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Do lata, do lata... piechotą by się szło...

W kolejnym wydaniu „Ech” prezentujemy Czytelnikom nieco inny nurt
niektórych publikacji – można je określić jako „opowieści o pasjach”. Ludzie, którzy swoje pasje realizują z pełnym przekonaniem – osiągają sukces, a przede wszystkim mają zasadne poczucie spełnienia, bo przy okazji
„zarażają” innych wartościowymi emocjami. Można barwić len naturalnymi
składnikami – roślinami, jakie mogą wyrosnąć w każdym przydomowym
ogródku. Można też ze zwyczajnej wełny zrobić filcowe etui do smartfona,
jakiego nie ma w żadnym sklepie. To nie są opowieści abstrakcyjne – każdy z naszych Czytelników może pojechać do takich miejsc i takich ludzi,
który to potrafią i umieją tego nauczyć. To – poza wszystkim – może być
dobra oferta na wakacyjne, dobrze spędzone popołudnie, także z własnymi
dziećmi.
Dzielimy się z Państwem sukcesami naszych, izerskich samorządowców,
mając nadzieję, że jeśli się upowszechni wiedza o nich (sukcesach), to i inni
pójdą w te ślady. Chcemy prowadzić do ciekawych miejsc i przedsiębiorczych ludzi. Przekonać, że jeśli ktoś to potrafił zrobić, to i dla wszystkich
innych podobne osiągnięcia są możliwe.
Właśnie dlatego wydajemy „Echa”. Żeby pokazać dobre przykłady, dodać
wszystkim wiary we własne siły i pokazać, że wszystko jest możliwe, jeśli się
tylko bardzo chce. A że przed nami lato, to zapraszamy na wędrówkę po Pogórzu Izerskim i zapewniamy, że w każdej, nawet najmniejszej miejscowości
jest ktoś, lub coś, co może skupić naszą uwagę, dodać dobrej energii. Mamy
nadzieję, że tak właśnie widzicie Państwo tę gazetę.
Bożena Mulik
Redaktor Naczelna

Nad polami

Samą nostalgią żyć trudno

Kilkadziesiąt osób stanęło przed
domem w Tarczynie w jednego popołudnia. Takich tłumów ten dom pewnie nie widział od lat, a stoi od 1871
roku. W dodatku jest od dziesiątków
lat niezamieszkały. Ale ta sytuacja
może się zmienić, bo właśnie weszły
doń dobre duchy – kilkoro artystów
– plastyków, grupka innych ludzi,
wrażliwych na sztukę, i inni, może
„zwyczajni”, ale chcący poznawać historię takich miejsc, by ją zapisywać
współcześnie.
Na szczyt wzgórza, gdzie stoją zabudowania jednej z najmniejszych
wsi na Pogórzu Izerskim dotarła tego
dnia kilkakrotnie liczniejsza grupa
ludzi, niż w niej mieszka na stałe.
Trudno zresztą powiedzieć „na stałe”,
bo wśród mieszkańców Tarczyna jest
kilkoro takich, którzy pomieszkują

tutaj, ale także w swoich rodzinnych
krajach, w Holandii czy w Niemczech.
Ściągnęła ich wszystkich tutaj atmosfera miejsca niezwykłego. Przyjeżdżali
czasami z przypadku, szukając domu
dla siebie, a do Tarczyna zajrzeli „po
drodze”, bez przekonania. Okazało się,
że właśnie to miejsce wybrali dla siebie na stałe.
O tworzącym się „parku kulturowym” w okolicach Tarczyna w gminie
Wleń pisaliśmy już wcześniej, niemniej sprawa jego kreacji postępuje
szybko. Wystawa (a właściwie – happening artystyczny, bo prezentacji
było kilka i stworzyły multimedialną
całość), to kolejny krok. Takich domów na Pogórzu jest więcej, namawiamy do ich odwiedzania i prób
ożywienia. Jak to się robi – można
przeczytać na stronie 6.

Z „Wicherkiem”

Nowy duch starych domów
Czy domy przysłupowe ocaleją? To relikt Pogórza i jego efektowna wizytówka.
Dom Kołodzieja widoczny na zdjęciu, mógł zniknąć bez śladu, a trwa w dobrej
kondycji. Takich domów jest jeszcze co najmniej kilkaset. I są ludzie, którzy chcą
owo dziedzictwo zachować. Dalej na stronie 11.

Marzenie o lataniu można urzeczywistnić. Jak? Zapraszamy do lektury
tekstu na stronie 4.

Chrośnica – wioska barwnych wątków

Czy można – nie sięgając po środki
chemiczne – w sposób trwały i estetyczny nadać kolor lnianej bluzce,
spódnicy, czy koszuli? Tak, żeby ani
słońce jej nie odbarwiło, ani też w praniu kolory nie straciły na intensywności? W czasach wszechobecnej chemii wydaje się to prawie niemożliwe.
A jednak…
– Rumian balwierski nadaje tkaninie kolor żółty, podobnie jak zachyłek,
choć w innym odcieniu, a młode pędy
wrzosów – zielony. Monika Wizła-Kubiak z Chrośnicy nie opowiada teorii
z książki wziętych, a z praktyki. Nieopodal jej domu rosną nie tylko takie
rośliny, ale też inne – aksamitka, kroDok. na str. 8
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„Pierwsze koty za płoty…”– czyli realizacja PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie
Za nami pierwsze nabory wniosków przeprowadzone w ramach działań PROW 20142020. Do realizacji zostały wybrane operacje obejmujące:
• Zakładanie działalności gospodarczej
• Rozwój działalności gospodarczej
• Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
• Rewitalizacja lokalnych zasobów
• Wspieranie ochrony środowiska
Beneficjenci działań podpisują już pierwsze umowy, zabierają się do realizacji zadań,
które zawarte były w projektach. Wszystkim Beneficjentom życzymy powodzenia
w realizacji działań oraz pomyślnego rozliczenia i zakończenia projektów.

DOTACJE PROW 2014-2020 – KTO? GDZIE? KIEDY?
Kto może być Beneficjentem działań PROW 2014-2020?
Gdzie można uzyskać informacje?
Kiedy planowane są nabory wniosków?
Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdziecie Państwo na stronie
internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl gdzie na bieżąco zamieszczanie
i aktualizowane są treści dotyczące warunków przyznania pomocy, harmonogram
oraz terminy naborów wniosków. Ponadto informacje pojawiają się na bieżąco na
profilu Stowarzyszenia na fb, twitter, G+. Zapraszamy do lektury.

PORADNIK BENEFICJENTA PROW 2014-2020
W ramach środków PROW 2014-2020 Beneficjenci będą mogli pozyskać fundusze na:
1. Zakładanie działalności gospodarczych – START UP – środki mogą być
przeznaczone na budowę, adaptację lub remont pomieszczeń przeznaczonych
do prowadzenia działalności, zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń, rozwój
działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, odnawialne źródła energii
lub wdrażanie nowych technologii przyjaznych środowisku.
Beneficjent:
– osoba fizyczna, która przez okres ostatnich dwóch lat nie prowadziła działalności
gospodarczej (nie była zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczych) i nie uzyskała pomocy na tego rodzaju działalność
2. Rozwój działalności gospodarczych – środki mogą być przeznaczone na
wspieranie działań w kierunku rozwoju usług, a także drobnej wytwórczości,
podnoszenia kompetencji pracowników, opieki nad dziećmi, dostępu do usług
zdrowotnych i usług społeczno-opiekuńczo-integracyjnych, rozwój działań
wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, odnawialne źródła energii lub
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych przyjaznych dla środowiska.
Beneficjent:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z miejscem zamieszkania
i prowadzenia działalności na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) –
także dot. wszystkich członków spółki cywilnej
3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz rewitalizacja lokalnych
zasobów – w ramach tego działania środki możemy przeznaczyć na budowę,
remont i wyposażenie obiektów i miejsc związanych z rozwojem obszaru
w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz modernizacja
i adaptacja obiektów użyteczności publicznej służących pobudzeniu aktywności
społeczeństwa, wspieranie działań polegających na oznakowaniu, budowie,
rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i sportowej (ścieżki edukacyjnej, tablice informacyjne, siłownie zewnętrzne,
place zabaw, itp.), wspieranie działań dotyczących tworzenia i doposażenia
profesjonalnej bazy turystycznej, edukacyjnej.

Beneficjent:
Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe lub jednostki samorządu
terytorialnego.
4. Wspieranie ochrony środowiska – środki otrzymać będzie można na wspieranie
działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do dziedzictwa
przyrodniczego obszaru Partnerstwa Izerskiego (parki, skwery, itp.)
Beneficjent:
Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe lub jednostki samorządu
terytorialnego.
5. Tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – środki przeznaczone na
budowę, adaptację, wyposażenie, remont pomieszczeń przeznaczonych do
prowadzenia działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz na zatrudnienie
i utrzymanie miejsca pracy.
Beneficjent:
Osoba fizyczna, organizacja pozarządowa i osoba prowadząca działalność
gospodarczą.
6. Granty– środki przeznaczone m.in. na rozwój oferty z wykorzystaniem potencjału
miejsc integracji społecznej, podniesienie aktywności społecznej poprzez
doposażenie podmiotów życia społecznego, wspieranie działań promocyjnych,
dotyczących obszaru Partnerstwa Izerskiego i produktów lokalnych, wspieranie
działań polegających na oznakowaniu, budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu
lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (ścieżki edukacyjne, tablice
informacyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw, itp.), wspieranie działań
dotyczących tworzenia i doposażenia profesjonalnej bazy turystycznej,
edukacyjnej.
Beneficjent:
Organizacja pozarządowa, związek wyznaniowy.
Wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach działań PROW 2014-2020
zapraszamy do biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620
Gryfów Śląski.
Zapraszamy na fb, twitter, G+ oraz na stronę internetową www.lgdpartnerstwo
izerskie.pl gdzie znajdziecie Państwo informacje dotyczące szkoleń, spotkań
i punktów konsultacyjnych dla Beneficjentów PROW 2014-2020.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców PROW 2014-2020

W celu zapewnienia Wnioskodawcom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się
z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR
udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy działań/poddziałań/typów
operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą
zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych,
usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego
rodzaju działalności.
Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe
po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do
zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie
uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku
o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń
ARiMR w dziale “Wzory dokumentów”.
Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez
konieczności logowania.

KALENDARZ IMPREZ OD LIPCA 2017 R.
Średniowieczny Jarmark Gołębiarki we Wleniu, Wleń Biegnij!, Płyń!, Graj! 24-25.06.2017 r.
Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej Swojskie Granie i Śpiewanie Leśna, 24.06.2017 r.
III Międzynarodowe Poławianie Pereł na rzece Kwisie, Leśna,1.07.2017 r.
Zlot Czarownic „Baboki” Góra Szybowcowa Jeżów Sudecki, 1.07.2017 r.
„Święto Pecenicy” w Gościszowie 1-2.07.2017 r.
Lato z Radiem Świeradów Zdrój 2.07.2017 r.
XII Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim
8-9. 07.2017 r.
Lwóweckie Lato Agatowe, Lwówek Śląski, 15-16.07.2017 r.
Festiwal Nasion Stacja Wolimierz 21-23.07.2017 r.
XIX Gala Izerska, Stadion w Mirsku, 22-23.07.2017 r.
Izerskie Klimaty Izerskie Bogactwa, Stadion w Mirsku, 22.07.2017 r.
Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” – 31.07. – 05.08.2017
V Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą, 5-6.08.2017 r.

XXI Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu, 12-13.08.2017 r.
Dni Zawidowa 12-13.08.2017 r.
Piknik Historyczny, 800 lecie Lwówka Śląskiego, 9.09.2017 r.
Czerniawa jaka strawa, Świeradów Zdrój - Czerniawa – 9 września 2017
Folk Fest Świeradów Zdrój, 16.09.2017 r.
Wystawa Hodowlana Młodzieży Koni Rasy Śląskiej i Konik Polski w Lubomierzu, 16.09.2017 r.
Konkurs Orkiestr Wojskowych, Świeradów Zdrój – 21-23 września 2017
XXIV Spotkania z Muzyką Dawną, Świeradów Zdrój – 21-23 września 2017
Święto Chleba – XX edycja konkursu na tradycyjne wypieki chlebowe, Milików, 24.09.2017 r.
Dary Lasu, Lwówek Śląski 30.09.2017 r.
Jesienne Spotkania Chóralne, Świeradów Zdrój – 30 września
Rodzinny Triatlon Kajakowy 2017 Radomierzyce 30.09/1.10.2017 r.
Bike Maraton, Świeradów Zdrój, 7.10.2017 r.
Super Bieg, Świeradów Zdrój – 8 października 2017
Mikołajki na Łosiu, Łagów, 9.12.2017 r.
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Cudzoziemcy w izerskich ławkach

CZAS NAUKI
– Mała szkoła ma nad dużą sporą
przewagę – mówi (trochę przekornie
Julia Maczek, dyrektor szkoły podstawowej w Kopańcu). – Oczywiście,
ma mniejsze możliwości finansowe,
nie może się tak „rozpychać” promocyjnie, ale… Tu każdy nauczyciel zna
każdego ucznia, nie tylko z nazwiska
i imienia, ale tez od strony zachowań,
stopni, skłonności do psot. Można
więc okiełznać jakiś kolczasty charakter w zarodku, bo od razu widać,
kiedy dziecko „fiołkuje” (od słów poety – „zielono nam w głowie i fiołki w niej kwitną”). Z drugiej strony
– łatwiej skutecznie wesprzeć kogoś
niepoukładanego i pomóc mu się
otworzyć, albo znaleźć w kimś taką
wartość, którą będzie mógł zaimponować kolegom, co pomoże mu zdobyć ważną dla siebie pozycję.
To teoria. W wielu szkołach też

tak się mówi. Tyle, że kiedy pytamy
o fakty i o praktykę, to dyrektor J.
Maczek ma ich na podorędziu mnóstwo, a w innych szkołach bywa z tym
trudniej. – Sprowadziło się w okolice
małżeństwo holenderskie z dwojgiem dzieci, jakoś wczesną wiosną.
Z dorosłych tylko matka znała odrobinę niemiecki, ojciec – podobnie
jak dzieci – wyłącznie holenderski.
W dodatku starszy chłopiec miał
zdiagnozowaną dysleksję, co nawet
w holenderskiej szkole przysparzało
trudności. A my stanęliśmy przed
wyzwaniem – jak w ciągu roku (bo
ustawa daje nam tylko tyle czasu)
nauczyć dzieci polskiego do takiego
stopnia, by mogły zdać każdy egzamin obowiązujący w ich wieku? I to
się udało. Sporo rozmów z rodzicami,
nauczyciel, który na lekcję szedł ze
słowniczkiem polsko-holenderskim
pod pachą, uważna analiza możliwości chłopca, któremu pomogliśmy się
wybić w gronie kolegów, dostrzegając
jego umiejętności sportowe…
Takich wyzwań (choć dyrektor
Maczek woli używać określenia –
„spraw”) szkoła w Kopańcu miała
sporo, bo i uczniowie tu są oryginalni. Są dzieci małżeństwo polsko-angielskich, polsko-ukraińskich, przez
jakiś czas była w tutejszym przedszkolu malutka Węgierka. A w 2012
roku realizowano „chiński projekt”,
bo jedna z mam tutejszych dzieci
jest sinolożką, nauczycielką uniwersytecką, więc grupa dzieci miała
okazję uczyć się języka chińskiego,
stworzono zespół, który z chińskim
programem artystycznym występował w Filharmonii… Pozostały po
tej przygodzie rozmaite przedmioty
– miecze, „gadające tablice”, które
po wskazaniu lińskiej litery odpowiadały fonetycznie, itp. Niedawno
byli studenci z Bonn – spora grupa
zajmowała się projektem „promocji
turystyki zdrowotnej”, a stała, trwają-

ca od 17 lat współpraca z jedną z czeskich szkół owocuje wymianą grup
młodzieży i warsztatami artystycznymi. Mówiąc i pisząc o tej szkole należy brać pod uwagę nie tylko grono
dzieci i nauczycieli, ale też rodziców,
którzy widzą, jak do pracy przykładają się pedagodzy, więc – jeśli mogą
– to dokładają troszkę od siebie, żeby
w dobrej szkole było jeszcze lepiej.
I dlatego m.in. został tu zorganizowany występ zespołu z Indii, który miał
tournee po Europie. Zespół wystąpił
w Warszawie, Pradze, Amsterdamie
i… w Kopańcu. Tak samo dobre
miejsce, jak i trzy poprzednie.
– Bez rodziców naszych uczniów
nie byłoby tyle satysfakcji, ile mamy
okazję mieć – podkreśla J. Maczek.
– Być może nie byłoby w ogóle tej
szkoły, bo przecież jest malutka
i wiejska. Tyle, że dojeżdżają tu dzieci miejskie, zarówno z Jeleniej Góry
(w tym – z bardzo odległego Zabobrza), jak i Szklarskiej Poręby. To
spora grupa, ok. 20 osób. Część dowożą rodzice, inni dojeżdżają busem,

którego kursowanie załatwili też rodzice. Z reguły rodzice dzieci mieszkających na wsi dowożą dzieci do
miejskich szkół, u nas to działa także
w drugą stronę. I nie kończy się tylko na naszej szkole. Jeden z naszych
uczniów, Jeleniogórzanin, (nawiasem
mówiąc – zdobywca dwukrotnego
tytułu „ZDolnyŚlązak”, jest już absolwentem naszej szkoły, ale wciąż
dojeżdża. Tym razem do gimnazjum
w Starej Kamienicy. Jego rodzice i on
sam uznali, że tak będzie lepiej.
To wszystko nie znaczy, że każdy
dzień przynosi tylko sukcesy, a czasami trzeba podejmować trudne decyzje, jak choćby ucznia bez znajomości polskiego kierować o klasę,
albo i o dwie niżej, bo co z tego, że
jego rozwój fizyczny i intelektualny
jest wyższy, skoro nie potrafi tego
wysłowić. Po prostu – nie zna słów.
I zdarza się, że dziewczynka w październiku (bo właśnie trafiła do tej
szkoły) jest kierowana do klasy I, ale
już w kwietniu jest promowana do
drugiej, by w czerwcu – już zgodnie
ze swoim wiekiem – zyskać promocję do trzeciej. Do napisania tego
wystarczyło jedno zdanie, ale żeby
to osiągnąć – trzeba było kilkumiesięcznej pracy kilkunastoosobowego
zespołu nauczycieli, ale też i samej
zainteresowanej, i jej rodziców.
– U nas nikt z nauczycieli się nie
ogląda za nikim, kto mógłby go wyręczyć – konkluduje Julia Maczek. –
Każdy wie, że nikogo takiego nie ma
i każdy wie, że jeśli czegoś nie zrobi,
to nie będzie zrobione. A musi być,
więc trzeba się samemu przyłożyć.
Swego czasu pisaliśmy w „Echach
Izerskich” o spektaklu teatralnym
„Królowa Śniegu”, jaki kilkukrotnie
wystawiał szkolny zespół. Dziecięce
teatrzyki istnieją w każdej niemal
szkole, więc wydawałoby się pozornie, że o kopanieckiej imprezie nie
ma co się rozwodzić. A jednak… To

