 x) szczęścia

Żadne z trzech wielkich nieszczęść w hi-
storii Pogórza Izerskiego nie ominęły Soboty. 
Miejscowość, istniejąca najpewniej już w XIII 
w. jako wieś rycerska, została w 1427 roku 
splądrowana przez husytów, potem ucierpiała 
w trakcie wojny 30-letniej (1618-1648), a na-
stępnie została spalona w 1813 r. „przy okazji” 
batalii napoleońskiej. Co kilka pokoleń kolejne 
musiało odbudowywać domostwa i właściwie 
zaczynać wszystko od nowa, mając nadzieję, że 
kolejne lata będą spokojniejsze. 

Póki co – takie są. 
Ciekawe, że właśnie w Sobocie zachowało 

się najwięcej pamiątek po michaelitach (mi-
chalitach) – zgromadzeniu księży, zajmują-
cych się wychowaniem młodzieży, głównie ze 
środowisk zaniedbanych. A w ogóle – spośród 
19 parafii michaelickich, istniejących w Polsce 
dwie – św. Tekli w Pławnej oraz św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Marczowie – prowadzone 
są właśnie przez to zgromadzenie.

W Sobocie natomiast zachował się dom księ-
ży michaelitów i figury charakterystyczne dla 
tego zgromadzenia, tuż obok ruin kościoła św. 
Piotra i Pawła oraz resztek dawnego parku kra-
jobrazowego. 

Kazimierz Janik, były wójt gminy Zgorzele, 
który przeszło ćwierć wieku pracował na Po-
górzu Izerskim, po rezygnacji z pełnienia tej 
funkcji został wybrany do Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Zapytaliśmy go, jak z per-
spektywy Wrocławia widzi się sprawy Pogórza 
Izerskiego.

– Obawiam się, że marnie – powiedział. – Inna 
sprawa, iż Dolny Śląsk jest dość specyficznym 
regionem, w którym każda grupa gmin ma swój 
charakter i on jest często absolutnie nieporów-
nywalny, ze względów krajobrazowych, gospo-
darczych i społecznych. Sejmik więc nie może 
być miejscem, z którego ocenia się poszczególne 
subregiony osobno. Praca radnych Sejmiku po-
winna przede wszystkim służyć integracji całego 
województwa w różnych zresztą aspektach. I to 
przyjmuję za jeden ze swoich obowiązków.

Ale z drugiej strony wartość regionu jest 
sumą sukcesów różnych miejscowości i śro-
dowisk, a czasami – różnych zjawisk, które są 
specyficzne dla jednej, a nieznane w drugiej 
okolicy. I na te odmienności, które mogą być 
„wartością dodaną” trzeba zwracać uwagę. Dla 
mnie – na przykład – specyfiką Pogórza Izer-
skiego są domy przysłupowe i przysłupowo-
szachulcowr. To nadaje Pogórzu świetny klimat 
architektoniczny. Te domy, budowane bardzo 
dawno temu z lichych materiałów przetrwały 
i dziś same w sobie stanowią atrakcyjny zabytek. 
Można powiedzieć jeszcze inaczej – ironia losu 
sprawiła, że jesteśmy w niezłej sytuacji, bo lu-
dzie mieszkający w tych domach często nie mie-
li pieniędzy na ich remonty i głębokie przebu-
dowy, które w konsekwencji mogłyby zniweczyć 
zabytkowy charakter tych obiektów. Dziś więc 
te domy trwają w nienaruszonej postaci. I choć 
wymagają sporych nakładów na rewitalizację, to 
znane są i opanowane technologie, jakimi moż-
na przywrócić pożądany stan bez naruszenia 
historycznych wartości.

Potwierdzenia słów Kazimierza Janika można 
szukać m.in. w Antoniowie, gdzie nowi wła-
ściciele starych domów odremontowali je we 
wzorcowy sposób, tworząc ultranowoczesne 
standardy zamieszkiwania, ale bez dewastowa-
nia konstrukcji i wnętrz. Zachowano stare, ma-
leńkie okienka (ale wymieniono ramy okien), 
odrestaurowano drzwi, ale zachowując ościeża 
zachowano piece, utrwalając aurę wnętrza, ale... 
wprowadzono ogrzewanie podłogowe i ścien-
ne, poprowadzone pod kamiennymi łupkami, 
którymi oryginalnie wyłożone były podłoga 
i ścianki. W jednym z takich domów zorganizo-
wano dom pracy twórczej dla zachodnich ama-
torów – autorów poezji i prozy, którzy przyjeż-
dżają z Belgii i Holandii, by w ciszy, spokoju i w 
komforcie realizowali swoje pasje.

– Wiem, że dwa takie domy chce kupić i prze-
nieść do siebie Robert Raczyński (prezydent 
Lubina), bo u niego takich nie ma, a on uznaje, 
że domy przysłupowo-szachulcowe to mają-
tek historyczny całego Dolnego Śląska – mówi 

Kazimierz Janik. – Ja sam, jako członek komisji 
kultury Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 
będę starał się „oswoić” radnych z tą sprawą, bo 
akurat w okolicach gminy Zgorzelec, gdzie spę-
dziłem prawie całe zawodowe życie takich do-
mów jest wiele. Pomijając już Bogatynię, w któ-
rej można utworzyć niemalże miejski skansen, 
czy „Dom Kołodzieja”, przeniesiony z Wigancic 
(wieś, której już nie ma, bo została zabrana pod 
potrzeby Kopalni „Turów” – przyp. aut.), i inne 
znane obiekty, jest mnóstwo takich, które można 
uratować. Potrzebne są wprawdzie duże pienią-
dze (K. Janik – jest realistą), ale jeszcze bardziej 
potrzebni są pasjonaci, którzy będą nadawać 
tym domom nowe życie. Ja w tym pomogę.

Ta pomoc będzie potrzebna, bo w obszarze 
zainteresowania na tzw. trójstyku granic Polski, 
Czech i Niemiec jest... sześć tysięcy takich do-
mów! Są i wielce oryginalne, jak choćby dwie 
kuźnie przysłupowe, w Płóczkach Górnych oraz 
w Przezdziedzy, ale też stodoły i budynki gospo-
darskie, także budowane w takiej technologii. 
– Wielką entuzjastką tych domów, która sukce-
sywnie jest źródłem dobrej energii dla wielu ini-
cjatyw jest Elżbieta Lech Gotthardt, właścicielka 
Domu (a właściwie – Zagrody Kołodzieja – po-
wiedział Olgierd Poniźnik, burmistrz Gryfowa 
Śląskiego, ale też szef stowarzyszenia „Dom 
Kołodzieja”. Oczywiście, że przeszkodą jest 
niedostatek pieniędzy na remonty. W ub. roku 

skierowaliśmy sześć wniosków do ministerstwa 
kultury i dziedzictwa narodowego, zyskaliśmy 
środki na jeden projekt, w tym roku złożyliśmy 
także sześć do Urzędu Marszałkowskiego, czeka-
my na rozstrzygnięcie konkursu. Ale niezależnie 
od tego promujemy samą ideę podczas dwóch 
znaczących przedsięwzięć – w maju organizuje-
my „Dzień Otwartych Domów Przysłupowych”, 

jesienią – Europejskie Dni Dziedzictwa. Orga-
nizujemy konkursy, w tym m.in. na budowę 
świetlicy przysłupowej, zyskując bardzo intere-
sujące koncepcje i projekty. W Stowarzyszeniu 
ponad 20 osób działa bardzo energicznie, w tym 
– Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze, więc 
mamy nadzieję, że ta praca, niezależnie od roz-
maitych trudności, będzie się rozwijała. Nie 
można jej postrzegać tylko jako ekstensywną 
działalność polegającą na odbudowie domów 
„żeby były”. One muszą żyć nowym życiem, 
a „Zagroda Kołodzieja” jest przykładem na kre-
ację pomysłów. Poza samym domem budowane 
jest zaplecze, które umownie można nazwać 
„gospodarczym”, niemniej pod tym określe-
niem kryje się też stodoła, która jest (będzie) 
funkcjonalnym... domem weselnym. Są domy 
– muzea, jak choćby „Tusculum” w Zapuście, 
są mieszkalne, ale przyszłość należy do takich, 
które znajdą swój sposób na utrzymanie.