był spektakl, w którym wzięli udział,
w rozmaitych rolach, prawie wszyscy uczniowie szkoły. Każdy z nich
musiał unieść swój kawałek roli, niektóre mamy uczniów szyły kostiumy,
ktoś przygotował „śnieg”, który z wysokich balkonów nad sceną sypały
nauczycielki. Możemy napisać, że to
był „spektakl szkolny”, to znaczy –
cała szkoła miała swój udział w tej
prezentacji, a tego w wielkich szkołach zrobić się po prostu nie da.
Julia Maczek, ale też inni przedstawiciele izerskiej oświaty zostali
zaproszeni przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we
Wrocławiu do udziału w konferencji „Wielonarodowość i wielokulturowość w dolnośląskich szkołach
– aspekty prawne, organizacyjne
i kulturowe”. Będą współprowadzili panel wymiany doświadczeń
„Praca z uczniami cudzoziemskimi, mniejszości narodowych
oraz powracającymi z emigracji
w placówkach oświatowych Dolnego Śląska”. Z „naszych”, to znaczy
izerskich pedagogów zaproszeni
zostali też nauczyciele z z Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Technicznych
w Rakowicach Wielkich – Marek
Łukasik, Jacek Żojdzik i Bożena
Wieczorek.
Pierwsze próby kontaktów z młodzieżą ukraińską, a właściwie, pochodzenia polskiego mieszkającej
na Ukrainie, to połowa lat 90-tych
– wspomina Jan Czyczerski, dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich,
gdzie dziś kształci się młodzież ze
Wschodu. – Próby nawiązania skutecznego kontaktu z polską SP 10 we
Lwowie nie przyniosły jednak większych rezultatów, chociaż dyrekcja
była chętna do rozmów. Tyle, że konkurencję dla nas stanowił Kraków,
oferujący „pakiet”, to znaczy – naukę
w szkole średniej, a potem miejsce na
studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rakowice, nawet Wielkie nie
miały szans przebić Krakowa.
Ale nie rezygnowali, tyle, że ZSE-T
w Rakowicach skierował swoją ofertę
do podobnej (także – rolniczej) szkoły w Stryju. Nie od razu się udało,
bo na Ukrainie wówczas, podobnie
jak w Polsce był to czas dynamicznych (i nerwowych, trochę chaotycznych) przemian. Myśmy – jako kraj
– jakoś z tego wyszli, oni niestety nie.
I dlatego ostatnimi laty zyskaliśmy na
atrakcyjności.
Współczesność Zespołu dziś to 32
uczniów z Ukrainy na 421 – w ogóle, niespełna 10%. Niezbyt wiele, ale
na tyle dużo, że obecność młodzieży
z Ukrainy jest widoczna i odczuwalna.
– Chcą się uczyć naprawdę – podkreśla dyrektor. – Chcą pracować
w naszym gospodarstwie (a Szkoła
ma 40 hektarów do uprawy). To niby
nic nadzwyczajnego, że uczeń szkoły
rolniczej chce pracować w polu, ale
jest część polskich uczniów którzy
nie chcą. Chociaż pracując płaciliby
mniej za internat, nie 200, a 50 zł.
„Nasi” wolą zapłacić, zresztą przecież
płacą rodzice, a nie oni sami.
Uczniowie z Ukrainy muszą przed
podjęciem nauki w Rakowicach wykazać się znajomością języka polskiego w takim przynajmniej zakresie,
żeby uczestniczyć realnie w lekcjach.
Bez tego nie zostaną przyjęci przez
ośrodki rekrutacyjne na Ukrainie.
Oczywiście – doskonalą język później, ale muszą posiłkować się nim
od razu. Polskiego uczą się nieźle,
przedmiotów zawodowych – też.
Trochę gorzej jest z historią.
To zresztą jest – zdaniem nauczycieli – głębszy problem. – Musimy
mieć świadomość historycznych

uwarunkowań – mówią pedagodzy. –
Relacje polsko-ukraińskie są przedstawiane – powiedzmy – różnie. Nie
tylko te z połowy lat 40-tych XX wieku, ale i wcześniejsze. Nie wchodząc
nawet w racje – musimy to widzieć.
Zanim świadomość historyczna na
Wschodzie się ustabilizuje, minie
jeszcze sporo czasu. O tym, jak tam
jest, najlepiej świadczy pewna obserwacja. Gdy byliśmy na Ukrainie po
raz pierwszy pokazywano nam pomnik, a precyzyjnie – cokół, na którym stał dawniej posąg Władysława
Jagiełło, ale potem zmienił go Lenin.
Lenina relatywnie niedawno Ukraińcy zmienili na Chmielnickiego. Napomykają, że nie jest wykluczone, że
i on się nie ostanie. Kogo przyniesie
na ten cokół? – można się domyślać.
– My ich uczymy naszej historii –
mówią nauczyciele – w której ważne
i drażliwe miejsce zajmuje Wołyń.
Ale edukacja historyczna nie odbywa
się tylko na lekcjach, są przecież rozmowy rówieśnicze, internat, wspólna nauka… Różnie bywa. Chłopcy
z Ukrainy zakładają niekiedy koszulki z tryzubem. Dla nich to ważny
symbol. Ale te koszulki znikają. Czy
to siła presji, czy siła argumentu? Czy
to jest rozumienie naszych racji, czy
chwilowe ugięcie się? To nie jest do
końca wiadome.
Oczywiście – można sobie zadać
pytanie: czy w tej sytuacji praca nad
wyjaśnianiem meandrów historii ma
sens i po co to robimy, skoro pewnie trudno nam będzie kogoś przekonać? I czy edukacja nastolatków
z Ukrainy w Polsce, jakoś już tam
ukształtowanych jest nam w ogóle
potrzebna? Dobrej odpowiedzi nie
ma, ale jaka jest alternatywa? Jeśli
tej edukacji nie podejmiemy, to oni
zostaną wyłącznie z własną narracją
historyczną. A to jest zdecydowanie
gorsze wyjście, niż próba – nawet jeśli nie w pełni skuteczna – pokazania
im naszych racji, naszych dowodów
trudnych przejść.

A może nadto demonizujemy te
nastroje? Nie brakuje głosów, że młodzież po prostu przyswaja inną prawdę i nawet jeśli nie zawsze przyjmuje
ją jak swoją, to jednak jest to źródło
refleksji, a przecież o to chodzi, a nie
o drętwą indoktrynację. – Chciałbym „wejść w skórę” moich podopiecznych, choćby muzyków, grających w orkiestrze (a Ukraińcy lubią
muzykę i nieźle grają, występując też
w szkolnej orkiestrze dętej) i posłuchać ich myśli, kiedy grają hymn Polski, albo „Witaj majowa jutrzenko”.
Nieźle grają w piłkę, więc trafili do
szkolnej reprezentacji, dobrze biegają. To są po prostu młodzi, chłonni,
ambitni ludzie.
– Tacy sami, jak ich koledzy z Polski?
– Niestety – przyznaje dyrektor
Czyczerski – niekiedy tacy sami. Jak
wychodzą na przerwę, to i Polacy
i Ukraińcy łapią za smartfony, a ze
sobą nie gadają. Ukraińcy może mają
trochę gorsze smartfony i na tym polega różnica.
Do kolejnego eksperymentu międzynarodowej edukacji przymierza
się Lubomierz. – Mamy duży Zespół
Szkół, mamy przestronny internat
– mówi burmistrz miasta, Wiesław
Ziółkowski. – Mamy bezpośrednie
połączenie autobusowe z Ukrainą,
kurs autobusu zaczyna się właśnie
w Lubomierzu, współpracujemy
z tamtejszymi miastami. Byłoby niezrozumiałe, gdybyśmy nie rozważali
także oferty edukacyjnej. Byliśmy na
wstępnym rozeznaniu ewentualnego
zainteresowania. Muszę powiedzieć,
że kiedy zobaczyłem młodzież i usłyszałem, że niektórzy z nich przyjechali z rodzicami po prawie 500 km,
żeby poznać szczegóły ewentualnej
edukacji, to trudno było nie utwierdzić się w przekonaniu, że musimy
do tej sprawy podejść bardzo poważnie.

Świeradów-Zdrój w pigułkach
Budżet miasta (z inwestycjami) –
to 51 mln zł. Przy ok. 4.500 mieszkańców oznacza doprawdy duże
pieniądze. Dla porównania – budżet
Jeleniej Góry – ok. 380 mln zł, więc
wielokrotnie więcej, jednak mieszkańców jest ok. 80.000.
W mieście funkcjonuje obecnie
ok. 7.000 miejsc sanatoryjno-turystycznych. Za kilka lat ma być ich
ok. 15.000. Tutejsze wielkie hotele
i domy sanatoryjne przewidują z reguły rozbudowy.
Od kilku lat nie ma problemów,
by zachęcić mieszkańców do przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej. Przyczyna jest jedna – niezależnie od realnych kosztów budowy
przyłącza lokator płaci ryczałtowo
kwotę 150 zł. Resztę pokrywa budżet miasta. Ta różnica jest spora, bo
przeciętny koszt budowy przyłącza
sięga z reguły 10.000, a nawet przekracza tę kwotę, ale w konsekwencji lokator (w dłuższym wprawdzie
czasie) tę różnicę spłaci, a wygodę
ma od razu. Miasto z kolei zyskuje
na czystości. Kolejka oczekujących
na budowę przyłącza nie jest duża,
ale stała, rocznie wykonuje się ok. 16
takich instalacji. Część „tajemnicy
opłacalności” w tej sferze tkwi w tym,
że Urząd Miejski przyjął we własne
struktury firmę wodociągowo-kanalizacyjną, która w większości samorządów funkcjonuje jako miejska
spółka prawa handlowego, z własnym zarządem, radą nadzorczą, itp.,
więc jest relatywnie droższa w utrzymaniu. Stąd też „dochody z wody” są
w Świeradowie-Zdroju dochodami

własnymi budżetu.
W odróżnieniu od większości innych miast, głównie „turystycznych”
w Świeradowie-Zdroju nie ma tzw.
strefy płatnego parkowania. To ukłon
wobec kuracjuszy i turystów i forma
promocji miasta, choć z całą pewnością możliwość nieodpłatnego parkowania w samym centrum nie wymusza racjonalnej rotacji pojazdów, co
niesie inne uciążliwości.
Bieganie wokół Zajęcznika
Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój
rozpoczęło cykl budowy ścieżek dla
biegaczy. Pierwsza z nich – właśnie
oddana – liczy 5 km, kolejne będą
miały 7 i 10 km i mają stanowić magnes dla zaawansowanych i amatorów biegów terenowych. Wszystkie
zostaną zbudowane w rejonie Zajęcznika, a ich zdecydowanym walorem
jest, że przebieg „run track’ów” (bo
tak je nazwano) nie będzie kolidował
z trasami rowerowymi. To jest o tyle
ważne, że Góry Izerskie są już uznanym terenem jazdy rowerzystów,
więc o konflikty i wypadki nietrudno,
gdyby się okazało, że na tym samym
szlaku spotykają się cykliści i biegacze, zajęci przede wszystkim sobą.
A „run track” jest rozwinięciem
idei „single track’ów” – specjalnych
dróg dla rowerzystów, również w masywie Zajęcznika. Te ścieżki, w założeniu mające ok. 0.8 m szerokości
i max nachylenie 5% spopularyzowały już Świeradów-Zdrój. Łączny ich
dystans – to ok. 80 km. Corocznie
odwiedza je tysiące rowerzystów. Ze
statystyk wynika, że tylko w 2014 r.
było ich ponad 4 tys.
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Między wulkanami

Sąsiadujące z nami Pogórze Kaczawskie reklamuje się, jako leżące na
wulkanach. To prawda, ale… Prawdą
też jest, że i Pogórze Izerskie jest krainą wulkanów (szczęśliwie nieczynnych). Nie wszyscy zdają sobie z tego
sprawę, że wędrówka szlakami wulkanów może być fantastyczną ofertą dla
ludzi zainteresowanych geomorfologią. U nas bowiem mogą zobaczyć
„na żywo” i wzgórza wulkaniczne, ale
też wnętrze dawnych wulkanicznych
kominów, a nawet neki.

twardziel. Później, przez miliony lat
wiatry, mrozy i deszcze powodowały, że obniżała się wysokość komina
rozsypującego się pod wpływem warunków atmosferycznych, natomiast
twardziel trwała. Jak to twardziel.
Później nierzadko na tym miejscu
powstawały kopalnie bazaltu, czego
znakomitym przykładem są Księginki
pod Lubaniem czy Grabiszyce nieopodal Leśnej, ale też kopalnie w gminie Siekierczyn. Mamy też wzgórza,
a na nich zamki, zbudowane na tzw.
lawach poduszkowych, jak zamek kamienny nad Wleniem.
Różnica jest spora, ale w uproszczeniu: jeśli magma wulkaniczna stygła
powoli, to powstawały graniastosłupy
bazaltowe, jak choćby w Księginkach.
A jeśli – w przypadku wulkanów podwodnych – stygła szybko, to zastygała
w obłych, „poduszkowych” kształtach,
jak w przypadku wzgórza wleńskiego.

Wprawdzie z dzisiejszego punktu widzenia niełatwo sobie wyobrazić, że
górujące nad miastem wzgórze było
zatopionym w morzu wulkanem, ale
warto wyobraźnię uruchomić. Dla
człowieka kilkadziesiąt lat, to całe życie, a dla natury kilka milionów lat –
to tylko jeden z okresów.

Ruiny zamku Gryf w Proszówce na powulkanicznym wzgórzu

Na starej pocztówce z lotniczym
zdjęciem wzgórza przy Proszówce
w gminie Gryfów Śląski widać najlepiej, że był to wulkan. Na innym ze
zdjęć – wyrobisko w Grabiszycach, na
kolejnym – porwaki z okolic Wlenia.
Porwaki – o czym warto wiedzieć –
reprezentują różne „gatunki”, bowiem
są i takie, które lodowiec przeniósł,
odrywając skałę od jej podłoża, czyli
porwał jakiś jej kawałek, który może
mieć kilka… kilometrów wielkości,
albo wulkaniczne (zwane ksenolitami). Te z kolei bywały wyrywane
przez magmę z otoczenia i przenoszone wraz z jej ruchem dalej. Niekiedy
sprawa porwaków się komplikuje, bo
bywają porwaki piaskowcowe w ska-

Bazaltowy porwak w okolicach Kleczy

Dla mniej zorientowanych – nek,
to pozostałość skał powstałych jako
wypełnienie komina dawnego wulkanu.
Zastygająca lawa wypełniała komin, ale nie do końca, lawa wulkaniczna stygła powoli, tworząc tzw.

Wyrobisko bazaltowe kopalni w Grabiszycach

łach magmowych, to znaczy fragmenty piaskowca wtopione w skały wulkaniczne, itp., itd.
Już tylko z tej krótkiej opowiastki
widać, jak bardzo pasjonująca może

Z wiatrem, a właściwie – z „Wicherkiem”
To były czasy, kiedy – jeśli ktoś
chciał skopiować rysunek techniczny
– to… musiał go sobie sam przerysować. Z dzisiejszego punktu widzenia
młodych ludzi – niewyobrażalne. Nie
było kserokopiarki. Był zeszyt w kratkę. Powstawały wówczas – 60 lat temu
– konstrukcje, które i dziś stanowią
wzorzec dla wnuków tamtych młodych ludzi, którzy wówczas pasjono-

wali się modelarstwem lotniczym.
Takie, jak „Wicherek”
Jeżów Sudecki, organizator czerwcowej imprezy, Międzynarodowego Pikniku Lotniczego, „60-lecie”
Wicherka, był i pozostał centrum
modelarstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej i daleko poza nią. „Wicherek”
jest najpiękniejszym wspomnieniem
tamtych czasów – prościutki w kon-

strukcji (wymyślił ją Wiesław Schier),
składał się wyłącznie z najprostszych
materiałów – listwy, sklejki, kawałka
lipowej deski i papieru. Można było
jednak „Wicherka” zaprząc do najbardziej wymyślnych ewolucji powietrznych, więc nic dziwnego, że na Górze
Szybowcowej pojawiło się w czerwcu
blisko 20 „Wicherków” rozmaitych
wymiarów i rozpiętości skrzydeł. Nie-

mal każdy modelarz, który chciałby
być traktowany poważnie – zaczyna
od „Wicherka”. – Były egzemplarze,
które miały po… 30 lat i setki godzin
latania za sobą – powiedział nam
Krzysztof Malczuk, który poinformował też, że w rywalizacji na najwierniejszy model „Wicherka” zwyciężył
Rafał Wiaderek z Jeżowa Sudeckiego,
trzeci był też jeżowianin, Sebastian

Janicki, a drugi – legniczanin – Zbigniew Dudzina. A rywalizacja była
ostra i międzynarodowa.
– Modelarstwo i dziś daje niezwykle wiele satysfakcji młodym
ludziom – potwierdził Władysław Jagiełło, prowadzący zajęcia w Jeżowie
i wielki fan „Wicherka”. –A ten typ samolotu daje szanse i tym, którzy chcą
mieć model sterowany radiem, i tym,
co na uwięzi. – Modelarze dzielą się
na tych – dodał K. Malczuk – którzy budują mini-kopie istniejących
samolotów, i na tych, co budują modele, które nie mają swoich dużych
odpowiedników. Na imprezie można
było zobaczyć i jedne, i drugie. Przykładem tych pierwszych był samolot
oznaczony jako SP-MAX, replika
Jaka 12A. Sam model ważył prawie

być wędrówka między wulkanami,
to znaczy po różnych obszarach Pogórza Izerskiego, do której – także ze
względu na wakacje – gorąco zachęcamy.

samą satysfakcję? – trudno powiedzieć. Można się nauczyć „latać modelami” na takiej górze, jak Szybowcowa, a można i na symulatorze lotu,
zainstalowanym we własnym komputerze. Czy tak samo skutecznie? Może
i tak, ale radości (ponadto świeżego
powietrza oraz nieprawdopodobnych
widoków) pewnie nie jest tyle samo.

7 kg, miał 2,5 m rozpiętości skrzydeł,
30 cm sześc. pojemności silnika…
Dziś wszystko jest prostsze. Można
zamówić materiały i samemu zrobić
model od początku, ale można też
zamówić elementy i poskładać model. A jeśli ktoś jest leniwy i w miarę
zamożny, to zdoła zamówić gotowy
model, już poskładany. Czy ma taką

Jeżów Sudecki jest w obszarze Partnerstwa Izerskiego, a i daleko poza
nim – jedynym, liczącym się centrum
modelarskim dla młodych adeptów
lotnictwa. A ponadto żywym dowodem na to, że mamy w Partnerstwie
taką gamę atrakcji i utalentowanych
w rozmaitych dziedzinach instruktorów, którą nie mogą się poszczycić
nawet spore aglomeracje.
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Gryfowianin u laureata Nagrody Nobla

Wnętrze Hali Rajskiej

Twórca i przyjaciel
Wielu ludzi wchodzących do holu
Muzeum – Domu Gerhart Hauptmanna w jeleniogórskim Jagniątkowie, zwanego Halą Rajską nie ma
pojęcia, że właśnie oglądają na własne
oczy cząstkę historii… Gryfowa Śląskiego! Czy laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury, G. Hauptmann, miał coś wspólnego z Gryfowem? I tak, i nie – może brzmieć odpowiedź. Albo – poniekąd tak…
To nie znaczy wcale, że choćby raz
był w Gryfowie, chociaż to bardzo
możliwe, ale z pewnością znał Johannesa Avenariusa, bo to właśnie ten
gryfowianin ozdobił tę Halę w absolutnie oryginalnym, niespotykanym
stylu.
Johannes Maximilian Avenarius urodził się w Gryfowie Śląskim
w 1887 r. i tu mieszkał w okresie
dzieciństwa, dając się ponoć we znaki wszystkim dorosłym. Nikt wówczas nie diagnozował modnych dziś
chorób w rodzaju ADHD, wobec
tego uznawano go po prostu za tro-

książkę swego ojca, Ludwiga Avenariusa, który w 1912 r. napisał kronikę,
a ponadto jest autorem książki „Schoepse – Christel”, której akcja toczy się
w Gryfowie, i w której sportretował
kilku mieszkańców miasta. Gotowa
po kilkunastoletniej pracy książka
nigdy w całości nie poszła do druku.
Badający biografię Avenariusa – syna
przekonują, że ponad 300 stronic nie
zostało wydanych, a w okresie II wojny światowej była objęta zakazem publikacji.
Gryfowski Rynek wyglądał wówczas podobnie, jak na zdjęciu jednej
z ocalałych pierzei. Można powiedzieć, że fotografia z czerwca 2017
r. jest rodzajem nawiązania do 130
rocznicy urodzin malarza i pisarza,
bowiem akurat ta pierzeja zachowała
swój styl i taką mniej więcej oglądał ją
Avenarius, a przede wszystkim – bohaterowie jego powieści, w tym Schoeps Christel, sprzedawca w jednym ze
sklepów kolonialnych w gryfowskim
Rynku.

hart, Hauptmann w dramacie „Tkacze”, który przyniósł mu właśnie
w 1912 r. Nagrodę Nobla? Treść dramatu nie odnosi się bezpośrednio
do Gryfowa, ale sytuacje i postawy

Fresk w Hali Rajskiej Muzeum – Domu Gerharda Hauptmanna

chę niegrzecznego i nikt nie mógł
przypuszczać, że tak być może musi
zachowywać się dziecko, które jest
wszechstronnie uzdolnione. W dorosłym życiu Avenarius okazał się świetnym plastykiem, ale też niezłym muzykiem, zdolnym pisarzem, uznanym
recytatorem, itp.
Dowody jego wielu talentów dawał już za młodu. On sam ilustrował

Dom, w którym przyszedł na świat
Johannes Avenarius, dziś nr 10 przy ul.
Sanatoryjnej, jest odrobinę przebudowany, w miejscu dawnych drzwi jest
dziś okno, ale zachowały się i kamienne zdobienia barokowe, pochodzące
z okresu budowy. Wszak ta kamienica
powstała w 1733 r., z woli bogatego
gryfowskiego handlarza lnem.
Czy to o takich, jak on, pisał Ger-