Janusz Marszałek, przewodniczący komisji 
kultury Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 
którego indagował Kazimierz Janik, przychylił 
się do inicjatywy specjalnego posiedzenia tej 
komisji na temat domów przysłupowych. To 

nie jest jedyna, ale z pewnością ważna cząstka 
ogólnej strategii lobbowania na rzecz takich 
budowli. W innym bowiem przypadku może-
my obawiać się, że na Pogórzu Izerskim będą 
powstawały domy, których konstrukcja będzie 
bardziej zbliżona do... tradycji zakopiańskich. 
Już dziś się takie pojawiają. Są oryginalne, ma-
lownicze i trudno się przyczepiać do ich kon-
strukcji, poza tym, że są... zupełnie z innej bajki, 
bardzo dalekiej od tradycji Pogórza Izerskiego, 
więc akurat u nas są zupełnie niepotrzebne. 

Pogórze ma swoją tradycję

Wizerunkowe „przysłupy”

Na skraju wsi – malutkie lapidarium. Płyty 
nagrobne przypominające, że dawniej miesz-
kańcami wsi byli ewangelicy i ocalono pamiątki 
po ich życiu i pracy.

Dom w Świeciu (gmina Leśna) i jego artystyczny wizerunek. Właściciele włożyli mnóstwo pracy 
i serca, by odtworzyć szczegóły dawnego bytowania.
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musieliśmy postawić zasłonę, żeby 
się koty nie zainteresowały kaczym 
stadłem. Czasami udawało się nam 
wydrzeć padalce z kocich pysków 
i uratować jakąś żabę, ale trudno jest 
nam pracować w ogrodzie, a jedno-
cześnie pilnować rozejmu między 
zwierzętami.

– Taki ogród – mówią wspólnie 
– jest wymagający ogromnie, ale... 
Gdybyśmy musieli tu pracować na 

etacie, to pewnie wyglądałby gorzej, 
ale my to robimy tylko dlatego, że 
bardzo chcemy tu pracować. – Lubię 
rośliny – dodaje Barbara – i wygląda 
na to, że i one mnie, bo wystarczy, że 
jakiś patyk wsadzę w ziemię, a on za 
kilka dni puszcza pędy. Nie tęsknimy 
za egzotycznymi „ogrodami japoń-
skimi”, czy tym podobnymi wynalaz-
kami. Chcieliśmy mieć taki właśnie 
ogród. 

ochroną – mówi Zbigniew. – I jeśli 
coś im grozi, to tylko one same sobie 
nawzajem. Źle skończyła żaba Ma-
dzia, która przychodziła „do ręki” na 
zawołanie i obżerała się dżdżownica-
mi wyszukiwanymi dla niej. Które-
goś bowiem dnia zaskroniec – skąd-
inąd sympatyczny, który w naszym 
kompoście ulokował swoje gniazdo 
i samica tam znosiła jaja, uznając to 
miejsce za swoisty inkubator – okazał 
się szybszy od Madzi.

– Tylko z kuną trudno się nam 
zaprzyjaźnić – stwierdziła Barbara. – 
Mam nadzieję, że ją skutecznie prze-
pędziłam. Robiła potworne szkody 
w naszym zwierzyńcu. Niech sobie 
żyje spokojnie, ale dalej od nas. Do 
tego ogrodu nie pasuje.

Faktycznie – nie ma tu miejsca dla 
drapieżników, nawet tak niedużych, 
bo wtedy inne ptaki, czy zwierzęta 
nie byłyby spokojne. A tak... z alta-
ny można zobaczyć – dosłownie i w 
przenośni „na wyciągnięcie ręki” – 
jak flirtują dzikie kaczki na środku 
malutkiego stawu, w jaki miłosny 
amok wpadają i co się dzieje potem. – 
Skutkiem tego – śmieje się Zbigniew 
–straciliśmy firankę, nowiutką – bo 

W tym ogrodzie 
wszystko wydaje się 
być możliwe. Żaby 
przychodzą niemal do 
ręki, gdy się je woła po 
imieniu, zaskroniec 
daje się pogłaskać po 
głowie, a padalce nie 
protestują, gdy się je 
bierze na ręce. Kwiaty 
kwitną jak oszalałe, 
ziemia i bez deszczu 
zachowuje wilgoć, 
zresztą nie braku-
je zarośniętych mini-strumyczków 
i stawów z wodną roślinnością, ale 
nie uświadczysz komara, czy klesz-
cza. Jeśli jakieś miejsce nie jest zajęte 
przez zieleń i kwiaty, to z pewnością 
zajęte jest przez oryginalne rzeźby, 
altany, ławeczki.  W sercu Pogórza 
Izerskiego, w Wojciechowie (gmina 
Lubomierz) jest taka właśnie oaza.

– Tu kilkanaście lat temu było 
błocko i chaszcze, ale to miejsce mia-
ło taki rodzaj aury, że postanowili-
śmy tu zamieszkać i „oskrobać” je 
z niepotrzebnych elementów, żeby się 
nim nacieszyć  – powiedzieli – Barba-
ra i Zbigniew Bałdyga.

Oboje pochodzą z daleka, a prze-
prowadzili się z Cieplic. Początkowo 
tylko tu bywali, ale przez 10 lat udało 
się zmienić ten dom i ogród w azyl. 

A od 3 lat spędzają tu prawie cały rok 
i w zasadzie nie wychodzą z ogrodu.

– Dom był kompletną ruiną 
w ogrodzie, który był buszem na 
grzęzawisku – wspomina .... – Ale 
wystarczyło 14 lat, żeby to miejsce 
było naprawdę nasze, takie, jakim 
chcemy je widzieć. Oczywiście, każ-
dego dnia coś się tu dzieje, powstają 
nowe meble w ogrodzie, są nowe na-
sadzenia, inaczej biegnie strumień... 
ten ogród żyje.

– Mamy taki naturalny podział 
kompetencji – uśmiecha się Barba-
ra. – Co zielone, to moje, co drew-
niane – to męża. Żadne z nas nie ma 
problemu z pomysłami – co zrobić, 
żeby było ładniej, trochę brakuje 
nam miejsca na kolejne realizacje, ale 
przez to ten ogród jest tak skonden-
sowany.

Rzeczywiście – kiedy się tu wcho-
dzi, to można odnieść wrażenie, że 
znaleźliśmy się w zielonej bombo-
nierce, z każdego miejsca widać bo-
wiem dziesiątki drobiazgów, które 
układają się w rodzaj trudnowyobra-
żalnej harmonii.

Na pytanie: jakie kwiaty gospoda-
rze lubią najbardziej? – nie ma do 
końca jasnej odpowiedzi. Wprawdzie 
najbliższe sercu są hortensje, repre-
zentowane tu (jak większość roślin) 
przez kilka gatunków, ale są i liliowce 
w tuzinie kolorów, które rozkwitają 
po kolei, ale są też obłędnie kwitnące 
powojniki, clematisy, irysy. I trawy – 
krótkie, zwarte, albo wysokie – roz-
falowane.

Dziesiątki ptaków mających tu 
swoje budki i gniazda, gady i płazy. 
– U nas wszystkie zwierzęta są pod 

Zielona bajka w Wojciechowie

Określenie „Kraina Wygasłych 
Wulkanów” pasuje – jak ulał i do 
Pogórza Kaczawskiego, i do Pogórza 
Izerskiego. Do naszego, Izerskiego, 
naszym zdaniem pasuje bardziej.

Wspominaliśmy już w jednym 
z poprzednich wydań „Ech Izerskich”  
o wulkanach w okolicach Sulikowa, 
debrze pod Małą Wsią Górną, tam-
tejszej Górze Ognistej, i in. A przecież 
na neku (kominie wulkanicznym, za-
lanym zastygłą lawą) widzimy ruiny 

zamku Gryf w Proszówce, na szczycie 
dawnego, podwodnego wulkanu stoi 
zamek we Wleniu (wulkan wyrzucał 
lawę w wodzie, więc szybko stygła, 
w kształcie obłych poduch, stąd na-
zwa „lawy poduszkowe”), itp., itd.

A w okolicach Lubania, Leśnej, czy 
Siekierczyna wulkanów też nie bra-
kowało. Dziś widzimy dawne kratery 
w formie wielkich, bazaltowych nie-
cek, częściowo wypełnionych wodą, 
jak w Grabiszycach pod Leśną, na 

na szczęście – wygasły...

Bukowej Górze pod Siekierczynem, 
czy między Lubaniem a Przylaskiem. 
Wulkany istniały miliony lat temu. Od 
z górą stu lat stanowią kopalnie kru-
szywa, używanego do budowy dróg, 
podsypywania torowisk kolejowych, 
a nawet (co widać m.in. w Olszynie, 
czy w Sulikowie) – bazalt używany 
był do budowy domów. Wznoszono 
zeń ściany budynków mieszkalnych, 
gospodarskich, a niekiedy też kościo-
łów. Pozostałości po wulkanach mogą 
być atrakcyjnymi etapami wędrówek 
zainteresowanych geologią, czy geo-

morfologią turystów. Powulkaniczne 
ślady noszą nazwy, które same w so-
bie są atrakcją, jak np. Stożek Per-
kuna pod Leśną. Nieopodal Wlenia 
powulkaniczna formacja w kształcie 
porwaków jest ciekawostką dla zain-
teresowanych geomorfologią. Takich 
miejsc na Pogórzu Izerskim jest bes 
liku. Może warto zająć się usystema-
tyzowanym opisem, żeby skutecznie 
zapraszać fanów nauk o Ziemi?

Na zdjęciu – kopalnia „Księginki”, 
dawny wulkan pod Lubaniem.

Straż w olszynie
– Czy Olszyna pójdzie wzorem in-

nych miejscowości i zlikwiduje Straż 
Miejską – zapytaliśmy burmistrza, 
Leszka Leśko. – Olszyna ma swo-
je własne wzory i nimi się posiłkuje 
– powiedział – I nie ma w żadnych 
planach takiej likwidacji. Straż jest 
potrzebna, bo Policja nie podejmie 
takich działań, jak strażnicy, a współ-
praca między SM i Policją jest efek-
tywna. Mamy troje strażników i – co 
najważniejsze – nigdy żaden z rad-
nych nie sugerował, ani tym bardziej 
– nie wnioskował o rozwiązania SM.

Jak smakuje Kwisa?
Każdy może spróbować, jak sma-

kuje Kwisa, choć lepiej jednak kosz-
tować wody z kranu, niż z rzeki. Ale 
„Smaki Kwisy”, czyli efekty konkursu 
kucharskiego są nader oryginalne. 
Wygrała potrawa, którą nazwano 
„Duet rybny na parkiecie w gala-
retce winnej z towarzyszeniem sosu 
miętowego”. Nie mieliśmy odwagi jej 
skosztować, głównie ze względu na 
wspomniany parkiet. Degustowa-
ło jury i autorzy potrawy – Mateusz 
Martyniak oraz Mateusz Dziurkowski 
ze szkoły w Biedrzychowicach zyskali 
największe uznanie. Musimy wierzyć 
na słowo, że parkiet był smaczny. 
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Kim był „Łabędź Bobru”? Czy Bóbr nisz-
czył, czy skłaniał do budowy? Czy rzeka może 
przechylić szalę zwycięstwa na rzecz jednej 
z armii? – takie pytania można sobie stawiać 
i trzeba na nie szukać odpowiedzi – powie-
działa poseł Zofia Czernow, przewodnicząca 

Izersko-Karkonoskiego Zespołu Parlamentar-
nego, patronka konferencji naukowej pod ha-
słem „1000 lat Bobru”. – Dla Pogórza Izerskie-
go ta rzeka jest prawdziwą osią – dodała – bo 
nad jej brzegami powstały miejscowości od-
grywające w przeszłości i współcześnie ważną 
rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. 
Oczywiście, Bóbr łączy też i inne obszary, ale 
to, co się dzieje na Pogórzu jest dla mnie bar-
dzo ważne.

Bóbr – jak wykazała konferencja – może 
być (i jest!) inspiracją i wyzwaniem. Dla po-
etów, inżynierów, żołnierzy, historyków, języ-
koznawców, wędkarzy, kajakarzy... Wyliczać 
można długo.

– Faktem jest – powiedziała Agata Boja-
nowska z bolesławieckiego Muzeum Ceramiki 
– że w piśmiennictwie Polski Bóbr jest jedną 
z dwóch – trzech rzek, o których historycy 
pisali najwcześniej. Trudno jest ustalić ponad 
wszelką wątpliwość, czy pierwszy wpis nale-
ży datować na 1005, czy na 1015 rok, ale bez 

żadnej wątpliwości można stwierdzić, że ob-
chodzimy tysiąclecie wzmianki: „(...) owóż, te 
tak różne i pod różnym przewodnictwem kro-
czące oddziały dotarły wnet do Odry, i rozbiły 
namioty nad krętą rzeką zwaną po słowiańsku 
Bóbr, po łacinie zaś Castor (...)”. Co do tego, 
jaką nazwę nosiła rzeka w różnych okresach 
swojej historii i w jakich językach, trudno się 
wypowiedzieć, bo – poza wspomnianymi – na-
zywano ją też rozmaicie – Bobrau, Flussbober, 
Hebrus, Biber, Bobera, a po ostatniej wojnie 
– nim nazwano ją po prostu Bóbr, nosiła też 
nazwy Bobrawa i Bober. Nie ma też pełnej ja-
sności, czy w ogóle istniało plemię słowiańskie 
Bobrzanie. Z pewnością mieszkały w okolicy 
słowiańskie plemiona, ale być może Bobrzanie 
byli cząstką lepiej znanych Dziadoszan? Ślady 
słowiańskiego osadnictwa w Doline Bobru 
mają dawną przeszłość, bowiem archeolodzy 
odkryli już i takie, które pochodzą z VII w. 