Zawsze kiedyś jest pierwszy raz…

Po raz pierwszy w najnowszej historii takich zawodów – a chodzi
o Powiatowe Zawody Strażackie –
odbywać się one będą w Zawidowie.
Z reguły bowiem strażacy konfrontowali swoje umiejętności i zaangażowanie w innych gminach powiatu.
W okresie zawodów, to znaczy 12
– 13 sierpnia br. zorganizowane będą
też tradycyjne Dni Zawidowa, które
najczęściej przebiegały nieco później,
ale ze względu na tę kumulację zdecydowano, zapewnie słusznie, żeby nie
dzielić imprez i wysiłku co kilkanaście
dni, a skoncentrować się na jednym
terminie, bogatszym w tej sytuacji
w wydarzenia.
I będzie bogatszy, z różnych zresztą
powodów, bo imprezy strażackie będą

nie tylko dwudniowe, ale i po części –
międzynarodowe. W niedzielę, 13.08.
do Zawidowa przyjadą także strażacy
z zaprzyjaźnionej niemieckiej miejscowości Bersdorf i konfrontacja
z udziałem drabin, sikawek i węży
będzie kontynuowana. Nie piszemy,
że odbędzie się też konfrontacja na
toporki, bo w założeniu impreza ma
integrować i budować relacje przyjacielskie, a tego typu narzędzia niekoniecznie najlepiej temu służą, a w każdym razie – nie w każdej sytuacji.
Miłośnicy imprez lokalnych będą
mieli trudny wybór, bo w tym samym
czasie w Lubomierzu odbywać się
będzie Festiwal Komedii Filmowych
i trzeba będzie podzielić swoje sympatie.

w lniarskim biznesie musiały być podobne.
W Jagniątkowie Avenarius znalazł
się w okresie, kiedy miał szczególne
kłopoty finansowe. Z reguły miał kłopoty, bo ten niezwykle utalentowany
człowiek nie miał jednak talentu do
„robienia pieniędzy”. W 1922 r. podjął
się ozdobienia wilii „Łąkowy Kamień”,
która była domem noblisty sprzed

Lwóweckie
ciekawostki
Rynek. Zarówno we Lwówku, jak
w pobliskiej Złotoryi, czy Środzie Śląskiej lub Kostomłotach – rynki tych
miejscowości są charakterystyczne – wyraźne jest wydłużenie placu
w kierunku głównej drogi przelotowej. Sam rynek, w kształcie zachowanym do dziś i wymiarach ok. 60 x 210
x 80 x 216 m jest jednym z największych na Śląsku. To oznacza, że budowniczymi miasta kierował zasadny
wówczas optymizm i planowali szybki i stabilny rozwój miejscowości.
Usytuowanie kościoła na osi Rynku
dowodzi też, że świątynia w jakiejś
postaci istniała już wcześniej.

dekady. Fresk był prezentem dwóch
przyjaciół Hauptmanna, Hamburgera z Kamiennej Góry i Pinkusa
z opolskiego Prudnika. Obaj byli Żydami, obaj zajmowali się tekstyliami
i obaj byli wyjątkowo zamożnymi
ludźmi, których stać było na to, by
sowicie opłacić malarza, który przez
osiem miesięcy tworzył ten niecodzienny fresk. Znawcy twierdzą, że
w tym dziele wykorzystał wątki literackie z prac Hauptmanna – „Tkacze” i „Wniebowzięcie Hanusi”.
Malarz i literat znali się i przyjaźnili już dawniej, od 1907 r. i ta przyjaźń przetrwała cztery dziesiątki lat.
Po raz ostatni widzieli się w kwietniu
1945 r., na miesiąc przed końcem
wojny. Później ich drogi się rozeszły, bo Hauptman został do śmierci
(1946) w swojej wilii w Jagniątkowie,
a Avenarius wyjechał do Berlina,
gdzie zmarł w 1954 r. Pochowano go
na cmentarzu w Goerlitz.
Czy w trakcie tego ostatniego spotkania rozmawiali o pechu i szczęściu, jakie im towarzyszyły? O tym,
jak bardzo pech i szczęście odkładają
się na każdym z nas? Hauptman był
„w czepku urodzony”, bowiem udało
mu się uniknąć i hitlerowskich sankcji, choć nie ukrywał swoich relacji
z Żydami, i nie doznał przykrości

ze strony administracji radzieckiej,
mimo, że był Niemcem, którego
twórczość ceniona była także przez
hitlerowców. Nie dość, że pozwolono
mu pozostać w jego wilii, nikogo nie
dokwaterowując, to w dodatku gościł
u siebie radzieckich komisarzy wojskowych na wieczornych przyjęciach.
Jego żonie po śmierci noblisty pozwolono wziąć z wilii wszystko, co tylko
chciała, i podstawiono specjalny pociąg, by mogła się w nim pomieścić,
stąd niewiele zostało pamiątek po
gospodarzu „Łąkowego Kamienia”,
a zasoby Muzeum odtwarzano dopiero w latach 90-tych XX w.
Avenarius miał życiowego pecha.
Był wyjątkowo zdolnym, ale biednym
twórcą. Przed pierwszą wojną światową miał wyjechać w 1914 r. do Nowego Jorku i tam robić karierę, miał
już nawet bilet, który nigdy nie został
wykorzystany. Wcielony do wojska
i we Francji ranny w trakcie jednej
z potyczek. W 1933 r. został z kolei
aresztowany przez nazistów, usunięty
z Akademii w Paluen.
W jego rodzinnym Gryfowie nie
ma dziś żadnego śladu po nim, choć
mógłby stać się elementem promocji
miasta, jako jeden z wybitniejszych
tutejszych twórców.

Trzy i siedem. Trzy ulice wylotowe z miasta zamknięte były bramami
(Złotoryjską, Bolesławiecką i Lubańską), pozostałe siedem prowadziło
tylko do granic murów i były „drogami wewnętrznymi”. Średniowieczni
urbaniści musieli znaleźć „złoty środek”, między potrzebami komunikacyjnymi i bezpieczeństwem. Bramy
miejskie były punktami szczególnie
wrażliwymi i najsłabszymi w przypadku ataku, więc nie mogło być ich
zbyt wiele, z drugiej strony – powinny
gwarantować płynną komunikację,
więc z reguły decydowano się na trzy
(jak we Lwówku, czy w Jeleniej Górze), lub co najwyżej cztery bramy,
które musiały być pilnie strzeżone za
dnia, a zamykane na noc.
Rzeźba lwa na jednej z fontann Górnego
Rynku Lwówka Śl.
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Nad polami

Samą nostalgią żyć trudno

To nie cienie dawnych mieszkańców, a nowi ludzie pojawili się
w izbie, pod starą powałą…

– Dolina Bobru i wszystkie leżące
tu miejscowości – powiedział burmistrz Wlenia, Artur Zych – zasługują i na intensywną promocję, i na
życzliwą uwagę, i na ochronę. Potrzebni są ludzie i nowe życie. Kiedy
dziś odwiedzamy takie miejsca, jak
Tarczyn, ogarnia nas nostalgia i to
jest całkiem zrozumiałe, bo tu czas
trochę jakby wyhamował. Obraz tej
wsi porusza, bowiem wiele zabudowań pozostało takimi samymi od
70 lat. Tyle, że nostalgia – choć jest
pięknym rodzajem emocji – może się
okazać niewystarczająca na to, żeby
stanowić podstawę w miarę wygodnego życia…
Te słowa burmistrza, wypowiedziane podczas otwarcia wystawy „Flow
Land”, która była naraz i prezentacją
wsi, jako takiej, i prezentacją obrazu
wsi, widzianego przez artystów różnych gatunków sztuki, pochodzących
zresztą z różnych stron Europy trafiły
w sedno. Tarczyn jest bowiem przykładem wsi niezwykłej, choćby z tego
powodu, że jeśli nawet jakieś domy
poddano gruntownemu remontowi
i modernizacji, to zadbano przy tej
okazji, by ich aura pozostała nienaruszona. Nowe „treści budowlane” wyremontowanych chałup nie zmieniły
ich sylwetki, choć z pewnością nowe
instalacje i sieci sprawiły, że komfort
życia jest nieporównany.
Zresztą wyjątkowość Tarczyna (pisaliśmy o tej wsi w poprzednim numerze, z innej całkiem okazji) polega
na tym, że mieszka tu, razem z dziećmi, raptem kilkanaście osób, a z tej
grupy większość nie jest „rdzennymi

O cisie słów kilka

chce umykać, bo Internet, czy „satelita” jest komfortem, a i ekrany fotowoltaiczne by się przydały, a z drugiej
– każda nowinka, szczególnie jeśli
agresywnie wybija się na widok, burzy obraz takiej wsi.

tylko Tarczyna spośród wsi na Pogórzu Izerskim. Można powiedzieć
przewrotnie, że fakt, iż ich mieszkańcy nie byli zamożni, pozwolił
na uchronienie architektury przed
dewastacją wynikającą z pospiesznych remontów. W Płuczkach pod
Lwówkiem rzadko zdarza się dach
kryty eternitem, bo na to nie było

Po tych schodach, na piętro ludzie
wchodzili od prawie 150 lat

pieniędzy. Nie ma plastykowych
okien z tych samych powodów. Mody
budowlane lat 60-tych i 70-tych XX
wieku przemknęły obok takich wsi
(na szczęście). Dziś, kiedy w bardzo
wielu bogatszych miejscowościach
tęgie głowy zastanawiają się, jak zutylizować eternit, co jest bardzo kosztowne, w tych wsiach ubogich nie
ma takiego problemu, bo na eternit

Ten stary dom też można przywrócić do życia, a takich jest wiele

mieszkańcami” wioski, tylko pochodzi „skądś”. To jednak nie przeszkadzało im wpisać się ściśle w charakter
miejscowości. Nawet więcej – pomogło im w tym, bo ci, którzy tu przyjechali nie wybierali swego domu przypadkowo, a była to ich przemyślana
dogłębnie decyzja.
Taka refleksja dotyczy zresztą nie

Pomysł, by wystawę plastyczną,
obrazów, ceramiki, połączyć z prezentacją filmów wspomnieniowych
sprzed wielu lat, a program wędrówki
po poszczególnych pokojach starego
domu, gdzie co i raz natykaliśmy się
na stary piec, albo ręcznie formowane cegły, czy też powałę, jak z filmu
„Znachor” z lat 30-tych był ryzykowny, ale udany. Kilka dziesiątek ludzi
przechodziło wąskimi, uginającymi
się schodami na piętro, przechodziło z wykładanej kamieniami sieni do
obory, odgadując, czy malunek na
ścianie jest dziełem artysty sprzed
kilkunastu dni, czy też pozostawionym przez poprzedniego lokatora
rysunkiem.

nigdy tu nie było nikogo stać. Nowi
lokatorzy starych domów najchętniej
zachowaliby historyczne pokrycia
dachów, w rodzaju łupka i są bardzo
nieszczęśliwi, jeśli muszą skorzystać
z powracającej do łask dachówki,
która przecież też jest przypisana
tradycją, więc „nie zgrzyta” w krajobrazie.

– Chcemy pokazać, jak widzą ten
dom ludzie sztuki – powiedzieli kuratorzy wystawy i przedstawicielka
Fundacji Openheimera. Ale też zobaczyć ludzi, którzy na co dzień nie
mają żadnych szans bywać w takich
wnętrzach. Ich reakcje, ich gesty,
swoistą delikatność, bo przecież
wszyscy, którzy tu przyszli mają pełną
świadomość, że są pierwszymi od lat,
przed którymi otworzyły się drzwi
tego domu. Taki dom jest rodzajem
skansenu, ale o tyle prawdziwszym,
że skansen jest dziełem przetworzonym, nawiązującym najwyżej do
przeszłości, a tutaj może jest bardziej
ubogo, ale z pewnością – bardziej
prawdziwie.
Animatorzy wystawy widzieli ją
jako rodzaj opowieści o krainie, której wprawdzie już nie ma w jej starej
postaci, ale przez którą wciąż przepływają ludzie, którzy pozostawiają
po sobie ślady – wybudowane domy,
posadzone drzewa, postawione płoty… – Chodziło o to, żeby pobudzić
wyobraźnię i wzbudzić refleksje –
mówili na wernisażu. – Co się dzieje
z miejscem, które było „nasze” i z rzeczami, które po nas pozostają, gdy
my odejdziemy. Przecież te szczątki
przeszłości, widziane w Tarczynie,
ale i w innych wsiach są przepiękne,
ale ze względu na to, że jest ich tak
wiele, to stały się na tyle naturalne, że
nikt nie zwraca uwagi na ich urodę.
Szkoda. „Flow Land” stanowi więc
taką okazję, by się zatrzymać. I zatrzymać umykające nam obrazy.
Ten tytułowy „land”, to znaczy
– Dolina Bobru, jest dla tutejszych
mieszkańców po prostu miejscem
życia, niekiedy pracy. Dla przyjezdnych – przygodą. Dla inwestorów
– okazją do zrobienia interesu. Czasami pojawia się w tej zbitce potrzeb
jakiś dysonans, bo nie każdy interes,
nawet jeśli tworzy miejsca pracy dla
miejscowych, tak bardzo skądinąd
potrzebne, jest na tyle nieszkodliwy
dla zastanej rzeczywistości, że warto
w niego wchodzić.
Wystawa i towarzyszące jej dyskusje mogą się więc stać okazją do znalezienia „złotego środka” i określenia
proporcji między niezbędną dawką
nowoczesności, od której nikt nie

Mieszkańcy Tarczyna i ich przyjaciele mają więc przed sobą wyjątkowo trudne zadanie, w większości
przypadków niemożliwe do realizacji. Jak tu zjeść ciastko i mieć ciastko?
Jak uchronić wieś przed nowocze-

Nawet stara obora, cząstka domu, pod
jednym dachem wygląda malowniczo

snością za daleko idącą, ale jednocześnie korzystać z niej. I dla własnej
wygody i dla rozwoju wsi. Czy temu
będzie dobrze służył „park kulturowy” o powołanie którego zabiegają?
To wyjaśni się za jakiś czas, pewnie
za kilka lat będzie coś można o tym
powiedzieć.

Cis jest sztandarowym drzewem dla Pogórza, ale jego kondycja, jako gatunku jest szalenie
istotna dla wszystkich, komu na
sercu leży „kompletność” rodzimego drzewostanu, więc niejako
w interesie Pogórza Izerskiego
w tej sprawie pracuje też Leśny
Bank Genów w Kostrzycy pod
Jelenią Gąrą.
Bank Genów został stworzony, by chronić i przechowywać
w możliwie najlepszych warunkach nasiona drzew. Rozmaitych,
niemniej głównie takich, które
są narażone na choroby i wyginięcie.
– Na terenie naszego Banku
– powiedziano nam – zlokalizowane są dwa archiwa zachowawcze cisa pospolitego i brekinii,
grupujące łącznie 263 drzewa
zachowawcze z terenu całej Polski. Cis pospolity jest „pospolity” tylko z nazwy, a w Polsce jest
gatunkiem wręcz rzadkim. Na
tyle, że w 2014 r. przeprowadzono inwentaryzację, licząc każde
z tych drzew i określając za pomocą GPS lokalizację poszczególnych z nich. W konsekwencji
obserwacji uzyskano zgody na
zbieranie nasion w trzech rezerwatach, obejmujących cisy – Cisy
w Czarnem, Cisy Tychowskie
oraz Jasień. W innych lokalizacjach owocowanie było zbyt słabe, żeby jagody mogły trafić do
Banku Genów.
Zbieranie owoców nie jest łatwe, bowiem zbierający nie mogą
po prostu wejść na drzewo, a muszą stosować drabiny, by zbiórka
nie zagrażała w najmniejszym
stopniu pniom, czy gałęzią. Potrzebne są więc techniki alpinistyczne i wysięgniki. A owoce –
żeby je uchronić optymalnie – są
tuż po zbiórce wysyłane kurierem do Banku. A tam, po skomplikowanej obróbce nasiona cisa
są odpowiednio pakowane i składane do chłodni, gdzie leżą sobie
w temperaturze minus 10 st. C.
To wszystko sprawia, że zachowają zdolność kiełkowania przez
dziesiątki lat.
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Od owieczki do niteczki
– Chcemy pokazywać dzieciom
i dorosłym, że wszystko, co niezbędne do życia, ale też dodające życiu
przyjemności można znaleźć w zasięgu ręki, tuż obok siebie – powiedziała Agata Kowal z Wrzeszczyna,
właścicielka „Kowalowych Skał”.
– Właśnie w takim gospodarstwie.
Nawłoć, uważana za chwast, jest ulubionym pokarmem wielu naszych
zwierząt, bylica – innych. Zresztą bylica ma też jeszcze jedno, historyczne
wprawdzie zastosowanie. Żołnierze
rzymscy wkładali ją do butów, gdy
obtarli stopy, a wcześniej – rozsiewali ją wzdłuż dróg, wiedząc, że to się
im kiedyś przyda. Pomagało. A nasze
praprababki przyprawiały tym zielem tłuste mięsa, w tym kaczek i gęsi,
bo przecież zamorskich przypraw nie
było. Z kolei nasze owce nie przepadają za koniczyną, ponoć znakomitą
dla zwierząt, a zjadają raczej to, co
ponoć stanowi dowód zachwaszczenia pól. Zostawiają tylko pokrzywę.
A owce, to wełna, z której można
zrobić wszystko…
– Doprawdy?
– Owszem. Bluzy, swetry, ażurowe
bluzki, rękawice, czapki, czy skarpety,
biżuterię, uszczelnienia, eleganckie
torebki, niezwykłe obrazy, czy zabawki, kołdry, a nawet domy. W końcu
Mongołowie żyją właśnie w jurtach,
ze sfilcowanej wełny. Z wełny można
nawet zbudować niektóre meble. To
możliwe, tyle że nie zawsze ekonomiczne, bo meble muszą znosić duże
obciążenia, więc trzeba zużyć więcej
wełny.
– To wszystko nie koresponduje
z nowoczesnymi potrzebami…
– Etui na smartfona też można
zrobić z wełny, a to już koresponduje – pada odpowiedź. – I w trakcie
warsztatów prowadzonych w „Kowalowych Skałach” nasi goście w niedługim czasie potrafią po wyjaśnieniu sami takie zrobić.
Kowalowe Skały. To nazwa grupy
skalnej znad Zalewu Pilchowickiego,
ale nie tylko. Zbiegiem okoliczności
właścicielką agrogospodarstwa „Ko-

„Wełniaczki – cudaczki”

walowe Skały” jest… Agata Kowal,
a ojciec jej męża był właśnie kowalem, więc kiedy decydowali się na
zakup ruiny, jaką był jeszcze kilkanaście lat temu ten kompleks obiektów, to jakby „wrócili na swoje”. – To
jednak absolutny przypadek – prostuje A. Kowal. – Nazwa tych skał
jest dosłownym tłumaczeniem starej, niemieckiej. Legenda mówił, że
na tych kamieniach siedzieli kowale po pracy i łowili ryby w Zalewie
Pilchowickim. We Wrzeszczynie jest
jeszcze budynek starej kuźni, więc
być może jego dawni lokatorzy wy-

Stado danieli na łące

siadywali nad Zalewem, ale to już
całkiem inna historia…
Agata i jej mąż pojawili się we
Wrzeszczynie w 2002 r. i widok ze
wzgórza ich urzekł. Z jednej strony
– cała grań Karkonoszy, z drugiej –
Zalew Pilchowicki i Jezioro Wrzeszczyńskie, a wokoło trochę lasu i wielkie połacie łąk. Problem tkwił „tylko”
w tym, że domu właściwie nie było.
Zostały fragmenty murów z częściowo zlasowanej cegły. Poetycka fraza
o „niebie gwiaździstym nade mną…”
nie była żadną metaforą, a precyzyjnym opisem stanu. Nie ostał się ani
fragmencik dachu.
Dziś w miejscu, gdzie w przestron-

W „Kowalowych Skałach” są jeszcze highlandy – krowy o długiej sierści, przedstawicielki bydła górskiego
i daniele, spore stado z młodymi. Są
też prześmieszne świnie, mangalice,
mające charakterystyczną grzywkę i szczecinę ułożoną w loczki na
uszach oraz – oczywiście – psy i koty.
Dla wielu „miastowych” dzieci to jest
pierwsza okazja do spotkania – poza
ogrodem zoologicznym – prawdziwego, żywego zwierzęcia. W dodatku
w zoo jest ono daleko za kratą, a we
Wrzeszczynie – na wyciągnięcie ręki,
niektóre z nich można nawet karmić,
chociaż lepiej nie próbować tego
z bydłem, bo wielkie rogi są naturalnym zagrożeniem.
Wśród gospodarstw agroturystycznych, a są ich dziesiątki tysięcy