A „Łabędź Bobru”? To skomplikowana 

sprawa, bo takie miano nadano niemieckiemu 
poecie, urodzonemu w Bolesławcu i rozkocha-
nemu w Bobrze, Martinowi Opitz’owi. Nadał je 
kandydat na prezydenta USA, Quincy Adams, 
który – jeszcze przed wyborem na ten wysoki 
urząd odbywał podróż po Śląsku, zachwycał 

się m.in. Bobrem, Chojnikiem, Karkonosza-
mi... Martin Opitz, który dziś ma swoją ulicę 
w Bolesławcu zrobił na amerykańskim gościu 
ogromne wrażenie, bo jego fascynacja Bobrem, 
który uważał za „najpiękniejszą z wszystkich 
rzek” ujęła gościa zza oceanu. Na swoim na-
grobku w katedrze Gdańskiej, bo tam dokonał 
żywota M. Opitz wyryta jest właśnie sylwetka 
łabędzia...

– Ale to też nie jest takie oczywiste nawią-
zanie do miana, jakie Opitzowi nadał Adams 
– studziła metaforę A. Bojanowska. – Łabędź 
jest bowiem symbolem wieczności i piękna, 
więc sylwetka tego ptaka, która pojawiła się 
na płycie nagrobnej M. Optitza może być po 
prostu nawiązaniem do tej symboliki. W histo-
rii, szczególnej tak dawnej, niewiele spraw jest 
oczywistych.

Skoro już o literaturze „bobrzańskiej” mowa, 
to rzeka odnalazła współcześnie swego innego 
piewcę, a właściwie – „piewczynię”. Eliza Krzy-
wicka jest tak zafascynowana Bobrem, że nie 

dość, że przemierzyła cały dystans, jaki poko-
nuje rzeka, od źródeł do ujęcia, to w dodatku 
wykonała dokumentację fotograficzną i... na-
pisała książkę „Nad moim Bobrem”. – To rzeka 
dla każdego – mówi – pasjonaci industrii mogą 
w postsowieckim Pstrążu znaleźć wszystko, cze-
go szukają, ale to rzeka dla wędkarzy, amatorów 
zwiedzania zabytków sakralnych, miłośników 
kolejnictwa, fanów elektrowni wodnych... Za-
cler w Czechach, a potem „ciurkiem” – Buków-
ka, Lubawka, Kamienna Góra, Ciechanowice, 
Janowice Wielkie ze swoimi pięknymi kamien-
nymi mostami, Wleń, Lwówek, Rakowice, Wło-
dzice, Bolesławiec, aż do Szprotawy i Żagania – 
270 km przygody. Bóbr to... „temat-rzeka”.

Z pewnością, bo Agata Bojanowska bez trudu 
w historii Bobru znalazła i to, że rzeka stała się 
uczestnikiem wielu bitew, a w kampanii napole-
ońskiej „przystała” do koalicji rosyjsko-pruskiej, 
bo kiedy wezbrały jej wody29 sierpnia 1813 r., 
to właśnie te wojska prąc przed siebie sprawiły, 

że w nurtach Bobru utonęło ponad trzy tysiące 
żołnierzy francuskich! W dwie godziny! Prze-
stała wówczas istnieć „Armia Bobru”, jak okre-
ślano XVII dywizję francuską.

To nad Bobrem (a precyzyjnie – nad jego 
starym korytem, bo rzeka na skutek różnych 
okoliczności zmieniała je kilkakroć) jedną ze 
skał nazwano „Husarskim Skokiem”, bo z niej 
skoczył na koniu jeden z żołnierzy uciekając 
przed wrogami. Nie zginął w nurtach – znów 
wezbranego wówczas – Bobru, a kpił z drugie-
go brzegu z żołnierzy ścigającego go oddziału.

Bóbr wzbierał gwałtownie także i wcześniej 
i później, a kiedy w końcu lipca (28 – 31.07) 
w roku 1897 sprawił, że kilkadziesiąt osób uto-
nęło w powodzi, to sprowokował pruski rząd 
do przyjęcia takich ustaw, które na zawsze 
okiełznały tę rzekę, a ludziom dodały energii. 
W krótkim czasie powstało kilka elektrowni 
wodnych, a równolegle do nich – Kolej Doliny 
Bobru z kilkoma mostami, które i dziś imponu-
ją. Można powiedzieć – imponują tym bardziej, 
bo stały się zabytkami techniki, jak most nad 
odnogą Zalewu Pilchowickiego (40 m wysoko-
ści, 132 m długości), czy dwa mosty w neogo-
tyckim stylu – w Bolesławcu, istniejący do dziś, 
i w Jeleniej Górze, zburzony przez Niemców, 
odbudowany w 1953 r.

– Bóbr dla kajakarzy jest jednym z najbar-

dziej oryginalnych cieków – mówi z kolei An-
drzej Mateusiak z jeleniogórskiego oddziału 
PTTK „Sudety Zachodnie. – Mierzy dokładnie 
271,6 km, i w swojej znakomitej części – na dy-
stansie 248 km) jest możliwy do przepłynięcia. 
To ciekawa rzeka, bo w swoim górnym biegu 
ma oczywistą górską charakterystykę, spadek 
wód wynosi 2,57 promille, poniżej Nielestna 
jest już mniejszy – 1,37 promille. To nie jest 
ciepła rzeka, przeciętna temperatura w marcu, 
na wysokości Wojanowa nie przekracza 2,1 OC, 
w lipcu – sięga tylko 12,3 OC. Kajakarze polu-
bili Bóbr już kilkadziesiąt lat temu, dokładnie 
od 1981 r. odbywają się regularne spływy, przy 
czym początkowo na odcinku Lwówek Śląski – 

Żagań, a w latach 2000 – 2008 – na trasie Jano-
wice Wielkie – Wleń – Bolesławiec i dalej do 
Żagania. Sama rzeka jest bardzo malownicza, 
szczególnie w okolicach Janowic, czy Jeleniej 
Góry. Mimo, iż trzeba wiele razy przenosić ka-
jaki bo i elektrownie, i progi, i jazy, to warta jest 
tego wysiłku.

– Elektrownie „wyciszają” rzekę – powiedział 
Stanisław Witlib ze spółki TAURON – bo za-

pory pozwalają na przejęcie wielkich mas wody 
w okresach wezbrań, ale też dają sporo „białej”, 
odtwarzalnej energii. Oczywiście – największe 
są Pilchowice. Największe na Bobrze i jedne 
z największych w Polsce, bo Zalew Pilchowic-
ki mieści trudnowyobrażalną masę 54.000.000 
metrów sześc. wody. Można sobie tylko wy-
obrazić, jaki byłby los Wlenia, gdyby te miliony 
ton wody runęły na miasteczko. A o tym, jak 
kapryśny i wręcz morderczy mógłby być Bóbr 
przekonują wieloletnie badania zmienności 
ilości wody w jego korycie. Wystarczy powie-
dzieć, że przeciętnie, „średniorocznie” prze-
pływ wody mierzony na wysokości Pilchowic, 
to 14 m sześc./sek. W tym fatalnym lipcu 1897 

epopeja Bobru 

Tysiąc lat rzeki – wodnej osi Pogórza izerskiego

Most nad odnogą Zalewu Pilchowickiego

Wleń pod Nielestnem

Zapora Pilchowicka

Zalew Pilchowickie– 54 mln m3 wody
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Gdyby policzyć wszystkie pieniądze prze-
znaczone na „Przygodę z Nysą”, to byłaby ona – 
z punktu widzenia przeciętnego amatora przy-
gód – niebotyczna. Tylko pierwszy z trzech już 
zakończonych etapów wart jest ponad 870 tys. 
euro (z tego 740 tys. – to dofinansowanie UE), 
a przed udziałowcami jeszcze kolejny, czwarty 
etap. Wprawdzie sukcesywnie koszty następ-
nych nie są wyższe (II etap to „tylko” ćwierć 
miliona euro, a trzeci – 691 tys. euro), ale już 
z tego najkrótszego zestawienia wynika, że to są 
naprawdę duże pieniądze. Faktem jest jednak, 
że sprawa warta jest tych wydatków, zarówno 
w sensie materialnym, jak i symbolicznym, bo 
Nysa i jej brzegi były jeszcze dość niedawno 
otoczone drutem kolczastym i strzeżone z obu 
stron. Dziś rzeka graniczna jest rodzajem po-
mostu łączącym hobbystów – amatorów roz-
maitych rodzajów turystyki.

– Zaczynaliśmy skromnie – powiedziała Jo-
anna Tokarczyk z gminy Zgorzelec – i na sa-
mym początku mało kto mógł się spodziewać, 
że to wszystko rozwinie się tak 
szeroko i tak szybko. Przyrasta-
ła też liczba partnerów progra-
mu, który oficjalnie nazwano 
„Przygoda z Nysą – zagospo-
darowanie turystyczne pogra-
nicza polsko-niemieckiego”. 
Myśleliśmy początkowo przede 
wszystkim o budowie zejść 
i wyjść z rzeki w miejscach, 
gdzie należy przenosić kajaki. 
A potem doszły budowy ście-
żek rowerowych, (a właściwie 
odcinków traktów pieszo-ro-
werowych), wypożyczalnie 
sprzętu...

W I etapie od Radomierzyc do granic mia-
sta Zgorzelec powstawał trakt pieszo-rowero-
wy połączony z pięcioma wejściami/wyjściami 
z wody dla kajakarzy, a poza tym „drobiazgi”, to 
znaczy cała infrastruktura towarzysząca, scho-
dy i rynny dla kajakarzy, remonty dróg dojaz-
dowych, znaki szlaku wodnego, wiaty, itp. W II 
etapie kolejne odcinki szlaku pieszo-rowerowe-
go z infrastrukturą, wytyczenie nowych ścieżek 
dydaktycznych, nowych (z oznaczeniami) szla-
ków do wędrówek nordic-walking, a nawet wy-
tyczenie szlaków konnych.

W trzecim głównym zadaniem było utwo-
rzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego 
w Radomierzycach.

A cała przygoda z Nysą, to także wiele innych 
działań, które mają swój scenariusz w kilku 
innych gminach, aż do Żagania. Wiele z pra-
cy zostało już zakończonych i zamkniętych, 
poszczególne instytucje (w tym CRT) działają 
zgodnie z planem, w niektórych miejscach trwa 
doposażanie w sprzęt.

r. ten przepływ miał PRAWIE TYSIĄC RAZY 
WIĘCEJ, bo 1.300 m sześc./sek.! Sto lat później, 
w trakcie wielkiej powodzi w 1997 roku prze-
pływy były o przeszło połowę niższe, wynosiły 
ok. 600 m sześc./sek., ale... w jedną dobę poziom 
wody w Zalewie podniósł się o... 13 m! Zapora 
uratowała Wleń, który wprawdzie „zanurzył 
się” w wodzie, bo cały Rynek został podtopiony 
na ponad 2 m, ale bez Zapory Wleń po prostu 
zostałby najpewniej zmyty z powierzchni.

Osiem elektrowni – w tym trzy zbiornikowe 
i 5 przepływowych – pozwala na zniwelowanie 
takich gwałtownych wezbrań, ale Bóbr i jego 
wody wciąż uczą pokory. Wprawdzie inne za-
pory, poza Pilchowicami, są nieporównanie 
mniejsze (Wrzeszczyn, czy Siedlęcin, to raptem 
ok. 2 mln m sześc.), ale każda z nich zabiera 
rzece cząstkę złej energii.

Pozwalamy za to rzece ujawniać jej „dobrą 
energię” w nieprawdopodobnej ilości. – Tylko 
elektrownia w Pilchowicach – powiedział St. 
Witlib – produkuje tyle energii, że wystarczyło-
by jej dla zaopatrzenia... PIĘTNASTU TYSIĘ-
CY RODZIN. A z elektrowni usytuowanych na 
Bobrze można byłoby łącznie zagwarantować 
energię elektryczną, która bez problemów po-
zwoliłaby zaspokoić roczne zapotrzebowanie 
ponad trzydziestu trzech tysięcy gospodarstw 
domowych, to znaczy – zdecydowanie więcej, 
niż potrzebują jej dla swoich domowych po-
trzeb wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry.

– Zapora i elektrownia w Pilchowicach to 
monumentalny pomnik myśli inżynierskiej 
– mówi St. Witlib. – To 52 m szerokości (pół 
boiska piłkarskiego) zapory przy fundamen-
tach, to 62,5 m wysokości korony zapory, to 
238 sztolni wydrążonej w litej skale, którędy 
woda możne znaleźć ujście. A ta cała wielka 
konstrukcja powstawała niemalże dzięki pracy 
ręcznej, ludzi taczkami wożących skałę i beton. 
Nic dziwnego, że na otwarcie kompleksu, 16 li-
stopada 1912 r. przyjechał osobiście cesarz Fry-
deryk Wilhelm II, witany z wielkimi honorami, 
bo przyczynił się do decyzji o budowie Zapory. 
Zresztą budowa ma swoje tło – pracowali przy 
niej głównie Włosi, a sporo pieniędzy na tę 
inwestycję pochodziło z powojennych kontry-
bucji francuskich, bo przegrana w wojnie fran-
cusko-pruskiej Francja musiała zwycięzcom się 
okupić.

Po II wojnie światowej na Bobrze powstały 
już tylko dwie elektrownie, jedna niemal na 
granicy Pogórza Izerskiego (Bobrowice IV), 
druga – daleko na Przedgórzu, „Olszna” w Sta-
rej Olesznej, zbudowana w 2008 r. A w Boro-
wym Jarze powstaje skansen urządzeń wodnych 
elektrowni. Są tu gromadzone maszyny, które 
mają już ponad sto lat. Właściwie mogłyby na-
dal produkować prąd, bo są w pełni sprawne, 
ale są już bardziej wydajne.

O tym jednak, jak się układają współcze-
sne losy Bobru, jakie urządzenia wpisano do 
rejestru Ruchowych Zabytków Techniki Dol-
nego Śląska i co z tego wynika – w kolejnych 
wydaniach „Ech”. Tam również pokażemy, że 
w granicach Pogórza Izerskiego, właśnie w ko-
rycie Bobru powstaje jedna z najbardziej efek-
townych instalacji turystycznych – naturalna 
ścianka wspinaczkowa dla amatorów wspinacz-
ki skałkowej. 