Bydło rasy high land. W kłusie do złudzenia przypomina stado bizonów

nej jadalni może zasiąść do stołu i 20
osób raptem 15 lat temu była kupka
zmurszałych cegieł i samosiejki. –
Było, minęło – A. Kowal nie roztkliwia się nad przeszłością, która została tylko w albumie fotograficznym.
– Było trudno, ale ciekawie. A jest
świetnie.
Dom powstawał od 2009 r. Jeszcze
w latach 70-tych ub. wieku istniał tu
PGR, miał raptem 30 krów, ale plany,
że będzie tu plantacja róży dzikiej.
Krowy wyeksmitowano, lokatorów
przeniesiono, plantacji nie założono.
Nowi właściciele pracowicie odgruzowywali ruinę, ujawniali, że
stare cegły mogą mieć nawet półtora
wieku, a sklepienia piwnic, odkrytych po wywiezieniu 7 ciężarówek
gruzu budowali prawdziwi mistrzowie w swoim fachu. Po oczyszczeniu
„frontu robót” okazało się, że jedynym ocalałym w całości fragmentem
jest ciąg piaskowcowych schodów na
piętro, którego już nie było. – Schody
były prześliczne, więc postanowiliśmy je po prostu obudować nowym
domem – mówi właścicielka.
Szybko pojawiły się owce, których
jedynym początkowo zadaniem było
„wycięcie chwastów”. Wycinały, ale
chwasty się broniły, więc potrzebne
były kolejne owce. Duże stado sprawiło, że pastwiska odzyskały kondycję, ale… powstał problem, co robić
z wełną?
– To były owce z gatunku wrzosówek, więc właściwych dla tego terenu – wyjaśnia A. Kowal. – Mają inną
wełnę, niż reklamowane merynosy,
krótszą i sztywniejszą. Chciałam jednak mieć tu zwierzęta nieprzypadkowe, więc wrzosówki były najlepszym
wyborem.

w Polsce, „Kowalowe Skały” należą
do elitarnej grupy ok. 200 (na Dolnym Śląsku – 27), określanych jako

Kościoły Pogórza

Kurtka i czapka z delikatnie sfilcowanej
wełny, wyjątkowo oryginalne odzienie

walna z tą, jaką prezentują wczesną
wiosną, kiedy wełna z nich zwisa
na kilkanaście centymetrów. Stado kilkudziesięciu matek z małymi
pracowicie wygryza kolejne części
pastwisk. W dwa – trzy lata zbiera
się z nich tona wełny, która jedzie
do prania i czesania, a po powrocie
nadaje się już, by każdy mógł ją zwinąć w nitkę. I okazuje się to sztuką,
bo o ile młodzież świetnie sobie radzi
z nadawaniem sms-ów, wzbudzając podziw u dorosłych, to jednak
w przypadku warsztatów potrzebne
są umiejętności manualne zupełnie
inne. Mało który „warsztatowicz”
sprosta temu, pozornie łatwemu zadaniu.
– Ale jest to świetna zabawa i zupełnie nowe doświadczenia, więc dzieci

Świątynia w Jerzmankach (gmina
Zgorzelec), dziś pw. św. Franciszka
z Asyżu jest jedną z najstarszych na
Łużycach, bo zbudowano ją jeszcze
w XIII w., najprawdopodobniej ok.
1260 r., a budulcem był piaskowiec
z kamieniołomu zwanego dziś Złotymi Jamami, od barwy dobywanego tam kamienia. Przebudowywana
kilkakrotnie, zachowała jednak swoją bryłę i o jej wartości historycznej
świadczą detale, reprezentujące późnoromański styl. Kościelna wieża,
co nie jest częstym rozwiązaniem
architektonicznym została wzniesiona w miejscu, gdzie kończy się nawa,
a zaczyna prezbiterium, więc ok. jednej trzeciej długości całej budowli.
We wnętrzach zastosowano kręconą
klatkę schodową z trzpieniem z piaskowca, co w kościołach wiejskich
jest rzadkie, a świadczy zapewne
o hojności ówczesnego fundatora.

Gościszów. Również późnoromańskim jest kościół w Gościszowie
(gmina Nowogrodziec), zbudowany
także w połowie XIII w., przebudowany na ewangelicki w okresie reformacji (XVI w.), z wyposażeniem wnętrz
– częściowo gotyckim i renesansowym, łącznie ze śladami gotyckiej
polichromii na ścianie prezbiterium.
Z XVI w. pochodzi także ołtarz, ambona i chrzcielnica, a z pocz. XVII –
jeden z dwóch dzwonów. Drugi – co
jest współczesną ciekawostką – ma
rodowód XX-wieczny, niemniej jest
ważną pamiątką dla gościszowian,
bowiem przywieźli go tu reemigranci
z b. Jugosławii, stanowiący zdecydowaną większość powojennych mieszkańców tej wsi.

Wnętrza Sali, gdzie odbywają się warsztaty, z kołowrotkiem,
wełną i przykładem ażurowej bluzki

„zagrody edukacyjne”. Ich misją jest
najogólniej poznawanie polskiej
żywności, promowanie tradycji, kultury i edukacja we wszelkich obszarach wiejskiego życia, które nie musi
być sielskie zawsze i dla każdego, ale
jest prawdziwe.
– Owcze skóry, czy wędliny na stole nie biorą się znikąd – mówi właścicielka – i warto, by dzieci, wychowywane przed telewizorami, w których
na cudnych pastwiskach brykają
czyściutkie, niebieskie krowy, o tym
wiedziały. W gospodarstwie każdy,
zwierzę także, łącznie z psami i kotami, ma swoją pracę.
Kudłate wrzosówki – także. Kiedy
mieliśmy okazję je fotografować, były
raptem kilkanaście dni po strzyżeniu,
więc ich „uroda” jest nieporówny-

to lubią, dorośli też – mówi A. Kowal.
– Można stąd wyjechać z osobiście
zrobioną zabawką, wełnianą figurką,
czy tp. Gdyby jednak ktoś chciał być
ambitny i chciał zrobić elegancką torebkę z przędzy wełnianej, to od razu
mówię, że doświadczonej osobie zajmuje to ponad 20 godzin pracy. Fil-

2000 świateł

Owce – wrzosówki

cowa – 6 godzin, więc trzeba mierzyć
siły i zamiary, albo… wracać do nas,
żeby mieć pełnię satysfakcji. Z reguły
wystarczą jednak wełniane ozdoby
świąteczne, czy drobiazgi. Przy okazji nasi goście sami dochodzą do
wniosku, że relatywnie wysokie ceny
rynkowe ręcznie przygotowywanych
wyrobów mają jednak swoje uzasadnienie. To też cząstka edukacji.
I przekonanie, że wełna świetna na
zimę, jest też znakomita w lecie, bo
jest po prostu dobrym, naturalnym
izolatorem. Ale lepiej to zobaczyć,
niż o tym czytać.

Prawie 2.000 nowych opraw
świetlnych przybędzie w gminie
Zgorzelec, co oznacza, że wszystkie
one będą już ledowe – energooszczędne i wytrzymałe. Przeciętny czas
eksploatacji modułu LED, to 50.000
godzin – dziesięć razy dłużej, niż żarówki halogenowej, 25 razy więcej,
niż żarowej. To też, niestety, jednorazowy koszt, sięgający 3.600.000 zł,
niemniej ze względu na walory tego
typu oświetlenia – zasadny. Led bardziej równomiernie oświetla drogę,
pozwala na zastosowanie nowoczesnych sterowników, którymi można
regulować czas włączania i wyłączania, więc także – racjonalność
wydatków na energię elektryczną,
które przy tej ilości lamp są już odczuwalne.
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Chrośnica – wioska barwnych wątków

Dok. ze str. 1
kosz (barwi na pomarańczowo), marzanna (na czerwono), oregano – na
zielono. Trudnodostępny jest urzet,
więc jeszcze nie ma go w ogródku, ale
kiedy zacznie rosnąć, to ma nadawać
niebieską barwę. Ogródek balwierski
wciąż się rozwija i poszerza.
Wiedza, jak przygotować roślinę,
by oddała barwnik, nie jest łatwa
do uzyskania. Dawniej tych, którzy
uchylali rąbka tajemnicy skracano
o głowę, więc średniowiecznych przepisów brak. Wprawdzie wiedza botaniczna ogromnie się poszerzyła, więc
można sięgać po współczesne poradniki, ale zabawa w tym, żeby barwić
len wedle starych receptur. I dlatego
poznawanie tajemnic to proces, który właściwie nie ma końca.
Wydawałoby się więc, że hasło tej
wsi, leżącej w gminie Jeżów Sudecki,

już w obszarze Pogórza Kaczawskiego, ma swoje wytłumaczenie. – To
jednak dużo bardziej skomplikowane – mówi Andrzej Andrzejewski.
– A „barwne wątki” należy rozumieć
w rozmaity sposób. Len i kolory, to
tylko jeden z nich. Ale są i inne, tak
samo ważne, wręcz nierozłączne. To,
że tkactwo lnu było w tej wsi rzemiosłem przez wieki podstawowym, to
fakt. Z tego wynikają też inne wątki
– historyczne, przyrodnicze, dziedzictwa kulturowego… Każdy może
sobie znaleźć taki, który go pociąga
najbardziej.
Oboje przyjechali z Poznania, choć
wybór Chrośnicy był wtedy bardzo
nieoczywisty. Szukali raczej domu
w takiej odległości od Poznania, żeby
można było w wyobrażalnym czasie
tam dojechać i wrócić. Przypadkiem
postanowili jedne ze świąt spędzić
pod górami, ale nawet i wtedy wizyta
w Chrośnicy niczego nie przesądzała.
– Wszystko było zasypane śniegiem – wspominają. – Dziesięć lat
temu taka była zima. W zasadzie
niewiele było widać, ale dom nam się
spodobał. Może, gdybyśmy go wtedy

widzieli dokładniej, to nie mielibyśmy odwagi go kupić. Zanim jednak
stopniał śnieg, to już byliśmy właścicielami. I dopiero wtedy zobaczyliśmy szczegóły…
Ta refleksja jest jednak rodzajem
żartu, bo atmosfera miejsca, nawet
w zaspach, przesądziła o wyborze.
Faktem jest, że koncepcja domu
w niewielkiej odległości od Poznania
legła w gruzach i trzeba było – konsekwentnie – budować inne, bardziej
perspektywiczne plany, także zawodowe.
– To niezwykłe miejsce – mówią.
– Dawniej było tu z tysiąc mieszkańców, dziś zostało raptem 180. To najmniejsza wioska w gminie. Dawniej
pracowało tu ponad 20 tkalni lnu,
były spore uprawy tej rośliny. Dziś
tylko u nas są krosna, a co do pól
obsianych lnem, to zostały po nich
wspomnienia. Jednak mamy swoje
pole, wprawdzie bardzo malutkie, bo
raptem 200 m kwadr., jednak chcemy
pokazywać ludziom od początku do
końca pracę przy lnie, od uprawy,
po gotowe tkaniny. Musieliśmy więc
założyć też pole. W lipcu pięknie zakwitnie.
Ten dom ma bowiem status EkoMuzeum. To nie jest muzeum, w którym nie można dotykać eksponatów,
ani też skansen, gdzie to też jest niemile widziane. Tu po prostu wypada
wziąć do ręki międlicę, by pokazać,
jak łamać suchą łodygę lnu, czy inne
narzędzia, żeby nimi pracować podczas organizowanych systematycznie
warsztatów. EkoMuzeum Tkactwa
i Barwienia Naturalnego jest już rodzajem instytucji edukacyjnej, z gościny której korzysta wielu.
– Kiedy tu przyjechaliśmy, wciąż
zadawaliśmy sobie różne pytania –
mówią. – Dlaczego stodoły są tutaj
takie duże? Dlaczego tak budowane,
skąd się wziął kościół i dlaczego ma

Chrośnicy jeszcze u schyłku ub. wieku, w 1996 r. przyjechała z Niemiec
poprzednia właścicielka tego domu.
Opuściła to miejsce pół wieku wcześniej, będąc 10-letnią dziewczynką.
Starsza pani widząc swój dom zaniedbany mocno się zmartwiła. Kiedy
więc przyjechała ostatnio, spodziewała się, że zobaczy gruzy. Przed nią
jednak stał wyremontowany dom,
z nieco tylko zmienioną bryłą, a z nowoczesnymi wnętrzami, z zachowaną
dawną stylistyką. Dyskretnie wytarła
oczy, spędziła trochę czasu w murach, które pamiętała sprzed dziesiątków lat. A potem do rąk nowych
właścicieli trafił z Niemiec skarb
– kronika dawnej Chrośnicy, z odbitkami starych pocztówek, listami
i zdjęciami prywatnymi, z opisami
kolejnych domów i nazwiskami ich
byłych właścicieli… – Dziś jesteśmy
w stanie – mówi A. Andrzejewski –
już na podstawie mapy satelitarnej,
mając ten pamiętnik i rysunki, nanieść nie tylko domy, które się uchowały, ale także te, których już nie ma
i uzyskać w ten sposób obraz wsi

Dom „barwnych wątków”, a przed nim „Szafa” z książkami,
po które może sięgnąć każdy

nie było prawie nikogo z Chrośnicy.
Na kolejnych spotkaniach pojawiali
się pojedynczo nasi sąsiedzi, dziś nie
ma już z tym kłopotów. Faktem jest,
że staramy się, by nasi goście, którzy
prowadzą rozmowy i wykłady byli
profesjonalnymi autorytetami, jak
choćby Witold Przewoźny, dyrektor
Muzeum Etnograficznego z Poznania.
Nieopodal EkoMuzeum pojawił
się plac, ozdobiony wymyślnymi korzeniami drzew. Plastycznie jest to
niezwykłe miejsce, z wyjątkowym
nastrojem. A jeszcze bliżej wyrosła…
szafa! „Szafa z książkami” jest frag-

Stara kronika sprzed wieku pozwala
uzupełnić współczesną mapę satelitarną
o budynki, których już nie ma. Powyżej –
prezentacja urządzeń do obróbki lnu, które
dziś też mogą być używane

tak surową bryłę? Czemu domy we
wsi są tak budowane, wzdłuż strumienia i co stało w miejscach, w których dziś tylko widać fragmenty fundamentów? Niełatwo było znaleźć na
niektóre pytania odpowiedzi. Trochę
pomógł przypadek, chociaż lepiej byłoby nazwać to zrządzeniem losu. Do

sprzed prawie stu lat. A kronika pozwala poznać tamtych mieszkańców.
Może uda się wydać publikację, która będzie mówiła o emocjach, tych
najlepszych. I tamtych mieszkańców,
i współczesnych.
Dawniej było (nie tylko w Chrośnicy) łatwiej i trudniej. Trudniej,
bo przecież życie toczyło się wolniej
i wszyscy musieli być prawie samowystarczalni. A łatwiej, bo ludzie siłą
rzeczy musieli się integrować, żeby
przetrwać. Dziś można samochodem
dojechać do Jeleniej Góry po zakupy
w kwadrans, więc nawet jeśli ktoś
czegoś zapomni ze sklepu, to nie ma
żadnej trudności, także w niedzielę.
Dlatego nie do każdego dociera, że
można być komuś potrzebnym po
sąsiedzku, a nawet – że można być
potrzebnym swojej wsi.
– Jesteśmy jednak optymistami –
mówią zgodnie oboje. – Czasami wystarczy impuls, żeby obudzić „wspólnego ducha”, na co mamy już twarde
dowody. Na pierwsze nasze warsztaty
zjechało sporo ludzi z zewnątrz, ale

mentem większej instalacji z wikliny,
ale jej sednem są właśnie książki. Różni darczyńcy je przekazują, a mieszkańcy wsi i turyści, jeśli mają na to
ochotę mogą się nimi „poczęstować”
bez konieczności zwrotu. Każdy egzemplarz ozdobiony jest pieczątkami,
które mówią o „źródle pochodzenia”.
Niektórzy, biorąc książkę, czują się

zobowiązani i jakąś (jakieś) zostawiają w „Szafie”, więc książek nie ubywa,
chociaż kolejne znikają. – Dostajemy
je nie tylko od miejscowych – mówi
M. Wizła-Kubiak – kilka paczek
książek przyszło do nas z… Paryża.
Inicjatywa powstania „Szafy” należy
do Joanny Wojtko i ten pomysł – jak
się okazuje – był świetnym strzałem.
A jak już jest „Szafa”, to są i imprezy
„szafowe” w rodzaju wspólnego czytania książek przy „Szafie”, kolędowania w tym samym miejscu, Andrzejki, Marzanna, czy też przedsięwzięcia
w rodzaju „Głośno z Szafy”. Są tu
i bajki, i egzemplarze Konstytucji RP,
z czego można wnosić, że czytelnictwo ma wyjątkowo szeroki zakres.
Znajdując odpowiedzi na jedne pytania o historię wsi i wszelkie
jej uwarunkowania, natykają się na
inne. Choćby – jak wnieść do domu
krosno tkackie, skoro ono jest takie
duże, a drzwi – wąskie. Okazuje się,
że krosna, mocowane drewnianymi
kołkami, są rozbieralne i można je
układać, jak stare puzzle. Że domy
przysłupowe nie miały swojej konstrukcji przypadkowo – przysłupy
bowiem niwelowały wstrząsy, które
w domach tkaczy wywoływały krosna. Sztywna konstrukcja mogłaby
tego nie znieść, chyba, że byłaby z kamienia.
– Mieszkamy w fantastycznym
miejscu – mówią oboje. – Tuż przy
niebieskim szlaku, który dawniej
wiódł aż do Wiednia. Niemalże w cieniu góry Okole, najwyższego wzniesienia Gór Kaczawskich, w miejscowości, której zabudowa w większości
nie została zepsuta jakimiś budowlanymi „wynalazkami”, tylko zachowała tradycyjny styl. Kamienny kościół
z przełomu XII/XIII w. nie tylko jest
wielce interesującym obiektem i pamiątką sprzed wieków, ale przypomina o dziejowej dla tych terenów
misji św. Jadwigi Śląskiej. Nosi jej
wezwanie, a przecież była to kobieta
zasługująca na szacunek, także dziś,
bo swoim stosunkiem do poddanych wyprzedzała swoje czasy o całe
wieki. Zresztą o tym kościele można
znaleźć wiele opowieści – wystarczy
wspomnieć, że w czasach reformacji,
kiedy w Chrośnicy istniała druga,
ewangelicka świątynia, a katolików
było raptem kilkoro, to nabożeństwa też się odbywały, ale… tylko raz
w roku, na imieniny patronki. I tak
się działo kilkaset lat…

Jedno ze zdjęć ilustrujących widoki starej Chrośnicy
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82 kilometr y spraw do rozwiązania
Są problemy mierzone nie tylko
emocjami, czy pieniędzmi. Bywają
i takie, które można zmierzyć kilometrami, jak sprawa kursowania
pociągów na Pogórzu Izerskim i Kaczawskim.
Po raz kolejny wracamy do sprawy
linii kolejowej Jelenia Góra – Wleń
– Lwówek Śląski – Złotoryja – Legnica. To tylko 81,2 km, ale – jak widać
z uporu przedstawicieli władz samorządowych – dla wielu mieszkańców
regionu sprawa bardzo żywotna.
Przypomnijmy fakty: na tej trasie
pociągi nie jeżdżą już w ogóle, ostatni przejechał odcinek Jelenia Góra –
Lwówek Śląski 11.12.2016 r. Pociągi
na trasie Złotoryja – Lwówek przestały
kursować jeszcze w latach 90-tych ub.
wieku. W 2009 r. zakończono eksperyment z reaktywacją linii kolejowej
Legnica – Złotoryja, uznając, że czas
przejazdu, tj. 55 minut do Legnicy
i 140 – do Wrocławia nie będzie zachęcający dla pasażerów. Tym sposobem

od grudnia 2016 r. definitywnie Lwówek i Złotoryja zostały pozbawione
jakichkolwiek kolejowych połączeń
osobowych.
Obie strony – samorządy i władze
firm kolejowych mają racjonalne argumenty, by forsować swoje stanowisko.
– Samorządowcy twierdzą, że do
wielu miejscowości nie dojeżdża autobus, więc po likwidacji przewozów
kolejowych są one odcięte od świata,
przynajmniej w rozumieniu połączeń
publicznych. Kolejarze przekonują, że
sprzedaż biletów była mniej niż symboliczna, więc utrzymywanie połączeń jest czystą stratą.
– Samorządowcy twierdzą, że sprzedaż biletów była faktycznie niewielka,
głównie jednak z tego powodu, że
rozkład jazdy, który nie pozwalał planować ani dojazdów do pracy, ani do
szkół, ani też powrotów w „ludzkich”
godzinach był układany z rozmysłem,
właśnie po to, żeby nie było pasażerów, a pojawiły się argumenty o po-

Stacja we Wleniu – wciąż gotowa na przyjęcie pociągu, który jednak tędy już nie jeździ
od 11 grudnia 2016 r. Na tej stacji rozgrywały się także filmowe sceny z powojennych
polskich filmów, pozostaje wciąż malownicza, tyle, że od pół roku – nieużytkowana.