W raptem kilka miesięcy przez schronisko 
dla małych zwierząt w Przylasku (gmina Lubań) 
przewinęło się ponad 240 podopiecznych, psów 
i kotów, a ponad połowa z nich znalazła nowy 
dom. Teraz (koniec maja 2015) w schronisku jest 
raptem setka psów i kilkanaście kotów. To jedyna 
taka placówka na całym Pogórzu Izerskim, zało-
żona przez 13 członków Związku Gmin „Kwi-
sa” w listopadzie 2014. Schronisko już jest duże 
i przepięknie położone w gęstym lesie, a może 
być jeszcze większe. Najbliższe podobne – w Je-
leniej Górze, Legnicy i Dłużynie pod Pieńskiem.

– Mamy szczęście do kadry – powiedzieli nam 
Wiesław Gierus, szef ZUOK „Izery”, w którego 
strukturach istnieje schronisko i Bogdan Mo-
ścicki, który bezpośrednio za nie odpowiada. 
– Naszym zdaniem zwierzęta dostają tu nawet 
ciut więcej, niż mogłyby oczekiwać, bo w przy-
padku jednego psa pracownicy zadbali nawet 
o tomograf, żeby zdiagnozować skutki wypadku, 
a w przypadku drugiego – zorganizowali zbiór-
kę pieniędzy na „wózek inwalidzki”, bo pies miał 
niedowład łap po wypadku. I tę serdeczność ob-
sługi dostrzegają też ludzie, którzy nam poma-
gają w wyposażeniu w pralkę, chłodziarkę, itp. 
– osoby prywatne i firmy. Widzą, że to wszystko 
dobrze służy zwierzętom.

Schronisko Przylasek ma nie tylko stronę in-
ternetową, ale i profil na facebook’u, który po-
lubiło już ponad 2,6 tys. osób. Zresztą FB jest 
formą prezentacji nowych zwierząt, które dzięki 
temu zyskują swój dom, a ponadto nowi właści-
ciele przesyłają zdjęcia swoich pupili po kilku 
tygodniach, żeby pokazać, jak im się wiedzie, 
wymieniają uwagi. 

– Najlepsze schronisko nie zastąpi psu domu 
– mówią W. Gierus i B. Mościcki. – I po naszych 
zwierzętach widać, że lgną do ludzi, chociaż wy-
prowadzane są na spacery poza boksy zarówno 
przez pracowników, jak i przez wolontariuszy. Ci 
ostatni są w różnym wieku, są także bardzo doj-
rzali, którzy przyjeżdżają tu z Lubania, odległego 
raptem o niespełna 3 km, żeby pospacerować po 
lesie z psem ze schroniska.

Porównanie z domem dziecka jest trochę 
niestosowne i całkiem nieadekwatne, ale war-
to wiedzieć, że zwierzęta tu przetrzymywane 
są pod stałą kontrolą lekarza – weterynarza, są 
zadbane bardziej, niż niejeden pies, mogą być 
transportowane wyłącznie przez pracowników 
mających stosowną licencję, karmione regular-
nie i zgodnie z potrzebami. Trafiają tu nie tylko 
„kundle”, zdarzają się psy, po które zgłasza się 
cała grupa zainteresowanych, jak się to przyda-
rzyło w przypadku miniaturki yorka, czy shit tzu 
i pojawia się kłopot – komu z chętnych oddać 
zwierzę? A chętni do adopcji zwierzęcia z Przy-
lasku mieszkają niekiedy daleko – w Krakowie, 
Wrocławiu, czy Warszawie.

– Z całą pewnością – usłyszeliśmy – minione 
miesiące potwierdziły potrzebę istnienia takiego 
schroniska, właśnie jako miejsca, które daje psu 
drugą szansę. Zdarzają się dramatyczne okolicz-
ności pozyskania zwierząt, jak choćby ta, gdy 
zaalarmowałnas jeden z wędkarzy, zobaczywszy 
spływające rzeką malutkie psy owinięte workami 
z folii „bąbelkowej”. Płynęły, piszcząc, jak tłumocz-
ki. Jaki wstrętny trzeba mieć charakter, by skazać 
malutkie zwierzęta na taki rodzaj śmierci? Tym 
szczeniakom akurat się udało, zresztą wszystkie 
trafiły do nowych domów, ale taki „eksperyment” 
jest przecież przerażający i może się powtórzyć.

– Są psy „powypadkowe”, porzucone, zagubio-
ne... – mówią pracownicy. – Niektóre trudno zła-
pać, ale sobie radzimy, choć już nie ma tzw. hycli 
z pętlą na długim kiju. Jest karma usypiająca, 
jest dmuchawka, bo po co dodatkowo stresować 
zwierzę, które i tak marnie się już czuje.

Poza wypadkami i „stanem bezpańskości” 
zwierzęta trafiają do schroniska w sytuacji, kiedy 
ich właściciel nie potrafi, lub nie może się nimi 
zaopiekować. – Kiedy do odsiadki trafia pijany 
rowerzysta – recydywista, posiadacz psa, to prze-
cież coś trzeba ze zwierzęciem zrobić – tłuma-
czono. – Czasami zwierzę ucieka, niekoniecznie 
ze względu na złe warunki i gubi się w mieście. 
Samochód „Przylaska” wyjeżdża wówczas po 
nowego lokatora.

Schronisko dla małych zwierząt w Przylasku 

Duże dla małych 
– Schronisko ma, poza wszystkim, jeszcze jed-

ną funkcję – mówią pracownicy. – Tu można po-
kazać uczniom różnych szkół, czym jest, a czym 
może być zwierzę dla człowieka, skąd wynika 
jego zachowania i jak je trzeba rozumieć, i in. To 
ważne, bo słabną z różnych względów, dawniej 
naturalne, kontakty dzieci i domowych zwierząt. 
Bywają u nas uczniowie okolicznych szkół i cza-
sami okazuje się, że w porównaniu z taką wizytą 
lekcje przyrody w szkole są martwe. Oczywi-
ście – byłoby najlepiej, gdyby takie instytucje 
jak schroniska nie musiały istnieć, ale... muszą. 
I wtedy powinny być takie, jak w Przylasku.   

Kierownictwo firmy ma inne plany polep-
szenia standardów pracy. Może będą skuteczne 
starania, by przy zwierzętach, w ramach m.in. 
swoistej resocjalizacji, pracowali osadzeni w za-
kładzie karnym pobliskiej Zaręby. Oczywiście 
nie tacy, z wysokimi wyrokami za przestępstwa 
przeciwko zdrowiu i życiu, ale są przecież inni, 
którym takie zajęcie mogłoby się przydać, gdy 
wrócą na wolność...

Na styku logiki i praktyki
Schronisko dla zwierząt jest też szkołą logiki 
dla ludzi, a precyzyjnie – nierzadkiego braku 
logiki, bowiem:

• Zwierzętom w schronisku zakładane są czipy, 
żeby je można było zidentyfikować, ale.. Nie 
ma w Polsce przepisu, który nakazywałby sto-
sowanie jednego rodzaju czipów, więc zdarza 
się, że system nie jest w stanie odczytać zapisu, 
nagranego w innym formacie. Jest więc czip, 
ale jakby go nie było. Podobno „nie da się” tego 
unormować.

• Żeby można było uruchomić schronisko, 
musi funkcjonować w nim gabinet wetery-
naryjny, ale... Schronisko nie może takiego 
gabinetu prowadzić. Lekarz-weterynarz musi 
zarejestrować prywatną praktykę i wynająć 
pomieszczenie na gabinet od schroniska, żeby 
w nim pracować. Inaczej „nie da rady”.

• Każdy konwojent zwierząt, zatrudniony 
w schronisku dla małych zwierząt, żeby mógł 
zgodnie z prawem dowieźć odłowionego w mie-
ście kota do klatki w Przylasku, musi mieć li-
cencję. Dokładnie taką samą, jak kierowca 
TIR-a, który wiezie ze Szwecji do Hiszpanii (i 
odwrotnie) całe stado bydła czy nierogacizny.

„Przygoda z nysą”, czyli wielki tort do podziału

Rowery, kajaki, pontony...
Biblioteczka izerska

Dziedzictwo Gryfowa 
Śląskiego

Stacja kolejowa na linii

Kolej Doliny Bobru – Pilchowice – Zapora Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach

Arcyciekawą książką jest „Dziedzictwo kul-
turowe Gminy Gryfów Śląski i okolic”, sygno-
wane przez tamtejszą Bibliotekę Publiczną. 
Tytuł wprawdzie na kolana nie rzuca, ale treść 
– owszem, i to bardzo. Książka ta jest plonem 
konferencji i efektem referatów, wygłoszonych 
w jej trakcie przez znawców poszczególnych 
spraw – miłośników Gryfowa. A że nie są to 
referaty naukowe, to i nie są nudne. Czytelnik 
z tej wyglądającej na niepozorną, książeczki 
dowie się m.in. i tego jak powstawały gazownie 
miejskie, po których dziś właściwie nie ma śla-
du, jak wyglądały latarnie gazowe, po których 
śladu też nie ma, a szkoda, bo były piękne. Kto 
i dlaczego jadł w Gryfowie zupę piwną i kiedy 
(i z jakiego powodu) kąpano młode wieprzki. 
Jest nawet historia, którą na upartego można 
porównać do scenariusza „Samych Swoich”, 
o miłości córki młynarza do syna dzierżawcy 
folwarku i jak się skończył ten mezalians. Czy to 
prawda, że choinkę na Święta należy ustawiać 
nieopodal pieca? – o tym już trzeba przeczytać. 
Zachęcamy do wnikliwej lektury.
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Powiedzieli! Pomyśleli?
Cytujemy w każdym wydaniu gazety wypo-

wiedzi Bardzo Ważnych Osobistości, które to 
osobistości przemawiają publicznie, zasłuchane 
w siebie, niekoniecznie postrzegają miarę wła-
snej śmieszności.

– w naszej szkole pojawiło się dwóch bliź-
niaków – oznajmił jeden z szefów samorządów 
lokalnych. A ilu miałoby niby tych bliźniaków? 
Sześcioro?

– wymyśliłem lekcję edukacyjną – oznajmił 
jeden z samorządowców, przejęty swoją misją 
oświatową. Ciekawe jakie mogą być inne lek-
cje, poza edukacyjnymi? Jak się taki dydaktyk 
rozwinie, to uczniowie mogą mieć naprawdę 
problemy

– w epoce globalizacji szkodliwej na 
wszystkich azymutach cywilizacyjnych – alar-
muje działacz, który sobie nie zdaje sprawy, że 
używany przez jego język też jest szkodliwy „na 
azymucie” jasności wypowiadania się i popraw-
ności

– odbyliśmy ustną rozmowę – zapewnił wy-
stępujący na sesji rady. Faktycznie, bo jeszcze 
mogła być na migi

– sprawozdanie jest faktem obiektywnym – 
owszem, chociaż zawsze wydawało się nam, że 
nie ma innych faktów

– trzeba przedstawić nam każdy krok kie-
runkowy – nie podejmujemy się tego przetłu-
maczyć na żaden zrozumiały język 

– (dwa kolejne cytaty z łączki edukacyjnej): 
istotą jest nauczyciel, który nauczy oraz nie 
wyobrażam sobie szkoły bez uczniów, acz-
kolwiek znam nauczycieli, którzy sobie taką 
szkołę wyobrażają – obie te wypowiedzi, autor-
stwa jednego z radnych dowodzą, że nie należy 
on do miłośników oświaty, zapewne z wzajem-
nością 

– stan obecny nie dość, że ulega zmiennym 
warunkom pogodowym, to w dodatku stwa-
rza zagrożenie – relacja specjalisty o walącym 
się obiekcie Kiedy budowlaniec muruje, to wie 
co robi, kiedy mówi (pisze), to wygląda na to, że 
lepiej, by murował bez zbędnego gadania

– nowa ambiwalencja istnieje w temacie, że 
tak naprawdę to my nie potrzebujemy tego 
garażu ... – z listu przedsiębiorcy do urzędu

– ten parking blokuje nam od wielu lat do-
chody i szanse ich lukrowania ... – ze skargi 
inwestora do urzędu 

– pochwały przyjmuję na klatę – stwierdził 
„skromnie” jeden z radnych rządzącej koali-
cji. – Do tego niepotrzebna jest jakaś specjalna 
klata – skonstatował zgryźliwie radny opozy-
cji spoglądając na faktycznie chuderlawą pierś 
przedmówcy

– dobrymi pracownikami się stoi – zapre-
zentowano odważną tezę na jednym ze spo-
tkań, miał to być komplement dla firmy obcho-
dzącej okolicznościowy jubileusz. – A powinno 
się z nimi iść do przodu – skomentował ktoś 
złośliwie.

– nie będę popuszczał wodzów fantazji – 
powiedział radny, uznając, że zagalopował się 
w obietnicach. – To może ja coś popuszczę – 
dodał inny, chcąc skorzystać z okazji. Wzbudził 
powszechne zainteresowanie nie tyle fantazją, 
ile tym, co zamierzał popuścić. 

Polacy nie gęsi?
Od pewnego czasu przytaczamy Czytelni-

kom „Ech Izerskich” przykłady językowe, z tzw. 
mowy potocznej młodzieży, przy czym określe-
nie „młodzież” rozciąga się czasami na grubo 
ponad 30 rok życia. Zaczerpnięte z angielskie-
go słowa, bezlitośnie katowane, dewastują oba 
języki – angielski i polski. Użytkownicy tego 
koszmarnego slangu mają jednak wrażenie mi-
sji, bo ich zdaniem – przecierają szlak do no-
woczesności. A poniżej przykłady takich „do-
konań” – prosimy o nienaśladownictwo: 

– lajkam cię tu bardzo – czyli oznaczyłem 
wiele razy, że cię lubię (podziwiam, chcę zwró-
cić na ciebie i siebie uwagę innych, itp.). Nowo-
czesna, cyfrowa forma atawistycznych zacho-
wań, których wzorzec dają psy, siusiając pod 
każde drzewko na swoim terenie

– lajcik – rozumienie tego słowa nie jest pro-
ste, bowiem ma wiele znaczeń, od prostackiego 
„leciutkie”, poprzez „nie przejmuj się”, aż po 
ciężkie – „mam cię w ...”. Ale może też być ro-
zumiane, jako wyraz sympatii. Wdrożenie tego 
określenia okazało się więc wielce ryzykowne, 
co jednak nikomu specjalnie nie przeszkadza, 
bowiem ci, którzy go używają słuchają z reguły 
samych siebie, wiedząc, że na ich gadanie nikt 
i tak nie zwraca uwagi

– wyszła w kombinezonie megatotaldżin-
slukowym – znawcy („blogerzy”) modowi 
uczenie omawiali w telewizji ogólnopolskiej 
kreacje telewizyjnych „gwiazd_eczek”, czyli 
swoich koleżanek, które usiłują powyrywać 
z babcinych szaf stare ciuchy i zaprezentować 
„oldskulowe” wdzianka XXI wieku. Patrzeć 
nie sposób, rozumieć nie można, żałość bierze, 
kiedy się tego bełkotu słucha. A to tacy ludzie 
dyktują styl w telewizji, a więc poniekąd w ży-
ciu niemałej części społeczeństwa, rozrywanego 
między „Interwencje”, „Trudne sprawy”, „Goło 
i wesoło”, czy podobne. 