Psilasek w Przylasku

Przylasek to wieś w gminie Lubań,
a Psilasek – to schronisko dla małych
zwierząt w tej wsi. Można powiedzieć, że jeśli już pies czy kot mają
w życiu pecha i lądują w schronisku,
to jednak mają szczęście, że to jest
„Psilasek”. Nawet, jeśli lądują tu koty.
– Nie taki pies straszny, jak go
kotom malują – uśmiechają się pracownicy schroniska. – W jednym
zakątku trzymaliśmy kocięta, ale
awaryjna sytuacja spowodowała, że
obok trzeba było umieścić suczkę.
Kotki z kojca gramoliły się do niej,
uznając, że będzie najlepszą dla nich
opiekunką, z braku matki, a suka,
trochę zdziwiona tą ufnością, poddała się jej i zaopiekowała kociętami,
choć nie byliśmy wolni od obaw, jak
to się może skończyć. – Ale też była
kotka – dodaje inna – która tu trafiła
ze swoimi kociętami do odchowania,
Karmiła je trochę, a potem trafiły
znowu małe kociaki, tym razem bez
matki, które jej oddaliśmy, potem kolejne i następne… W końcu biedna
kocia mama miała wymuszoną okolicznościami laktację kilka miesięcy.
Dała radę.
Schronisko jest ostatecznością dla
każdego zwierzęcia, Niekiedy jednak
bywa jedynym wyjściem dla zagubionego psa czy kota. Nawet jeśli właściciel szuka intensywnie zguby, to nie
zawsze pamięta o schronisku, a może
nie każdy o nim wie?
– Mieliśmy psa z krzywą łapką –
przypominają sobie pracownicy. –
Wyglądało, że to stare złamanie, ale
że sobie radził świetnie, to nie ingerowaliśmy. Dostał imię „Kelner”, bo
tak wyglądał, jak kelner podający po-

trawy. Siedział pół roku i w zasadzie
pogodziliśmy się z tym, że nikt go nie
szuka. Aż pewnego dnia przyjechała spod Lwówka wycieczka szkolna,
a z nią – chłopiec, który rozpoznał
swego psa! Krótko potem przyjechali
jego rodzice, zabrali uszczęśliwionego pieska, a mieli łzy w oczach z radości, że zguba się znalazła. Okazało
się przy okazji, że z taką łapką się
urodził i w domu (swoim) nosił imię
„Krzywołapek”. Intencjonalnie byliśmy blisko.
Wycieczki szkolne to szansa dla
zwierząt w schronisku. Wprawdzie
nikomu z dzieci nie wydaje się psa,
ale niektórzy z gości wracają z rodzicami, czasami całymi rodzinami
zabierają jednego, czy drugiego na
niedzielny spacer, potem w kolejną
niedzielę… – I zdarza się nierzadko
– usłyszeliśmy – że po kilku tygodniach rodzina decyduje się na adopcję zwierzęcia. A my wiemy, że to
przemyślana i solidna decyzja, widzimy zresztą relacje dzieci i dorosłych
ze zwierzęciem, więc jesteśmy pewni,
że takie zwierzę trafi do naprawdę
swojego domu.
Wolontariat w schroniskach jest
bardzo istotny, jednak w Psilasku

trzebie likwidacji pociągów, natomiast
kolejarze, że stan torowiska jest taki, iż
na trasie do Lwówka z Jeleniej Góry
szybkość pociągów trzeba było obniżać odcinkami nawet do 10 km/h, co
powodowało, że psuły się silniki, nieprzystosowane do takich prędkości.
– Samorządowcy dowodzą, że kolej (a właściwie – poszczególne spółki
kolejowe) postępują niekonsekwentnie, bowiem jedne nie remontują
torów, a drugie w tym samym czasie
uzupełniają infrastrukturę dworców
i przystanków, choćby o nowe lampy,
stojaki na rowery, itp. Kolejarze dowodzą, że takie remonty poprawiają
wygląd tych obiektów i służą ludziom,
zresztą są relatywnie tanie, natomiast
konieczny remont torowisk pochłonąłby krocie, ale nikt jeszcze nie policzył – ile naprawdę?
Samorządowcy wskazują, że akurat
te obszary, w których zgasła kolej mogłyby być rezerwuarem pracowników
dla firm w strefach ekonomicznych,
choćby Jeleniej Góry czy Legnicy, bo
teraz pracodawcy muszą dowozić ludzi autobusami, jeżdżącymi często po
drogach zbyt wąskich i nieprzystosowanych, a rejon i Lwówka Śląskiego,
i Złotoryi nalezą do tych, w których
wskaźnik bezrobocia jest najwyższy.
Kolejarze – co jest zastanawiające –
obliczają, że przewozy autobusowe są
tańsze i sami nawet stosują zastępczą
komunikację autobusową w miejsce
wygaszanych (zawieszanych) tras.
Argumenty obu stron są prawdziwe i można je zweryfikować, problem
w tym, że z konfrontowania racji obu
stron nic dla kolei nie wynika.
Ale są też „pola zgody”. W tracie
ostatniego z serii spotkań na ten temat zgodzono się, że ABY POCIĄG
MÓGŁ BYĆ ATRAKCYJNY DLA

PASAŻERÓW, TO PRZECIĘTNA
PRĘDKOŚĆ PRZEJAZDU POWINNA OSCYLOWAĆ WOKÓŁ WARTOŚCI 1 KM/ 1 MINUTA.
I to by się zgadzało. W 1953 r. przejazd na trasie Złotoryja – Legnica
trwał 24 minuty, w czasie próby reaktywacji połączenia (2008 r.) – 53. Dystans między Jelenią Górą a Wleniem
(kolejną 18, drogą – 19 km) pociąg
pokonywał ostatnio w czasie ok. 43
min., autobus potrzebował niespełna
30 min., samochód osobowy – nie
więcej, niż 24 min.
Ale rewitalizacja jest kosztowna –
z tym też się wszyscy zgadzają, tyle
że…
W bieżącej tzw. perspektywie unijnej na kolej przeznaczono 67 mld
złotych. To ogromna kwota i kolejarze
nie kryją, że są pełni obaw, czy zdołają wykorzystać te pieniądze. Tyle, że
zanim się po nie sięgnie trzeba byłoby wykonać wiele specjalistycznych
analiz i na to potrzeba co najmniej
50 – 60 tys. zł. Gdyby były gwarancje,
że te opracowania skłonią kolej do
wyasygnowania pieniędzy na remont
(a właściwie – do aplikowania o te pieniądze), to samorządy zrzuciłyby się
na wszelkie analizy. Kolejarze jednak
gwarancji nie dają.
W próby rozwiązania problemów
włączyły się nie tylko administracje
samorządowe wszystkich gmin leżących przy trasie, ale też wiele rad
gmin. W połowie marca 2017 odbyła
się wspólna sesja połączonych rad –
Powiatu Lwóweckiego, Miasta i Gminy Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń. Podjęto uchwałę o wspólnej
pracy mającej na celu reaktywację
przejazdów.
Po kilku kolejnych sesjach i konferencjach sprawa trafiła na III Kon-

gres Samorządowy we Wrocławiu,
12. kwietnia 2017, a w trakcie jednego z paneli – „Czas na kolej”, członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Michalak złożył deklarację
partycypacji wraz z samorządami
lokalnymi w kosztach wykonania
dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla linii kolejowej Legnica – Jelenia Góra przez Złotoryję,
Lwówek Śląski i Wleń.
Czy to oznacza, że pojawia się światełko w kolejowym tunelu? A to się
dopiero okaże.

w Przylasku klarownie i zdecydowanie określono jego granice. Wolontariusze nie sprzątają boksów, bo
psy przywykły do swoich stałych,
„urzędowych” opiekunów. Natomiast
spacery, czasami kąpiele piesków, czy
karmienie małych kociąt – jak najbardziej. I taki czytelny podział zaakceptowały obie strony.
Zdarzają się dziwne telefony. Jakaś kobieta zadzwoniła, że ma węża
w ogrodzie i trzeba jej go zabrać,
jakiś mężczyzna dopytywał, czy do
schroniska można oddać teściową,
bo chyba jest wściekła, ale to rzadkie incydenty. Najczęściej sprawy są
poważne, bo ludzie chcą okazać serce
także starym zwierzętom, które mają
małe szanse na adopcję, albo szukają takich pokrzywdzonych przez los,
bez łapy, bez oka, żeby właśnie nimi
się zaopiekować.
– Co czwarte zwierzę wraca do
swojego domu – usłyszeliśmy. –
Reszta czeka. Czasami rok, czy nawet
dwa. Ale zdecydowana większość zyskuje nowych właścicieli.
Zdarzają się też przypadki, że zyskuje wolność, przynajmniej w sporym zakresie, jak sarenka, która do
Psilaska trafiła jako sarnie niemowlę.
Została wykarmiona butelką przez
jedną z opiekunek, która potem długo starała się u leśniczych (bo jest
potrzeba formalna zgoda), żeby sarna mogła zamieszkać w jej gospodarstwie. To rzadkie przypadki, ale
leśnicy się zgodzili, głównie dlatego,
że gospodarstwo było tak wielkie, że
pomieściłoby nawet stadko jeleni.
Tam sarna mogła brykać do woli,
a w schronisku, nawet najbardziej
„empatycznym” zapach dzikiego
zwierzęcia był dla innych lokatorów
nieobojętny.

Kwisa płynie

to w dodatku wspierają działalność
człowieka w okresie sprzyjającej
pogody. Na zdjęciu – jedna z nich,
w Złotnikach. Na pierwszym planie
– budynek elektrowni. Już samo porównanie wysokości korony zapory
i rzeki w dole ilustruje znakomicie
różnicę poziomów wody.
A na marginesie: Kwisa jest rzeką
wymarzoną dla kajakarzy. Wprawdzie ze względu na liczne progi, jazy
i budowle wodne w rodzaju zapór
w kilku miejscach trzeba się liczyć
z uciążliwością przenoszenia kajaka,
jednak wyjątkowa malowniczość tej
rzeki zachęca do organizacji spływów.
Fakt, że Kwisa tworzy znakomite
warunki do uprawiania kajakarstwa
można potwierdzić także i dziś, w Leśnej bowiem działa znany w Polsce
klub kajakowy, którego zawodnicy
zbierają laury podczas imprez o najwyższej randze.

Odpowiedź na pytanie: dlaczego
rzeka płynie? – jest w miarę prosta.
Woda spływa z wyższych terenów
ku niższym. W przypadku Kwisy,
która jest jedną z dwóch głównych
rzek Pogórza Izerskiego ten spadek
wynosi ok. 78 cm na każdy kilometr
biegu rzeki, więc niemało. W dodatku zasilana jest przez kilkadziesiąt
większych i mniejszych potoków
i strumieni, z których aż 30 ma swoje
nazwy. Czarny i Długi Potok, Oldza,
Olszówka, Siekierka i Iwnica, to tylko
niektóre z nich.
Ale lepiej, żeby nikogo nie zwiódł
ten powolny spływ wody – Kwisa
w okresie ulewnych dreszczów potrafi wezbrać szybko i zrujnować całe
wielkie obszary. Na początku XX w.
powstały więc zapory na rzece, które
nie dość, że zapobiegają dramatom,

W toku licznych rozmów samorządowcy usiłują przełamać dystans
kolejarzy do sprawy kursowania
pociągów, choćby na atrakcyjnej turystycznie linii Jelenia Góra – Wleń
– Lwówek Śląski i namówić ich, by
wprowadzili niekoniecznie szyno
busy, a mniejsze i lżejsze pojazdy,
które swego czasu ożywiły czeskie
linie kolejowe, tzw. motoraki. Burmistrz Wlenia, Artur Zych, który dokonał głębszego rozeznania
sprawy przekonuje, że są one tańsze
o połowę w eksploatacji. Kolejarze
nie są entuzjastami tego rozwiązania. Przekonują (zasadnie), że torowiska i tak trzeba wyremontować,
bo cięższy, czy lżejszy pojazd musi
jeździć bezpiecznie, a pytają też retorycznie, że skoro to była tak rewolucyjnie dobra zmiana, to dlaczego
na czeskich torach „motoraki” już
nie jeżdżą? W dodatku mogłyby one
stanąć na szynach tylko w sytuacji,
gdy szlak kolejowy zostałby przekazany Urzędowi Marszałkowskiemu,
a UM woli doprowadzić do kompleksowego rozwiązania problemu
w tę bądź w drugą stronę, a nie łatać
dziury środkami tymczasowymi.

Elektrownia wodna – dopiero w takim miejscu widać skalę różnicy poziomów rzeki
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800 lat w trzy minuty

Czysty zysk podwójny

J. Verne napisał książkę „W 80 dni dookoła
świata” i zmyślił wszystko, a autorzy historii Rybnicy, w gminie Stara Kamienica musieli zmieścić
800 lat prawdziwej historii swojej wsi w mikrowydawnictwie, które można przeczytać w trzy
minuty. I kto miał trudniejsze zadanie?
Nie deprecjonując osiągnięć Francuza – Rybniczanie też nie mieli lekko. Ich wieś obchodzi właśnie jubileusz ośmiu wieków istnienia,
a w tym czasie: nazwa zmieniała się kilkanaście
razy, rządy sprawowały po kolei dynastie Piastów, Korona Czeska, austriaccy Habsburgowie,
potem Prusy i Niemcy. Budowano kościoły, na
przemian katolickie i ewangelickie, wznoszono
i palono zamki, budowano (a potem – likwidowano) szkoły, szczycono się nowopowstałą
pocztą, żeby później ją zlikwidować…
Na terenie Pogórza Izerskiego „wysypały”
się jubileusze, w tym roku swoje 800-lecia obchodzi właśnie m.in. Rybnica, Lwówek Śląski
i Warta Bolesławiecka, m.in. 775-lecie Gryfów Śląski i in. Niektóre z nich zdobywają się
na opracowanie wydawnictwa historycznego (Rybnica ma ich kilka, dzięki działalności
m.in. jednego z mieszkańców, Z. Szkudlarka,
Gryfów doczekał się kilku wydawnictw naukowych). Interesujące jednak, że o ile można
z tych wydawnictw dokładnie wyczytać, co się
stało w XV w., to – poza nielicznymi – mamy
relatywnie skąpo uporządkowaną wiedzę, jak
się nazywał nauczyciel, strażak, czy kolejarz,
który zrobił coś ważnego dla Rybnicy, Warty,
czy Lwówka po 1945 r. Szkoda. Ale jest jeszcze
czas, by to zmienić.

Źródła energii odnawialnej spowszedniały,
jako hasło, ale m.in. dlatego, że coraz więcej ludzi decyduje się na tego typu inwestycje.

150-letni budynek dawnej szkoły

– W Olszynie – powiedział nam burmistrz,
Leszek Leśko – zdecydowaliśmy się na jakościowy skok i kosztem około miliona złotych
będziemy instalować panele na kilku dużych
budynkach gminy. Panele fotowoltaiczne zyskają trzy szkoły, świetlica wiejska w Biedrzychowicach i Gminny Ośrodek Kultury. A w wymiarze
obciążeń budżetowych ta spora inwestycja będzie miała niezbyt wielki wymiar, bo pochłonie
niespełna 100.000 zł naszych pieniędzy. Ponad
900.000 zł – będzie dotacją, więc obliczyliśmy,
że nasz, gminny wkład powinien spłacić się
w około rok, bądź dwa. Tyle bowiem wydajemy pieniędzy na energię zużywaną w tych budynkach. Reszta będzie więc dla nas podwójnie
czystym zyskiem. Podwójnie – bo zyskujemy na
czystym powietrzu i na rezygnacji z wykorzystywania innej energii.
Burmistrz Leśko chciałby pójść za ciosem
w tej sprawie i poza gminnymi obiektami zachęcić też mieszkańców do inwestowania w czystą
energię w swoich domach. – Mogą powstawać
małe elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 100
kW. Kilka spółek, m.in. Tauron i Polski Solar byłyby tym zainteresowane. Jeśli udałoby się wejść
do jednego z tzw. programów horyzontalnych,
to można liczyć, że dotacja z takiego programu
dla indywidualnego gospodarstwa sięgnie ¾
kosztów przedsięwzięcia. Właścicielowi domku
jednorodzinnego pozostawałoby więc do spłaty
raptem ok. 5 z 20 tys. zł. W najbliższym czasie
wyjaśni się możliwość takiej inwestycji.
Podróżni, którzy zimą jadą do Olszyny od
strony Biedrzychowic widzą z drogi, jak wiele dymu ściele się w dolince, w której istnieje
Olszyna. Im zimniej – tym bardziej gęstego.
Nie tylko w Krakowie smog jest utrapieniem,
choć o Olszynie ogólnopolskie media nie piszą.
Gdyby planowane 170 gospodarstw domowych
objąć takim programem olszyński smog przestałby być tak uciążliwy.

Warto w Warcie
– Prawie tysiąc mieszkańców
i równe 800 lat istnienia – to najkrótsza wizytówka Warty Bolesławieckiej,
w której w czerwcu organizowano
obchody jubileuszowe. Animatorem
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Warta Bolesławiecka – Warto.
A jego pracami kieruje od początku,
to znaczy od 2009 r. – Lesław Szymkiewicz.
– Od dłuższego czasu myśleliśmy
o takiej imprezie, która zintegrowałaby większą grupę mieszkańców – mówi. – Na co dzień wszyscy
pracują zawodowo, albo nawet jeśli
już nie, to mają mnóstwo swoich
zajęć i nie wystarcza czasu, żeby się
bliżej poznać w innych relacjach niż
służbowe. Takie przedsięwzięcie jest
ku temu świetną okazją. To jest też
szansa na „otwarcie” wielu i zachęcenie do wspólnych działań. Marzę
o takiej sytuacji, kiedy każdy z możliwie dużej grupy zrobi coś drobnego
dla wspólnego sukcesu, nawet jeśli to
jest niedoskonałe. Będzie to bardziej
wartościowe, niż świetna impreza
przygotowana dla setek przez kilka
sprawnych organizacyjnie osób.
Stowarzyszenie stara się być widoczne i coraz więcej jest oznak takiej
żywotności. Nadchodzi dobry czas
dla społeczników, bo przez wiele lat
– także dzięki zapobiegliwości władz
Gminy – wiele inwestycji, o które
inni zabiegali latami, w Warcie przychodziło lekko, jak choćby wodociągi czy kanalizacja, które tworzą fundament komfortu życia. W okolicy
działały kopalnie, przez co poziom
wód gruntownych opadł, więc nieja-

ko „w prezencie”, jako ustawowe zadośćuczynienie, sprawca tego efektu
zainwestował w infrastrukturę. Gmina skupiła się na budowie dróg i teraz
nie tylko w samej Warcie, ale i w każdej wsi tej zasobnej gminy jeździ się
po asfalcie równym jak stół. Wieś,
w której jest spore prywatne już gospodarstwo rolne, skupia ludzi zatrudnionych także w przemyśle i na
pierwszy rzut oka widać, że niedostatek nie jest głównym zmartwieniem
mieszkańców. W takim środowisku
o skłonność do integracji jest trudniej, bo „każdy ma swoje zabawki”
i siedzi w domu.
– Otóż nie każdy i nie zawsze –
mówi z przekonaniem Lesław Szymkiewicz – chociaż prawdą jest, że
warto ludzi przekonywać, że wspólne
zajęcia z sąsiadami są jednym z elementów komfortu życia, a z pewnością sporej satysfakcji. Próbujemy
przekonywać.