Drzewo wiadomości, 
czy ściana płaczu?
Jeden z domów w Sulikowie ma fasadę impo-

nującą. Fakt, że imponuje ona głównie mnogo-
ścią talerzy anten satelitarnych, ale lepsze to, niż 
nic. Obserwatorzy zastanawiają się tylko, czy 
można to nazwać „drzewem wiadomości do-
brego i złego”, czy raczej „Ścianą Płaczu”. Biorąc 
pod uwagę rodzaj wiadomości, podsuwanych 
nam ostatnimi laty przez telewizję, zarówno ka-
nały publiczne, jak i prywatne, to optymizmu 
w tych informacjach za wiele nie ma. Wchodzi 
więc, że to raczej „Ściana...”. 

Ciekawe, kto zapłacił?
Wjeżdżający do wsi Uniegoszcz pod Luba-

niem, przecierali oczy przy wyjeździe, bo tabli-
ce informowały ich, iż opuszczają Unigoszcz. 
Obie tablice były solidnie wykonane, za obie 
zapewne ktoś zapłacił, obie zostały zamontowa-
ne, co też nie dzieje się za darmo. A nas dręczy 
pytanie – to zapłacił za te fanaberie, bo przecież 
ktoś musiał. I czy koszty pokryła osoba winna 
błędu, czy też nieświadomi niczego mieszkańcy 
gminy? 

Czy łatwo zmienić męską koszulę w efektow-
ną poduszkę? W dodatku z regionalnym zdo-
bieniem? Jednemu łatwo, drugi uzna, że to jest 
całkowicie wykluczone.

Po wizycie w pracowni krawieckiej „Lilu” 
w Gryfowie Śląskim zyskamy dowód, że to jest 
nie tylko możliwe, ale wręcz oczywiste. Ilona 
Litkowiec, o pracy której mieliśmy okazję pi-
sać w „Echach Izerskich” nie szczędzi trudu, by 
w swojej działalności podkreślać na każdy moż-
liwy sposób, że regionalizm może być cennym 
wkładem we współczesną stylistykę krawiec-
kich prac.

– Ze starej, męskiej koszuli – powiedziała – 
można przygotować wygodną poszewkę na po-
duszkę. A u nas jej „rewers” zdobimy łużyckim 
haftem, typowym dla tego regionu, więc jeśli 
ktoś szukałby efektownej i oryginalnej pamiąt-
ki, to taka poduszka jest jedną z opcji.

„Lilu” nie ogranicza się do wzorów łużyc-
kich. Podobne poduszki, ale ze wzorem jelenia, 

trafiły do koneserów w Jeleniej Górze,. Nie jest 
wykluczone, że kolejnym produktem będą po-
pularne (w latach 50-tych ub. wieku!) makatki 
kuchenne ze stosownymi hasłami, że „Jak żona 
gotuje, mężowi smakuje”. I inne, podobne.

Takie hasła dla młodszego pokolenia stra-
ciły na aktualności, bo teraz młodzi małżon-
kowie częściej dzwonią po pizzę, albo idą 
skosztować kebabu, czy sięgają po puszkę coli 
i chipsy, „w ramach kuchni narodowej”, ale... 
ciekawi jesteśmy tego eksperymentu z makat-
kami z czasów prababć. Młode kobiety chcą 
być teraz wyzwolone (od kuchni) i wykształ-
cone, ale w innych specjalnościach, niż piero-
gi, czy bigos. Popularność zdobywają (sądząc 
z relacji telewizyjnych) potrawy z ośmiorni-
czek i innych głowonogów... Czy w tej sytuacji 
jedynym stosownym miejscem dla takich ma-
katek pozostanie muzeum?

Na zdjęciu: czy w takiej poduszce łatwo roz-
poznać koszulę?

Koszula czy poduszka?

Kwietnik 
Widzieliśmy już kwiaty na kamiennym pło-

cie, w resztkach korzenia starego, przydrożnego 
drzewa, w maszynach rolniczych, a nawet w za-
głębieniu wielkiego kamienia i w innych dziw-
nych miejscach.

W Przecznicy zobaczyliśmy twórcze wyko-
rzystanie żeliwnego zlewu. Gratulujemy po-
mysłodawcy, a Czytelników prosimy o sygnali-
zację podobnych pomysłów, bo nader chętnie 
będziemy je popularyzować. 

o milicji słów kilka

70 lat i... nic
„Jak się daje zauważyć, ludność cywilna w po-

wiecie lwóweckim nie jest całkowicie zadowo-
lona, powodem tego jest, że nie ma żadnej roz-
rywki ...” – taką tezę wielu naszych znajomych 
głosi w 2015 r. w przekonaniu, że jest ona trafna 
i prawdziwa. Ale powyższy cytat pochodzi z... 
raportu służbowego komendanta powiatowego 
Milicji Obywatelskiej we Lwówku z 1946 r.

Komendant rozpisał swoje refleksje szczegó-
łowo: „(...) nie ma „kina” i innych – stwierdził 
– Następnie brak jest środków lokomocji, gdyż 
kolejnictwo dochodzi w dwa najmniej zalud-
nione tereny naszego powiatu i przez to miasto 
powiatowe Lwówek jest jak umarłe, ludność 
natomiast wdaje się w pijaństwo, co daje się tłu-
maczyć brakiem rozrywek.” – Ryszard Makuła, 
komendant, napisał SIEDEMDZIESIĄT LAT 
TEMU dokładnie to, co się daje dziś wyczytać 
w komentarzach do różnych tekstów interneto-
wych. Wygląda na to, że w Powiecie Lwówec-
kim (przynajmniej w sprawie opinii o rozryw-
kach) nic się nie zmieniło. Kina wprawdzie były, 
ale znowu ich nie ma, z koleją jest dokładnie tak 
samo, więc meldunek komendanta odpowiada 
w zasadzie stanowi faktycznemu. Tylko... co 
myśmy robili przez te 70 lat, żeby znowu narze-
kać na te same bolączki?!

A może wszystkiemu winien jest internet. 
Ludzie wprawdzie zawsze narzekali, ale mie-
li ograniczony jednak krąg znajomych. Teraz, 
kiedy mogą w internecie wypłakiwać się na 
całe zbolałe łono świata, korzystają z tej okazji 
nawet ci, którzy pisać nie potrafią, a w interne-
cie odnajdują w sobie tę umiejętność. Można 
powiedzieć, że komputer stał się powiernikiem 
frustratów...