Gozdanin

Pamiątka po trudnych czasach

O pomnikach, poświęconych pamięci żołnierzy – mieszkańców izerskich wsi, poległych
w I wojnie światowej pisaliśmy już kilkakrotnie.
W wielu miejscowościach zdecydowano się na
ich odnowienie. Niekiedy – jak w Siekierczynie
– odnaleziono je przypadkiem i znowu stanęły
na swoich starych miejscach, lub też znaleziono
dla nich nowe. Podobnie było w Gozdaninie,
w gminie Zgorzelec.
– Przez całe lata nie wiedzieliśmy, że jedna
z płyt będąca fragmentem mostka na śródpolnej
drodze, to pomnik – powiedział nam sołtys wsi. –
Położono ją napisem do dołu i dlatego nie został
wytarty. Kiedy to odkryliśmy, postanowiliśmy
o jej odświeżeniu i ponownym posadowieniu na
skwerze w centrum wsi. Trochę było kontrowersji, że to pomnik żołnierzy niemieckich, ale większość traktuje ten obelisk, jak pamiątkę historii.
Gdyby to był nazizm i II wojna, to co innego. Ta

Stowarzyszenie opracowało szlak
trasy rowerowej łączącej rozmaite
ciekawe miejsca, a jest ich wiele. W
kolejnym wydaniu Ech Izerskich
opublikujemy miniprzewodnik tras
rowerowych po gminie Warta Bolesławiecka. Część trasy poprowadzono po trasie nieistniejącej już
linii kolejowej. W innych gminach
mieszkańcy zabiegają o reaktywację
kolei, ale w przypadku Warty trzeba
uznać, że to już chyba nie ma sensu,
ze względu na zmiany sieci komunikacji, a przede wszystkim – charaktery gminy. W czasie, gdy działała
cementownia i kopalnie – kolej miała mnóstwo pracy. Po zakończeniu
wydobycia i zamknięciu pobliskiej
cementowni kolej straciła podstawy
bytu. Trasa Bolesławiec – Bolesławiec-Wschód – Witków – Kruszyn –
Warta – Iwiny – Grodziec – do Nowej
Wsi Grodziskiej przeszła do historii.
Dziś trasa rowerowa ma długość ok.
5 km, w najbliższym czasie będzie
jej więcej, dodany będzie odcinek od
Warty do Iwin. Może uda się tak zorganizować trasę dla rowerów, żeby
połączyła dwa najbardziej popularne

płyta ma sto lat i dla mnie jest kawałkiem historii
naszej wsi, a wielu mieszkańców coraz bardziej
się właśnie tym interesuje, sięgamy nawet do materiałów muzealnych w Goerlitz.
Wynika z nich, że Gozdanin był wsią w miarę
zamożną – dwa młyny, pałac, dwie restauracje,
szkoła, potem nawet ośrodek wypoczynkowy
dla żołnierzy… Dziś to 140 mieszkańców, więc
czasy jakby trochę inne. – Ale mamy żwirownię
– powiedział sołtys – której właściciel pomaga
nam w razie potrzeb, przybywa nowych domów,
bo budują się trzy rodziny ze Zgorzelca, które
się u nas szybko aklimatyzują. A prace przy tym
pomniku zintegrowały sporą grupkę osób, więc
mam nadzieję, że jego oficjalne odsłonięcie (15
lipca, o godz. 16.00, po uzupełnieniu wystroju
o tłumaczenie treści napisu na j. polski) będzie
okazją do porozmawiania o kolejnych wspólnych przedsięwzięciach.

– Będziemy statuetkami (tekst
powstawał jeszcze przed uroczystościami jubileuszowymi – przyp. aut.)
– honorować ludzi, którzy wkładają
wiele wysiłku w to, żeby w Warcie
żyło się „cieplej”, to znaczy – życzliwie. Mamy nadzieję, że dla wielu jubileusz stanie się momentem refleksji
i doda chęci, by od czasu do czasu
popracować wspólnie.

My
w Euroregionie
NYSA
zabytki w okolicy, to znaczy pałac
w Kliczkowie i Zamek na Grodźcu?
Wtedy biegłaby przez Wartę właśnie.
Ale Stowarzyszenie zadbało, by
pamiątki po kolei wciąż były widoczne. W miejscu gdzie był przystanek
wymurowano ceglany kawałek ściany z tablicą, obok staną ławki i posadzony zostanie dąb. Trzy kolejowe
podkłady będą czytelnym odniesieniem się do znaczenia tego symbolu.
A stojak na rowery, żeby podążający
ścieżką rowerową mieli gdzie odsapnąć – już znakiem nowych czasów.
Dąb jest symbolem Stowarzyszenia
i nawet okolicznościowe pamiątki
jubileuszowe są też ozdobione wizerunkiem okazałego drzewa, nieprzypadkowego. Dąb „Dionizy” jest symbolem Warty i najbardziej okazałym
pomnikiem przyrody. Stąd też sadzonka dębu, jako prezent w trakcie
uroczystości nie jest wcale zdawkowym gadżetem, a ważnym znakiem
tożsamości.

Kierownictwo Euroregionu NYSA
miało wytypować do udziału w posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji
Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej pięć gmin. To
ważny organ, bowiem współpraca
między gminami polskimi i czeskimi
ułatwia znakomicie sięganie po środki z niektórych funduszy i niekiedy
gminy – mając nawet swój świetny
pomysł – rozpaczliwie wręcz szukają czeskiego partnera, bo bez takiej
pary szansa na pieniądze niknie. Tym
większa satysfakcja, że po ogólnej
dyskusji wszystkich członków Euroregionu do reprezentowania w pracach tej komisji wybrano PRAWIE
WYŁĄCZNIE izerskie samorządy.
Zawidów, współpracujący z Frydlantem został wskazany jako gmina rezerwowa. A do składu podstawowego
trafili: Jeżów Sudecki (współpracuje
z Paseky), Gryfów Śląski (Raspenava), Mirsk (Duba), Lwówek Śląski
(Chrastawa). Reprezentantem Pogórza Kaczawskiego został „rodzynek”
– Wojcieszów (Rokytnice).
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“Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Gazeta opracowana przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie • Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Gazeta współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowy duch starych domów
– Nigdy – pomijając lokale, w których pomieszkiwałem, kiedy pracowałem w kolejnych
miejscowościach, gdzie moja firma otwierała
swoje nowe sklepy – nie miałem nowego domu
– mówi Sławomir Malicki. – I nigdy za takim
nie tęskniłem. Lubię miejsca „z duszą”, które
mają swoją przeszłość. Kupując je, kupujemy
też ich historię, a to taki rodzaj majątku, którego wartości nie sposób określić. Mam za sobą
18 lat takich służbowo-prywatnych wędrówek
i intuicyjnie umiem już wyczuć, czy to miejsca
jest właśnie takim, jakiego szukam.
Do Proszowej trafiłem przez przypadek. Poszukując domu dla siebie widziałem go zupełnie gdzie indziej, aczkolwiek z całą pewnością
na Dolnym Śląsku. Jestem z Wrocławia, a jako
dziecko wiele tygodni spędzałem z rodzicami na
wędrówkach w górach. Wiem już, że poza dolnym Śląskim nie ma dla mnie dobrego miejsca.
Ale Proszowa? Zupełnie nie wpisywała mi się
w moje wyobrażenie o domu w górach. Tylko,
że kiedy wybieram dom dla siebie, to musi mieć
ten rodzaj aury, że kiedy tam wchodzę, to czuję tę „chemię”, rodzaj związku z atmosferą pomieszczeń, które nie muszą być jakieś specjalne,
mogą nawet wyglądać okropnie i na pierwszy
rzut oka wymagać wiele pracy, ale coś musi
„zadrżeć”. I w Proszowej tak właśnie się stało.
To jest taki rodzaj przeczucia, że wszelkie obawy co do zakresu pracy, kosztów, racjonalności
zakupu, itp. przestają mieć znaczenie. Człowiek
wie, że znalazł właśnie „to” i nic innego już się
nie liczy, nie ma większego znaczenia, przynajmniej nie na tyle, żebym zmienił decyzje.

Z reguły tak się składało w poprzednich
przypadkach, że – kiedy już wszystko w moim
„nowym – starym” domu zostało zrobione (to
znaczy – prawie wszystko, co niezbędne, bo
w pracy dla domu nie ma pojęcia, że „wszystko już jest gotowe”), to odjeżdżałem, bo już
powinienem coś robić gdzie indziej. Ten cykl,
że właśnie podniosłem dom z gruzów i wtedy
z niego odchodzę, bo z grubsza już nie ma co
w nim robić, powtarzał się kilkakroć, ale coś mi
mówi, że dom w Proszówce jest już tym azylem,
którego nie zostawię.
Kupiłem nieco większy dom, ale obok stał
drugi – malutki. Prace przy tym większym są
już skończone i można w nim spokojnie mieszkać, ale ten drugi, najbardziej klasyczny dla budownictwa przysłupowo-szachulcowego był tak
magnetyczny, że nie mogłem się mu oprzeć.
Oczywiście – dom w górach ma swoje „rogi”.
Pamiętam pierwszą zimę w moim domu w Proszówce. To był sezon 2010/2011. Zamieszkałem w nim trochę wbrew rozsądkowi. Miałem
5 okien, jeden pokój do dyspozycji i c.o. Kota
i psa. I śnieg, który mi się wsypywał do domu
każdą szczeliną, a było ich trochę. Pamiętam
poranek, kiedy wybierałem się do pracy, ubrany
już służbowo, odświeżony. Otworzyłem drzwi
i… zobaczyłem, że śnieg zasypał mnie do wysokości oczu. Byłem zakopany. Oczywiście
miałem łopatę do odgarniania śniegu, ale…
widziałem tylko jej rączkę. Stała w odległości
ok. 2 metrów ode mnie, ale zdecydowanie poza
zasięgiem rąk. W zasięgu był tylko śnieg. Rozebrałem się do roboczych ciuchów, wziąłem

Stara dębowa drewniana rynna, ma z pewnością ponad 100 lat, a nadal sprawna

Modelowe – przysłupowe

Za jedną złotówkę – przepustka do sławy

Domy przysłupowo-szachulcowe w tej części Europy, gdzie były budowane, stanowią do
dziś atrakcję i są motywem chętnie fotografowanym. W Polsce można je zobaczyć właściwie
tylko w części obszaru Dolnego Śląska, a szczególnie – na Pogórzu Izerskim.
To jest „chichot losu”, bo szachulec był domem ludzi wyjątkowo niezamożnych. Budowali z tego, co mieli pod ręką – z gliny, patyków,
słomy, okolonych kilkoma belkami ze ściętych
nieopodal pni. Musiały być ciepłe, więc okienka były niewielkie, a glina, nafaszerowana słomą (najlepiej przez jakiś czas moczoną w maślance) była znakomitą izolacją. Potem (czyli
po 1945 r.) w tych domach zamieszkali ludzie,
którzy też nie mieli za dużo pieniędzy, więc ich
nie poddawali głębokim remontom i tym sposobem dotrwały w niezmienionej postaci do

Wnętrze pieca, czarne od
sadzy, sprzed ilu to lat…?

Przysłupowy dom w Proszowej

za odkopywanie tym, co miałem pod ręką, po
dłuższym czasie dotarłem do łopaty, wtedy poszło mi już odrobinę lepiej. Po prawie dwóch
godzinach mogłem w końcu pojechać do pracy,
a przedtem oczywiście czekał mnie ponowny
prysznic. Przypomniałem sobie taki monolog
mieszczucha (bardzo popularny w Internecie),
który marzy do romantycznym domku w górach. Kupuje go, cieszy się nim do zimy, a nawet wtedy, kiedy zaczyna padać śnieg, to jego
radość rośnie. Tyle, że ten śnieg padać nie przestaje, a nawet kiedy przyjeżdża pług, to tylko po
to, by ponownie zasypać mu wejście do domu,
które od właśnie odśnieżył. W końcu, po sezonie, ten mieszczuch marzy już tylko o tym, żeby
sprzedać ów romantyczny domek w górach. Pomyślałem, że to opowiastka o mnie, ale z innym
finałem. Faktycznie – śnieg mnie zasypywał, ja
odkopywałem, pługi zawalały wejście, itp. Ale
ja tu wciąż chciałem mieszkać. Przed kolejną
zimą kupiłem auto z napędem na cztery koła.
I wtedy – co nie powinno mnie zaskoczyć –
przez wszystkie kolejne lata zimy już były niemal bezśnieżne…
Ten mój ostatni z zakupionych domów jest
najmniejszy spośród tych, które miałem. Ale
najbardziej wymagający. Ma wszystko, co powinna mieć stara chałupa – każdy z pokoi na
innej wysokości, więc wszędzie progi i schodki. Chlebowy piec z zachowaną wciąż sadzą.
Niskie powały belkowane, nawet drewniane
rynny ze starej dębiny, zakonserwowanej przez

Czy na Pogórzu nie pojawią się już „mazowieckie dworki”, albo „zakopiańskie chaty”?
W pewnym stopniu zależy to także od Czytelników „Ech”, którzy – jeśli zechcą – będą promować efekty konkursu w dobrze pojętym interesie regionu. Nie można bowiem wykluczyć, że
ludzie, którzy te dworki chcą tu zbudować – nie
znają alternatywy lepiej pasującej do regionu,
a może nie są do niej przekonani.
Inicjatywa organizacji takiego konkursu
przez właścicieli „Domu Kołodzieja”, starej cha-

dziesiątki lat dreszczów i upałów. Pytają mnie
znajomi, czy ja – mający dostęp do najnowocześniejszych technologii budowlanych, do materiałów, mający w tej branży sporą wiedzę i doświadczenie… czy ja muszę się brać za remont,
który będzie właściwie rozbiórką tego domu do
ostatniej belki i budową jego z powrotem z tych
samych klocków? Jedyna odpowiedź, jaka mi
przychodzi do głowy, to: – Tak, muszę. Jeśli ja
go nie odbuduję, to on zniknie, a nie powinien,
bo jest przepiękny.
Wokół mnie jest sporo ludzi, którzy myślą
podobnie. Wielu z nich kupiło stare domy właśnie w tej okolicy i od czasu do czasu spotykamy
się u mnie, rozmawiamy, widzę ich zapał i pasję.
Czasami widzę też znużenie brakiem sukcesów,
zwątpienie… ale to przejściowe. Ludzie, którzy
mają prawdziwe pasje, związane z domem, nie
rezygnują. Mają w sobie tyle dobrej energii, że
potrafią się nią dzielić. Myślę, że ja też potrafię.
Jeśli misją mężczyzny jest zbudować dom
– to ja ją spełniłem. Wprawdzie żadnego nie

zbudowałem od fundamentów, bo mnie to
nie bawi, ale kilka odtworzyłem niemal od
nowa. Jako szef budowlanego marketu niejako
„współuczestniczyłem” w budowie setek domów, dodając otuchy klientom. Lubię do nich
wychodzić ze swojego biura, widzieć ich zapał.
To się udziela.
Mogę więc powiedzieć – zbudowałem swój
dom, spełniłem tę literacką misję. ale… Zawsze
jest jakiś kolejny dom. I nigdy nie można powiedzieć, że to już jest ostatni.

łupy ze wsi Wigancice, która zniknęła, bowiem
jej tereny zajęły wykopy Kopalni „Turów” jest
nieoceniona. Wspólnie z podobnym stowarzyszeniem z Niemiec podjęli trud przeciwdziałania zanikowi krajobrazu kulturowego Pogórza.
„Projekty budowlane nowych domów przysłupowych dostępne są za 1 zł i 1 euro, przeznaczone dla inwestorów z regionu Krainy Domów
Przysłupowych” – rozwiewa resztkę wątpliwości wpis w katalogu z konkursu. Czekamy z niecierpliwością na pierwszego inwestora.

Nowoczesne projekty domów przysłupowych – godzą
współczesne technologie i mody i tradycyjną dla
Pogórza stylistykę

dziś, czego przykładem jest opisywany powyżej
dom w Proszowej.
Starannie odbudowany szachulec możemy
zobaczyć we wsi Dłużec koło Lwówka, albo –
także pod Lwówkiem – w Radomiłowicach.
A że moda na stylowe budownictwo powraca
– może powrócą na Pogórze domy, budowane
już w nowych technologiach, ale nie kopiowane
z Podhala, a nasze.
Został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na „Nowe Domy Przysłupowe”. Rozpisany w dwóch kategoriach – dla studentów architektury i doświadczonych architektów, skupił
uwagę wielu miłośników tradycji. Katalog projektów – prezentowane tutaj zdjęcia pochodzą
właśnie z tego wydawnictwa – udowadnia, że
można zbudować dom sprzed 200 lat także dziś,
od fundamentów, a jednak wpisujący się w tutejszą architekturę i krajobraz.
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Po prostu MOCNI
W grudniu 2016 r. w Gryfowie Śl. zostało utworzone Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Mocni”. Założycielami
Stowarzyszenia są głównie rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także ludzie,
którym los niepełnosprawnych nie jest obojętny. Powstanie Stowarzyszenia jest ściśle związane z brakiem opieki i aktywizacji osób niepełnosprawnych, które ukończyły edukację.
Członkowie Stowarzyszenia „Mocni” chcą
w przyszłości stworzyć miejsce spotkań, pracy
i integracji dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, miejsce, w którym będą realizować się
na miarę swoich możliwości, gdzie będzie istniała możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne
obejmujące (między innymi) zadania w zakresie:

•

•
•
•

•

•

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób;
działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób oraz osób niepełnosprawnych
pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
organizowanie i prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych
oraz innych form placówek opiekuńczo
wychowawczych;
prowadzenie dziennej opieki w formie stacjonarnej i niestacjonarnej – działalność
edukacyjna w szkołach i pozaszkolna –
prowadzenie specjalistycznych placówek
aktywizujących zawodowo.

8 kwietnia 2017 r. odbyły się Warsztaty wielkanocne i animacje integracyjne, które miały na celu zaprezentowanie się MOCNYCH

wśród mieszkańców Gryfowa. W organizację
przedsięwzięcia włączyły się gminne instytucje
i stowarzyszenia: MGOK, Biblioteka Publiczna,
Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki oraz LGD
„Partnerstwo Izerskie”. Na warsztatach swoją obecnością zaszczycili nas włodarze gminy
w osobach burmistrza p. Olgierda Poniźnika
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej p. Roberta Skrzypka.
Podczas spotkania odbyły się gry i zabawy
integracyjne oraz warsztaty plastyczno-techniczne – każdy uczestnik znalazł coś dla siebie.
Członkowie Stowarzyszenia MOCNI przygotowali słodki poczęstunek oraz upominki dla
zaproszonych gości.
Za nami już dwie wycieczki turystyczne:
w kwietniu zdobyliśmy Schronisko Orle w Górach Izerskich, a w maju odwiedziliśmy czeskie
Hejnice oraz Smedavę.
Przez dwa tygodnie maja członkinie MOCNYCH brały udział w warsztatach artystycznych, podczas których zgłębiały tajniki me-

tody decoupage, czyli ozdabiania różnych
powierzchni. Malowałyśmy również torby, robiłyśmy breloczki, zakładki do książek. Efekty
pracy można było podziwiać i nabyć podczas
tegorocznych Kwisonaliów na stoisku promocyjnym Stowarzyszenia MOCNI.

Lubomierskie „Kino za Rogiem”
Po Wleniu również Lubomierz powrócił do
idei miejscowego kina w nowej formule, zaproponowanej dla małych miejscowości – „Kina za
Rogiem”. Przypomnijmy – idea polega na tym,
że samorząd wskazuje pomieszczenia, organizuje seanse w zgodzie z przepisami sanitarnymi
i bezpieczeństwa, a kopie filmów pozyskiwane
są w takiej cenie, że bilet kosztuje dokładnie 5
zł.
Wleńska „Jutrzenka” funkcjonująca w systemie „Kina za Rogiem” przejęła sentymentalnie
nazwę kina istniejącego dawniej w miasteczku. Podobnie w Lubomierzu – tutejsze „Kino
za Rogiem” nosi nazwę „Raj”, taka, jaką nosiło
kino, zanim nie runął strop w budynku, w którym istniało. Udało się uratować część sprzętów,
m.in. rząd krzeseł z „Raju” można dziś oglądać
w Muzeum Kargula i Pawlaka. Faktem jest, że
krzesła są wyjątkowo twarde i trzeba było dużej
wytrzymałości, by obejrzeć w dawnym „Raju”
długi film.
Po „Raju” zostało sporo sentymentalnych
pamiątek, niezwykle oryginalnych. Można
zobaczyć m.in. nie tylko legitymację ZUS ów-

Zasłużone dla Kultury
Dwie gryfowianki, Marzena Wojciechowska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie
Śląskim oraz Jolanta Kuczyńska, bibliotekarka
– otrzymały nadany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odznaki „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. To jest niezwykle ważne,
a wyjątkowo w tym czasie, że otrzymują takie
uhonorowanie ludzie pracujący w bibliotekach,
to znaczy promujący czytelnictwo.
Właśnie teraz statystyki przynoszą fatalne
informacje, że dwie trzecie rodaków właściwie
w ogóle nie czyta, a w polskich mieszkaniach
tak samo często kupuje się nową książkę, jak
wymienia lodówkę, czy tapczan. Tapczan być
może częściej ze względu na fakt, że odkąd
wynaleziono piloty do telewizora, to takie meble są intensywniej wygniatane. Dawniej, gdy
chcieliśmy zmienić program w odbiorniku TV
(a były dwa programy), to trzeba było jednak
się podnieść.
Żeby nie uciekać w smutne żarty – wyróżnienie pracowników gryfowskiej biblioteki nie jest
pierwsze – wcześniej ta instytucja otrzymała tytuł „Mistrza Promocji Czytelnictwa”, do czego
przyczyniły się rozmaite inicjatywy, oswajające
mieszkańców z książką, choćby „Dzień Postaci
z Bajek”, „Misiolandie”, i in.

czesnego kinooperatora, nieżyjącego już Grzegorza Muszyńskiego. Miałby dziś 86 lat. I – co
należy uznać za wyjątkowy zbieg okoliczności
– urodził się w… Trembowli, dokąd dziś dojeżdża kursowy autobus z Lubomierza. Zachowała
się pieczątka – „Kino „Raj”, Lubomierz, Rynek
55, tel. 28” i najciekawszy eksponat – zeszyt
rocznych seansów z 1960 r. Wtedy nowy rok
w „Raju” inaugurowała „Moralność Pani Dulskiej”.
– Pamiętamy – wspominają dawni kinomani – że kopie wyświetlanych u nas filmów przewożono w wielkich, metalowych skrzyniach.
Potem trzeba je było odwozić, żeby mogły być
wyświetlane w innych kinach. Woziliśmy je na
stację kolejową do Proszówki, albo do Młyńska…
Tych stacji też już nie ma, bo choć zostały
budynki zniknęła tamtejsza linia kolejowa. Czy
nastąpi także jej renesans, o czym się przebąkuje ostatnio?
Renesans „Raju” nastąpił w listopadzie
2016 r. Pierwszym wyświetlanym filmem, znowu w Lubomierzu, było „Miasto 44”.

Ale 775-lecie Gryfowa Śląskiego było okazją
do nagrodzenia także innych osób. Dwie „Złote
Rybki”, które są Honorową Odznaką Gryfowa
Śląskiego przyznano Jarosławowi Bogackiemu,
redaktorowi strony internetowej „greifenerberger”, promującej Gryfów i jego historię, który
niejeden raz swoim udziałem w konferencjach
popularnonaukowych dał się poznać, jako miłośnik miasta. A jako autor, redaktor tekstów
w wydawnictwach miejskich przyczynił się do
wzrostu zainteresowania Gryfowem przez samych jego mieszkańców.
Jan Wysopal, prezes Stowarzyszenia Miłośników Gryfowan Śląskiego, współtwórca periodyku
„Hejnalista”, który i dla autorów „Ech Izerskich”
jest wartościową inspiracją, prezes Gryfowskiego
Towarzystwa Cyklistycznego, zdobywca drugiej
„Złotej Rybki” jest powszechnie znanym i szanowanym człowiekiem, który dla mieszkańców
miasta, mających serdeczny stosunek do miejsca
swego zamieszkania, jest wręcz ikoną.
Natomiast Henryk Mikos, który samorząd lokalny zna lepiej niż własną kieszeń, bo pracuje
w nim od 1984 r., radny pięciu kadencji w Gryfowie, a wcześniej także radny Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Jeleniej Górze, za czasów
istnienia tego województwa – otrzymał odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Wszystkim wyróżnionym – gratulujemy.

Sufit może być dziełem sztuki
W Pisarzowicach, w jednym kompleksów zabudowań folwarcznych została otwarta w czerwcu br. „Sala Łowiecka”. – To właściwie początek
tworzącej się ekspozycji – wyjaśnia właściciel,
Leszek Grala – i pretekst do pokazania zainteresowanym, jak może wyglądać dobrze zakonserwowane i odnowione wnętrze. „Łowiecka” jest
tylko jedną z sal, nie największą, z efektownym
stropem. Można tu zobaczyć meble zdobione
motywami łowieckimi, wkrótce też oryginalne
obrazy i sprzęty służące łowiectwu. Chciałbym
jednak przede wszystkim, żeby te sale służyły
spotkaniom, w trakcie których będziemy mówić i o rolnictwie, i o historii, i o sztuce. W takim wnętrzu może to mieć dodatkowy walor.
A z planów już skonkretyzowanych – chciałbym
wstępnie zaprosić Koła Gospodyń Wiejskich
z okolicy i zespoły śpiewacze do przedświątecznego spotkania bożonarodzeniowego. Będzie-

my mogli wtedy w dobrej atmosferze podzielić
się wiedzą o świątecznej kuchni, a też poznać
niektóre obyczaje z rozmaitych stron Europy,
z których przywieźli je reemigranci, powracający do Polski i ze Wschodu, i z Południa. Mam
nadzieję, że zaproszenie będzie przyjęte.
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Bezpłatnie – jest taniej

Miejska czyli międzynarodowa. I bezpłatna

– Będę chciał doprowadzić do tego, by na tory
między Świeradowem-Zdrój, Mirskiem i Gryfowem Śląskim wrócił pociąg – mówi Roland
Marciniak, burmistrz Świeradowa. – W dodatku, żeby przejazdy tym pociągiem były bezpłatne. Moim zdaniem, będzie to zdecydowanie
tańsze dla budżetów miast, które to zafundują
swoim mieszkańcom, niż gdyby wprowadzić
przejazdy biletowane.
Pozornie nie ma w tym logiki, bo przecież
utrzymanie ruchu pociągów będzie kosztować,
więc jakim cudem coś, co się funduje pasażerom w 100% ma być w eksploatacji?
– Trzeba liczyć wszystkie koszty i zyski
i wtedy taki rachunek będzie oczywisty także
dla sceptyka – mówi R. Marciniak. – Zresztą
sprawdziliśmy w praktyce bezpłatny transport
miejski w Świeradowie. Bezpłatny dla pasażerów. I okazało się to dobrym rozwiązaniem.
Określenie „miejska komunikacja bezpłatna” nie oddaje w pełni zakresu działań w tym
obszarze. Ten „miejski” autobus, 24-miejscowy,
jest właściwie „międzymiastowy”, bo dojeżdża
też do Szklarskiej Poręby. I nie byłoby błędu
w twierdzeniu, że to „bezpłatna komunikacja
międzynarodowa”, bo są kursy do Novego Mesta w Czechach. Wszystkie bezpłatna dla pasażerów. Wszystkich, bez wyjątku.

– Niebawem będą już cztery autobusy – zapowiada R. Marciniak. – Oczywiście, dla pasażerów bezpłatne. Będziemy mieli więcej możliwości, a że do naszego Urzędu zwracają się
z prośbą o komunikację wsie niektórych sąsiednich gmin, to rozważamy, jak to wszystko zorganizować, żeby zachęcić ludzi do korzystania
z naszych przejazdów, a odstawienia własnych
samochodów.
Kursujący teraz autobus został zakupiony
za pieniądze z budżetu miasta. Obsługę kadrowo-księgową zapewnia Urząd, serwisowanie – zewnętrzny zakład. Tym sposobem nie
trzeba utrzymywać kilkuosobowej załogi. Nie
ma potrzeby sprzedaży i kontroli biletów miesięcznych, bo biletów przecież nie ma w ogóle.
Koszt tzw. wozokilometra nie przekracza 2,3 zł,
autobus przejeżdża dziennie ok. 300 km. Oczywiście, nawet minimalna załoga kierowców, paliwo, oleje, itp. koszty eksploatacji pochłaniają
określone kwoty.
– Pożytki (bo przecież nie zyski) – są jednak
większe – zapowiada burmistrz. – Dzieci po
lekcjach nie muszą czekać w świetlicach szkolnych, na autobus, który je wszystkie zbierze,
tylko jadą do domów tuż po swoich zajęciach.
Odciążyliśmy parkingi miejskie, bo bardzo
wielu pracowników, choćby z Mirska, nie przy-

Stacja kolejowa w Świeradowie –Zdroju. Czy znowu
poczekalnia wypełni się pasażerami?

Orzeł wylądował w gminie Zgorzelec
W czerwcu br. Gmina Zgorzelec otrzymała
tytuł GMINY ROKU w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu”, na dowód czego wójt. Piotr
Machaj otrzymał statuetkę orła. – To oczywiście
jest ogromna satysfakcja i potwierdzenie słuszności naszych działań, których współautorem
są mieszkańcy. W kategorii gmin wiejskich zostaliśmy ocenieni najwyżej, a trzeba mieć pełną
świadomość, że takich ocen nie może się spodziewać Urząd Gminy, jako instytucja, a tylko
społeczność, będąca – w naszym przypadku –
partnerem w każdej inicjatywie.
Piotr Machaj i jego zastępca, Marek Wolanin
nie chcieli wskazywać konkretnych spraw, które przyczyniły się do sukcesu. – Konsultujemy
wszystkie potrzeby mieszkańców – powiedział
P. Machaj – więc nie ma większych kłopotów, by
te, które są możliwe – spełniać. A jednemu potrzebne są lampy, innemu – droga. I każda z takich potrzeb wymaga społecznej wrażliwości.
To czasami oznacza, że trzeba – i warto –
wejść w ostry spór, jak w przypadku oświaty.
W gminie zostały ocalone wszystkie szkoły,
utrzymali swoje etaty wszyscy zatrudnieni na
stałe nauczyciele. Natomiast nie ma zgody, co
do wizji sieci szkół. Jedną ma Gmina, wspierana
przez rodziców i pedagogów, drugą – Kurator.
Sprawę najpewniej rozstrzygnie sąd. Szczęśliwie w większości obszarów interwencja organów prawa nie ma zastosowania. Sukcesywnie
powstają wszystkie potrzebne mieszkańcom
instalacje (m.in. siłownie zewnętrzne, czy „centra spotkań”), złożona przez Gminę deklaracja
przystąpienia do wojewódzkiego programu
ochrony czystości powietrza, oznacza, że w tej

sprawie będzie systematyczny postęp, choć już
i bez programu mieszkańcy instalujący kolektory słoneczne mogą liczyć na kilkutysięczne
dofinansowanie inwestycji.
– Jednym z kluczy – powiedział Piotr Machaj
– jest fundusz sołecki, który pozwala na wskazanie przez mieszkańców najpotrzebniejszych
w ich sołectwach prac. Został określony na
kwotę 500.000 zł, a faktycznie jest nieco większy, nawet do 700 tys., bo jeśli okazuje się, że
jakieś zadanie jest ważne, a niedoszacowane,
to dopłacamy. Ale i 500 tys. zł funduszu (który
jest odpowiednikiem „budżetu obywatelskiego” w miastach) przy ok. 8,2 tys. mieszkańców
oznacza, że ta kwota „na głowę” jest niemal 10
razy większa, niż w sąsiednim Zgorzelcu.
Orzeł wylądował i trzeba się starać, żeby uwił
gniazdo na dłużej.

Minibus, ale duża sprawa

jeżdża już swoimi samochodami, a tak – przyjeżdżali rano, odjeżdżali wieczorem, Kuracjusze
i turyści nie mieli gdzie stanąć. Kobiety, pracujące u nas w niepełnym wymiarze godzin, a dojeżdżające z zewnątrz, nie mają dylematów, czy
im się opłaca praca przy jakichś tam kosztach
dojazdu. Tych kosztów po prostu nie ma, więc
co zarobią, to ich. Czesi przyjeżdżają do naszych sklepów, głównie sieciowych, a mieszkańcy i nasi goście jadą do Czech. W dodatku tak
zsynchronizowaliśmy przejazdy z Czechami,
że nasz autobus jest skomunikowany z pociągiem czeskim, więc można zwiedzić sporo. Tylko w maju naszym autobusem przewieźliśmy
13.000 pasażerów, w lutym – 12.000. Zakładaliśmy, że przy obłożeniu rzędu 35.000 pasażerów w pierwszym roku już nam się to będzie
opłacać, a ze wstępnych szacunków wynika, że
będzie więcej, bo już w półroczu mamy ponad
60.000 (eksperyment nie trwa jeszcze roku, rozpoczął się w listopadzie).
Szacunki władz Świeradowa-Zdroju opierały się na takim postrzeganiu problemu: jeśli
komunikacja w regionie będzie płatna, to pasażerowie nie będą nią zainteresowani, więc
autobusy będą wozić powietrze. Każdy przekalkuluje, czy lepiej jest zapłacić za benzynę i dojechać od drzwi do drzwi, czy wsiąść do autobusu, uzależnić się od rozkładu jazdy, przystać
na niewygodę podróżowania z prawie te same
pieniądze. Rachunek jest prosty – zwyciężyłoby
własne auto.
– A tak – mówi burmistrz – właściwie fundujemy ludziom realną podwyżkę wynagrodzenia,
bo jeśli będzie dojeżdżał do pracy autobusem
(czy pociągiem), to ok. 300 zł zostaje mu w kieszeni. My chcemy wozić tych, którzy jeżdżą dotychczas własnymi samochodami.
Kalkulacje dotyczące linii kolejowej są bardziej
skomplikowane, ale wciąż przeważają pożytki
z bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców.
Dystans 17 km między Świeradowem, a Mirskim i Gryfowem pokonywać ma pociąg zło-

żony z co najmniej trzech wagonów. Przejazdy
dla mieszkańców tych gmin byłyby bezpłatne,
natomiast turyści płaciliby za bilety, dostając
kilka usług ekstra, m.in. „mówiony” przewodnik, który informowałby o atrakcjach w okolicy
i w miejscowościach mijanych przez pociąg.
Przy 50.000 pasażerów rocznie, a jest to liczba realna do osiągnięcia, zbilansowałyby się
koszty eksploatacji. Faktem jest, że najpierw
trzeba byłoby wyremontować torowisko, za co
zapłaciłaby Kolej Dolnośląska, a wkład własny trzech zainteresowanych gmin – to 4 mln
złotych, z czego Świeradów-Zdrój deklaruje
wpłatę lwiej części, to znaczy 3 mln. Trasa jest
nieskomplikowana, tylko dwa przejazdy przez
drogę, w Proszówce i w Mirsku, a że ta linia
jest „zamknięta”, to znaczy w Gryfowie Śląskim
pociąg wjeżdżałby na tor niekolidujący z pociągami relacji Jelenia Góra – Zgorzelec, to nie
trzeba montować skomplikowanych systemów
bezpieczeństwa.
– Faktem jest, że pociągiem jechałoby się
dwukrotnie dłużej, niż autem, ale za to bezpłatnie, więc jest to realny dylemat dla miejscowych pasażerów – mówi R. Marciniak. – Dla
zamiejscowych atrakcją byłby audiowizualny
system „it” w pociągu, a ponadto gdyby ktoś
chciał wypić piwo, to może to zrobić bez obaw,
a dzieci w pociągu sprawiają mniej kłopotu,
niż w ciasnych wnętrzach aut. Półtoragodzinna
wycieczka pociągiem, z mini barem w którymś
z wagonów, to może być atrakcja turystyczna
dla wielu
– Nie może być tak, że włożyliśmy 30.000.000
zł w remont deptaka, a nie można z niego w pełni korzystać, bo za wiele jest aut – mówi burmistrz. – W dodatku kolej otwiera rozmaite
inne perspektywy. Z punktu widzenia świeradowian do Mirska jest po co pojechać, bo tam
istnieją sklepy, których u nas nie ma, bo choćby
dla pasmanterii czynsze są za wysokie. Jest targ,
na który u nas też nie ma miejsca. A przede
wszystkim – komunikacja zbiorowa tworzy też
inną jakość relacji międzyludzkich. Nie zamykamy się w pudełkach własnych aut, zawieramy
jakieś znajomości, rozmawiamy ze sobą… To
też są niebagatelne wartości, nieprzeliczalne
wprawdzie na gotówkę, ale to nie znaczy, że
mniej ważne.
– I żeby była jasność – konkluduje burmistrz
– nikomu niczego przecież nie fundujemy za
darmo. Komunikacja zbiorowa to zadanie własne gminy, a ludzie płacą podatki właśnie m.in.
na to, żeby gmina taką komunikację organizowała. To są pieniądze ludzi, którzy za tę usługę
już zapłacili.

Historie lepsze, niż film

Platerówka, czyli Niderlinde

Przywykliśmy uważać, że o wsi Platerówka
powstał jeden film – „Rzeczpospolita Babska”.
Nakręcony w 1969 r., jako rodzaj komedii,
w świetnej obsadzie (Irena Karel, Aleksandra
Zawieruszanka, Jan Machulski, Kazimierz
Grześkowiak) nie ostał się jednak w pamięci,
podobnie jak inne wojenne filmy polskie, często kręcone na Pogórzu Izerskim, jak choćby
„Skąpani w ogniu”, czy „Ogniomistrz Kaleń”.
Nie nam sądzić – jakie powody sprawiły, że
„Sami Swoi” – owszem, a „Rzeczpospolita…”
– nie.
Tyle, że o Platerówce, o czym wie już mało
kto, nakręcono także inny film, wyjątkowo poruszający. Tym bardziej, że oparty na faktach.
Ma walor filmu dokumentalnego.
„A życie toczy się dalej” z 2011 r. – bo o nim
piszemy, to opowieść filmowa o losie dwóch zupełnie obcych sobie rodzin, które połączył stary
dom w Platerówce. Niemiecka rodzina musiała
opuścić dom w Platerówce, ale rok wcześniej
zamieszkała tam polska rodzina, która najpierw została w 1940 r. deportowana z Kresów
na Syberię, a potem – z Syberii na Ziemie Zachodnie. Przez kilkanaście miesięcy w jednym
domu mieszkali Niemcy i Polacy. Sytuacja była
dziwaczna, bowiem Niemcy uciekli przez wojskami radzieckimi na Zachód, a kiedy wrócili
po zakończeniu wojny do domu – mieszkała już
tam rodzina osadniczki, Edwardy Żukowskiej.
Polacy przyjęli Niemców pod swój już dach,
który był jeszcze niedawno domem Niemców.

Mieszkali i pracowali zgodnie do czerwca
1946 r., nie wiedząc o Jałcie, wysiedleniach, itp.
Radia nie mieli, zresztą w gospodarstwie było
tak wiele pracy, a tak mało narzędzi, że nie było
czasu „na głupoty” w rodzaju interesowania się
polityką.
Kiedy do domu dwóch rodzin dotarła decyzja o wysiedleniu oszołomiona nią Hedwig Queisser, matka w niemieckiej rodzinie… poszła
pracować w pole. Uznała, że zawsze się zdąży
spakować, a zboże nie może czekać… Gdyby to
zapisał profesjonalny scenarzysta, to uznałoby
taką scenę za naciąganą. A ona zapisała się po
prostu w pamięci świadków.
Kilkadziesiąt lat później potomkinie Hedwig trafiły znowu do starego domu swojej
babki w Niderlinde, to znaczy – w Platerówce,
by zapisać całą tę historię przesiedleńców obu
narodów na filmowej taśmie. Zbiegiem okoliczności krewni Hedwig Queisser są uznanymi
twórcami filmów dokumentalnych. Film, powstały na kanwie osobistych opowieści starszej
pani można odbierać jako łzawą opowiastkę
o meandrach losu, ale jest on poważną refleksją nad życiem zwyczajnych ludzi, wplątanych
w pogmatwaną Historię, która w najmniejszym
stopniu nie zależy od ich woli.
Być może emisja tego filmu w obu izerskich
Kinach za Rogiem, we Wleniu i Lubomierzu,
miasteczkach, które też mają w swojej historii
najnowszej takie incydenty, byłaby pomysłem
na długie, jesienne wieczory 2017?
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Projekty realizowane przez LGD
„CTRL+V! NIE BĄDŹ BIERNY – WKLEJ SIĘ DO PRACY”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Izerskie” oraz „Klaster” sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie:
OSOBY SPEŁNIAJĄCE ŁĄCZNIE PONIŻSZE WARUNKI:
– zamieszkujące teren powiatu lwóweckiego lub złotoryjskiego
– będące osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP lub
biernymi zawodowo nieuczestniczącymi w kształceniu i szkoleniu
– są w wieku 15 – 29 lat

Dla których w projekcie przewidziano
następujące formy wsparcia:
vusługi poradnictwa zawodowego,
– wsparcie doradcy zawodowego,
– wsparcie coacha w trakcie całego trwania projektu.
– szkolenia zawodowe:
• Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B)
• Szkolenia specjalistyczne:
– operator CNC,
– kurs programowania stron www,Java
– sprzedawca, kasjer walutowo-złotowy z obsługą kasy
fiskalnej, obsługa klienta
– kurs na koparkę
– operator agregatów tynkarskich – III klasy,
– pracownik magazynowy z obsługą komputera oraz wózka jezdniowego,
– florysta-bukieciarz,
– kosmetyczka
– barista
– cukiernik
– kurs na instruktora jazdy konnej
Wymienione szkolenia są przykładowymi, jeśli masz pomysł i zapotrzebowanie na
inne szkolenie, zadzwoń, zapytaj czy możesz skorzystać z naszego wsparcia. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy do podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem
LGD Partnerstwo Izerskie. Masz szansę na ciekawe kwalifikacje, nie dokładasz swoich
środków a zyskujesz doświadczenie. Pomyśl, przyjdź, mamy jeszcze wolne miejsca,
czekamy na Ciebie.
– Staże 3 miesięczne dla osób które będą brały udział w szkoleniu
– Staże 6 miesięczne dla osób które nie będą korzystały ze szkoleń i będą
mogły pójść na staż po spotkaniu z psychologiem, doradcą zawodowym.
– Stypendium stażowe 1000,00 zł
– Stypendium szkoleniowe w zależności od ilości godzin szkolenia oraz
rodzaju szkolenia w granicach 234,00 zł
Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania –
Partnerstwo Izerskie
Ubocze 300
59-620Gryfów Śląski
Tel. 757813163/ fax
757813162 email: ctrl@
lgdpartnerstwoizerskie.pl
Biuro czynne od
poniedziałku do piątku
godz. 8:00 do 16:00

PRACODAWCÓW:
Chętnych do zorganizowania stażów dla osób spełniających powyższe
warunki.
Rekrutacja trwa. Trwają szkolenia dla osób, które już zgłosiły swój udział.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
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Transfer wiedzy w rolnictwie:
Dopasowanie do zmian klimatycznych w Euroregionie




Mały projekt Euroregionu Nysa ma przyczynić się do poprawy świadomości i wymiany doświadczeń związanych z niezbędnym dopasowaniem do zmian klimatycznych oraz przygotowania trwałej,
transgranicznej współpracy. Beneficjentem projektu jest Christlichs-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (Chrześcijańsko – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Saksonii), a uczestniczą w nim Saksońskie Kuratorium Obszarów Wiejskich oraz Partnerzy z Dolnego Śląska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie i WORPOL z Sulikowa. Działanie wspierane jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzień Pola
w Baruth

Dzień Pola w Sulikowie

W dniu 02.06.2017 r. odbyły się Dni Pola z udziałem Polskich
i Saksońskich rolników na poletkach prowadzonych przez WORRolnicy z Polski zostali zaproszeni w dniu 23.05.2017 r. w BaPOL Sulików uczestniczyło około 120 rolników. Zaprezentowaruth na Dzień Pola LfULG w Baruth / „Doświadczenia odmianono poletka z uprawą prowadzoną w systemie bez orkowym zbóż
we na stanowiskach deluwialnych w celu dopasowania do zmian
oraz upraw rzepaku, omówiono wpływ zmian klimatycznych na
klimatycznych oraz nawadnianie kropelkowe”, w Saksonii. Pouprawę i plonowanie. Zaprezentowana została również ochrona
kazane zostały poletka, na których uprawiane są zboża i rzepak,
zbóż i rzepaku przed szkodnikami, uczestnicy mogli zobaczyć
zastosowano nawadnianie w uprawach. Prowadzone są badania
pokaz stosowania środków, porozmawiać z doradcami o uprawie
dotyczące zmian klimatycznych wpływających na uprawę i plozbóż i rzepaku. W trakcie pokazu uczestnicy z strony Polskiej
nowanie. Uczestnicy zadawali pytania i wymieniali doświadcze- 
i Saksońskiej zadawali pytania i wymieniali swoje spostrzeżenia
nia. Wspólny poczęstunek i dalszy ciąg wymiany doświadczeń.
oraz doświadczenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym po
Wszyscy uczestnicy otrzymali zaproszenie na kolejne Dni Pola
częstunkiem i dalszą dyskusją na temat zmian klimatycznych
w dniu 02.06.2017 r. do Sulikowa, wszyscy zebrani zaproszenie
wpływających na uprawę zbóż i rzepaku. Zaproszono wszystkich
przyjęli.
uczestników do udziału w Dniach Pola LfULG w Pommritz, któ
rych tematem będzie „Doświadczenia odmianowe na stanowiskach lessowych w celu dopasowania do zmian klimatycznych

oraz plantacje energetyczne“.




















Wspólna nauka i nauka od
siebie nawzajem!
Saksońsko – Polski "Dzień
Pola"
W „Dniu Pola" Saksońskiego Urzędu Środowiska, Rolnictwa
i Geologii (LfULG), odbywającym się 8 czerwca 2017, udział
wzięło ponad 20 rolników i przedstawicieli zrzeszeń branżowych
z Polski. Na poletkach koło Pommritz zaprezentowane zostały
różnorodne doświadczenia. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się poletka z uprawą roślin energetycznych (na zdjęciu). Na
zakończenie przewidziano dużo czasu na wymianę doświadczeń
pomiędzy polskimi i niemieckimi rolnikami oraz ekspertami
z LfULG.
Projekt transgraniczny „Transfer wiedzy w rolnictwie: Dopasowanie do zmian klimatycznych w Euroregionie Nysa“ jest
finansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa. Jego celem jest wzrost uwrażliwienia, poprawa wymiany doświadczeń związanych z koniecznością dopasowania
do zmian klimatu oraz przygotowanie trwałej współpracy. Beneficjentem projektu jest stowarzyszenie CSB, natomiast partnerem
– Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie. Więcej informacji
znajduje się na stronie www.csb-miltitz.de, w zakładce „Grenzübergreifende Kooperation und Koordination“ (transgraniczna
współpraca i koordynacja).
Szczególne podziękowania składamy LfULG, za umożliwienie uczestnictwa w „Dniu Pola" w ramach projektu transgranicznego.
Kolejny "Dzień Pola" odbędzie się 18 października 2017 na
Dolnym Śląsku, na poletkach doświadczalnych koło Sulikowa.
„Dzień Pola” w Pommritz








„Dzień Pola” w Sulikowie









„Dzień Pola” w Sulikowie
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Medal na jubileusz
Gryfów Śląski obchodzi jubileusz 775 lat,
może nie okrągły, ale istotny. Z tej okazji odlano wyjątkowy medal, jakim będą wyróżniani
ludzie, których działalność zasługuje na uwagę
i wysoką ocenę, w różnych zresztą dziedzinach.
Swego czasu, ale było to najczęściej przed
wiekami, odlewano i wybijano medale okolicznościowe, nawet z okazji jubileuszu istnienia
niektórych kościołów, stowarzyszeń, cechów,
itp., więc ta tradycja ma swoją długą historię.
Gryfowski medal nawiązuje do takich działań
i z pewnością stanie się cenną pamiątką dla
wszystkich nim uhonorowanych.

Co robi rolnik?
Takie – tytułowe – pytanie padło w jednym
z przedszkoli. I padła natychmiastowa, chóralna odpowiedź: – SZUKA ŻONY!
I mamy problem, a nawet kilka.
Po pierwsze – widzimy, jaki przemożny
wpływ ma telewizja publiczna na świadomość
widzów, którzy przestają już kojarzyć rolnika
z mężczyzną samotnie (acz skutecznie) walczącym o plony, sukcesy w hodowli bydła i tzw.
nierogacizny. Rolnik już nie jest elementem
krajobrazu pól rozmaitych, obsianych żytem,
tylko agencji matrymonialnych.
Po drugie. Zamiast samca–herosa zmagającego się z przeciwnościami natury, ale żyjącego zgodnie z jej odwiecznymi prawami, mamy
nieudacznika, który nie tylko nie potrafi stawić
czoła Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa, czy też Agencji Nieruchomości Rolnych (w skrajnym przypadku nawet Agencji
Mienia Wojskowego), tylko gościa, który musi
latać po publicznej telewizji i uganiać się na
oczach widzów za spódniczkami bez gwarancji
pełnego sukcesu.
To jest rodzaj publicznego upokorzenia
(choćby dlatego, że Telewizja jest publiczna).
Nawet bowiem szukanie żony w internecie
(może nie od razu żony, ale kogoś kto realizuje
niektóre jej życiowe funkcje) jest bardziej dyskretne. Można przetestować walory kandydatek
bez udziału osób trzecich. Szczególnie jeśli tych
„trzecich” jest kilkaset tysięcy. Na marginesie:
szczęśliwie program nie ma aż takiej oglądalności, żeby kompromitacja była globalna, ale we
wsi i tak wiedzą, czy Kowalski radzi sobie lepiej
z traktorem Johna Deer’a, czy z jakąś miastową dzierlatką, mdlejącą na widok krowich wymion, czy dziwiącą się, że obornik (to znaczy
– takie gówno) jest najlepsze dla marchewek,
czy pomidorów.
A jak się w całą sprawę jeszcze wda potencjalna teściowa, to już autorytet rolnika pada

na tzw. ryj. Jego osobisty, a nie świński. Rolnik
bowiem wpada w klincz. Czy ma wybrać synową dla swojej matki, czy coś bardziej dla siebie.
Powagi od tego nie przybywa. A dawniej powaga profesji była elementem prestiżu. Ale to było
dawniej. Szlag trafił i powagę, i prestiż.
Czasy się przecież zmieniają. Jechałem kiedyś
pociągiem „pendolino” z wycieczką małych
warszawiaków. Jak to u warszawiaków bywa,
niezależnie od wieku, poddawali oni krytycznej ocenie wszystko, co się dzieje wkoło i dawali wyraz swojej niewiary w rzeczywistość.
Ofiarą tego wyrazu i tej niewiary padły krowy.
Krowy były brązowe, a zdaniem zdecydowanej
większości małoletnich znawców rolnictwa coś
dużego w kolorze brązowym z rogami nie może
być krową. Krowa bowiem to zwierzę łaciate,
pokryte białymi i czarnymi plamami. Coś co
jest brązowe, nie może być krową z definicji.
Kilku niepewnych tej oceny dało się przekonać większości. (przypominało to Sejm i opozycję, wierzy, czy nie wierzy w sens głosowania,
to i tak wynik jest jeden). Ustalono przeto ponad wszelką wątpliwość, że to nie były krowy
i małoletni skierowali w inną stronę ostrza swojej krytyki. A współpasażerów naszła refleksja: gdyby jednak telewizja publiczna, misyjna
w końcu, uznała za swoją misję edukację nie
tylko w obszarze poszukiwania żony rolnika,
ile wyjaśnieniu, że krowa wygląda rozmaicie,
w zależności od rasy, to może i pożytek z niej
byłby większy. Tyle tylko, że może trąciłoby to
– zdaniem niektórych – to o rasizm, a to są już
obszary „telewizyjnie wrażliwe”, więc lepiej ich
nie tykać w ogóle, na wszelki wypadek, nawet
w aspekcie krowy.
Ale… w przypadku telewizji inaczej postrzega się pożytki, więc nie należy liczyć na to, że
kogoś najdzie podobna refleksja. Prezesi TVP
nie jeżdżą przecież pociągami, nawet jeśli one
są klasy „pendolino”. I nawet wtedy, kiedy bilety
są służbowe i nie trzeba za nie płacić z własnej
kieszeni.

Grudza. Stąd najwięcej widać
Reklama (prawie) żywa
Na oryginalny pomysł zareklamowania swojej działalności wpadli rękodzielnicy z gminy
Siekierczyn, a precyzyjnie – z Rudziny. Tamtejszy wytwórca ceramiki wystawił makietę
wozu konnego i wypełnił go swoimi wyrobami.
Wprawdzie akurat ten asortyment popularność
zyskuje jesienią, przed Dniem Zmarłych, więc
jeden dzień w roku, ale jest na tyle efektowny, że
zwraca uwagę we wszystkie inne dni. Feministki
aż piszczą z radości z innych powodów – w tym
przypadku kobieta siedzi na koźle i pogania
ciągnącego wóz mężczyznę. Zdaniem bardziej
zadziornych pań – nie tylko w reklamie, ale
i w życiu tak powinno być. Codziennie.

Była „fura”, jest „oczko”
Do 21 sołectw zmniejszyła się ich liczba
w gminie Zgorzelec. Zdecydowano o połączeniu sołectw Niedów i Ręczyn. W tej pierwszej
wsi został… tuzin mieszkańców, więc nawet
przy zastosowaniu demokracji „bardzo bezpośredniej” można się lepiej dogadywać bez
konieczności angażowania własnego sołtysa. Będzie jeden – w Ręczynie, ale zapewne
sprawiedliwie postrzegał będzie interesy obu
„swoich” wsi. Reforma sołectw nie pociągnęła
za sobą zmian w podziale administracyjnym –
Niedów pozostał autonomiczną miejscowością.

Takie mogłoby być hasło tego sołectwa, co
podpowiadamy bez pretensji o jakąś nagrodę,
bo uważamy za nasz wspólny (izerski) interes,
by krótkimi hasłami najcelniej promować obszar Pogórza Izerskiego.
A właśnie Grudza jest wsią najwyżej położoną na całym Pogórzu Izerskim. Jej zabudowania rozciągają się aż pod szczyt nienazwanego
wzniesienia, którego wierzchołek sięga 506 m
n.p.m. Sama wieś leży nieco niżej, to znaczy
między 400 a 503 m n.p.m.
Żeby zasięgnąć nieco wiadomości o tej wsi
należy ostrożnie i z dystansem korzystać z wydawnictw uznawanych za „biblię krajoznawczą”,
jak choćby ze Słownika Geografii Turystycznej
Sudetów, pod red. Marka Staffy. Ta książka jest
wyjątkowo cenna w opisie tego obszaru, ale też
zmiany, które tu następują są tak dynamiczne,
że wydanie z 2003 r. zawiera zapis, iż do wsi dochodzi tylko szosa z Rębiszowa, bo pozostałe drogi z Janic, Nowej Kamienicy i Kłopotnicy mają
nawierzchnię gruntową.
To oczywiście jest wiadomość nieaktualna,
a podkreślamy to nie dlatego, żeby wytykać bra-

ki tej książki, a podkreślić, że w ciągu relatywnie niewielu lat mieszkańcy tego regionu przenieśli się do innej rzeczywistości, przynajmniej
w sensie komunikacyjnym.
Zabytki Grudzy pozostały, nie tylko widoczny z odległości kilkunastu kilometrów kościół
pw. NMP, który powstał w końcu XV w., ale
też ruiny wiatraka z XVIII w., przebudowanego później na wieżę widokową i gospodę. Ale
po tej modernizacji śladu już nie ma. Może
ktoś podejmie wysiłek i odtworzy przynajmniej
punkt widokowy, żeby dać wyraz hasłu, iż
z Grudzy widok rozciąga się najdalszy. Sprawdziliśmy: zabudowania Augustowa w gminie
Mirsk sięgają zaledwie 440 m n.p.m., Kwieciszowic w tej samej gminie – 490 m n.p.m., Proszówki w gminie Gryfów Śląski – 448 m n.p.m.,
nawet kaplica św. Leopolda, która była punktem
obserwacyjnym dla wojsk napoleońskim, spod
której widać Karkonosze, odległe o ponad 30
km, też leży niżej, bo 423 m n.p.m.
Czy Grudza wykorzysta swoją szansę promocyjną? – to już zależy od zapobiegliwości jej
mieszkańców.

Z mapą po skarby
Dwóch znajomych dawnego (sprzed 1945 r.)
mieszkańca Lubomierza otrzymało od niego
mapę i wskazówki, jak dobrać się do „skarbów”,
które on – wyjeżdżając z Liebenthal – zakopał.
Wskazówki i mapa były czytelne, wiadomo było
– gdzie kopać? Przyjechali więc, dokupili na miejscu sprzęt do kopania i nie krępując się specjalnie
– rozpoczęli poszukiwania, mając za punkty odniesienia drzewo, dawniej młode, a teraz już nie
za bardzo i coś tam jeszcze.
Osiągnęli połowiczny sukces. Skarb bowiem
został wykopany, ale satysfakcja z jego odnalezienia okazała się mocno przytłumiona, kiedy
dowiedzieli się, że to co wykopali nie jest ani własnością tego, który te drobiazgi zakopał, ani też –
tym bardziej ich, czyli znalazców. Skarb taki – jak
mówi prawo – należy do Skarbu. Dokładniej – do
Skarbu Państwa. Polskiego.
Natomiast w ramach im przynależnej ulgi
mogą zostać nieukarani, pomimo, że to prawo
naruszyli, usiłując zawłaszczyć to, co nie jest i nie
było zresztą, ich własnością.

Powiedzieli. Pomyśleli?
Z myślą o naszych Czytelnikach staramy się
słuchać uważnie dyskusji publicznych, żeby
wyłapywać z niej co smaczniejsze kąski, obserwujemy też niektóre wpisy w Internecie w tym
samym celu. Zdarza się bowiem, że najwyższe
autorytety w Państwie, czy w Gminie czasami
powiedzą coś takiego, iż trudno się nie zadumać
nad tym, czy one są aby najwyższe, skoro plotą
takie głupoty bez zastanowienia. A nawet jeśli
nie są autorytetami, ale wypowiadają się publicznie, to też powinni uważać, bo „słowo wołem
wraca”, jak przekonuje popularne powiedzenie
i kompromituje. I tak:
Samorządy polskie są ostatnio bardzo ściśnięte finansowo – ubolewał przedstawiciel
rządu na jednym ze spotkań. Jego współczucie
poraziło samorządowców, którzy obawiali się,
że jeśli przytakną, to ich ściśnie bardziej, więc na
wszelki wypadek się nie odezwali.
Z Internetu: „szukam fotografa, który mnie
uwietrzni”, „chętnie za pozuję”, „mam 19 lat
nie całe” – zapisano w ogłoszeniach kandydatek
i kandydatów na modeli. Informujemy, że w odpowiedzi na takie anonse prof. Miodek rozważa
zamiar popełnienia samobójstwa… Znana powszechnie jest jego tolerancja dla nowinek językowych, ale i ona ma swoje nieprzekraczalne
granice.
– „wownice”– czytaj – łałnajs – to w zamyśle
autorki tego zapisu ocena najwyższa, wynikająca z połączenia westchnienia (nice) z okrzykiem
(wow). Żeby dociec sedna musieliśmy odbyć
z autorką tegoż kilkuminutową rozmowę wyjaśniającą, bo nie od razu na to wpadliśmy, usiłując
słowo przeczytać po polsku. W dodatku nasze
sugestie, żeby zastosować w to miejsce polskie
„przepiękne”, „zachwycające”, „nieprawdopodobnie urocze” zostały odrzucone stanowczo,
także z tego powodu, że w każdym z tych słów
czai się groźba popełnienie błędu ortograficznego, od czego „wownice” jest wolne
– zapisaliśmy dziesiątki z efesu z izetką – „wyjaśnili” urzędnicy zebranym mieszkańcom, zainteresowanym pozyskiwaniem środków unijnych
na lokalne inwestycje. Nie padło nawet pytanie,
„czy coś jest niejasne?”, a nawet gdyby padło, to
i tak można byłoby się nie spodziewać reakcji, bo
słuchacze byli oszołomieni pojemnością i treścią
informacji, więc odebrało im głos. Nam też, więc
nawet nie dopytywaliśmy o co chodzi, bo wyjaśnienie mogło być tak samo „jasne”.
– w naszym urzędzie musi być miejsce na
udciwość” – napisał rozżalony Czytelnik portalu
Jelonka. Miejsca dla ortografii nie szukał. A mówią, że patriotyzm zaczyna się od szacunku dla
języka ojczystego. Ale mówią jedni, piszą drudzy,
a donoszą jeszcze inni, więc trudno o pełnię sukcesu.
– nasz teatr obsuwa się w dół – powiedział
aktor wrocławskiego Teatru Polskiego, ubolewając nad skutkami awantur o stanowisko dyrektora. A w którym kierunku ma się obsuwać?
– chciałoby się zapytać. W górę?! Adam Hanuszkiewicz, który w ocenie niektórych aktorów bywał bezlitosny, mawiał, iż aktor to człowiek, który od skończenia szkoły potrafi mówić już tylko
cudzym, wyuczonym tekstem, a prawdziwe nieszczęście jest wtedy, kiedy usiłuje powiedzieć coś
„od siebie”. Czyżby mistrz Adam miał rację?

