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Kwartalnik „Stowarzyszenia LGD PARTNERSTWO IZERSKIE”
Od Redaktora

To wydanie naszego kwartalnika ma nieco inny, niż zwykle charakter.
Niezależnie od ważnych dla wielu mieszkańców Pogórza informacji zawartych w wielu ogłoszeniach o programach i ich realizacji chcemy szczególnie podkreślić wysiłki niektórych samorządów i sołectw, które próbują – ze sporymi sukcesami – wykreować swój charakter, sprawdzić naraz
i siłę autopromocji, ale też zdynamizować integrację środowiska lokalnego
wokół ważnych spraw. W niektórych z tych przedsięwzięć (jak „Kwisonalia”
w Gryfowie Śląskim) nasze Partnerstwo też bierze udział. Lubomierz buduje równoległą – po „filmowej” – tożsamość związaną z zabytkami, nawet
mniejsze miejscowości, jak Mikułowa, która chce zaistnieć ciepłym skojarzeniem z Mikołajami.
Szczególnie interesujący wydaje się być „anielski” eksperyment Zawidowa, godny szacunku dynamizm tej akcji, szukanie dla każdej grupy wiekowej i środowiskowej jakiegoś troszkę odmiennego (ale wspólnego dla
wszystkich) sposobu pokazania anioła, jako istoty empatycznej, wrażliwej,
ciekawej, niezależnie od stosunku każdego z nas do wiary. To znakomity
pomysł, bo przecież właśnie teraz potrzebni są ludzie i działania, które zbliżają. Naturalną potrzebą człowieka jest potrzeba bliskości, a właśnie anioł
– w sensie dosłownym dla jednych, a metaforycznym dla drugich ją symbolizuje i uosabia. Będziemy kibicować i wspierać tę inicjatywę.
A przy tej okazji – i z okazji Świąt Wielkanocnych – życzymy wszystkim
mieszkańcom Pogórza i naszym Czytelnikom ciepła we wzajemnych relacjach, zrozumienia, pogody ducha i uśmiechu na co dzień.
Bożena Mulik Redaktor Naczelna z Zespołem

Każdy może zostać wydawcą książki!
Pamięć może przetrwać cztery pokolenia, a potem to, co nie zapisane –
gaśnie. Historie rodzinne, anegdoty,
a także… przepisy kuchenne! Przyjechały z naszymi babciami i prababciami z Kresów ponad 70 lat temu,
przetrwały na Dolnym Śląsku kilka
dekad i szkoda, by zniknęły. Skoro
tak nam zależy na każdym przejawie patriotyzmu – i słusznie! – oraz
zachowaniu autonomii kulturowej,
to jednym z jej najsmaczniejszych
aspektów (w przenośni i dosłownie)
jest kuchnia.
– Postanowiliśmy zwrócić się do
naszych rodzin o przekazanie nam
przepisów kresowych potraw – powiedziała Anna Komsta z Ośrodka
Kultury we Wleniu. – I wydać książkę „Kulinarne Opowieści Wleń. Ze
Wschodu na Zachód”. Będzie ozdobiona fotografiami tych potraw i ma

stanowić najbardziej autentyczną,
zbiorową pamiątkę. O ile zebranie
przepisów i przygotowanie do druku
można zorganizować „bezinwestycyjnie”, to już samo wydanie książki
wymaga pieniędzy. Na tę naszą potrzeba jest składka o łącznej wartości
15.000 zł. Byłam pełna obaw, że to
może być skrajnie trudne, bo akcja
programu „Polak Potrafi.pl” zakłada
rozstrzygnięcie „zerojedynkowe” –
jeśli zbierzemy 15 tys., to książka zostanie wydana, jeśli to będzie 14.950
zł – to wszystkie pieniądze zwracane
są darczyńcom. Ale… po dwóch dobach zbiórki, ogłoszonej na naszym
FB stan konta to… 3.333 zł! Bardzo
prosimy tych, którym leży na sercu tradycja Kresów o datki – każdy
może być współwydawcą tej książki,
która ma szansę stać się hitem w każdej izerskich kuchni.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim,
którzy niosą ludziom radość i życzliwość, potrafią
ofiarować bezinteresowną pomoc życzymy, by dobro
wracało echem w dwójnasób.
Czytelnikom „Ech Izerskich”, mieszkańcom Pogórza –
domowych i zawodowych satysfakcji życzy
Zarząd LDG Partnerstwo Izerskie
i pracownicy Biura.

Stroiki wielkanocne
wykonane przez
Agnieszkę Trzeciak
z Wojciechowa

Konkurencja
grusz

Na marginesie: tamtejsi gospodarze specjalnie nie oglądają się na fakty, niemal jak politycy. Sami uznali,
że na ich terenie rośnie najstarsza
grusza, więc zorganizowali natychmiast „Święto Gruszy” (miało ono
ostatnio już ósmą edycję) w trakcie
którego podaje się kulinaria gruszkowe i organizowany jest konkurs
„Grusza w kuchni staropolskiej”,
bywają też spektakle zebranego ad
hoc teatru plenerowego z wiodącym
tematem – co oczywiste – gruszy.
Zaproszone Radio Opole utrwala
opinię o najstarszej gruszy w Polsce.
Nieważne, że bezpodstawną, ważne
– że powszechną.
W Janicach, sąsiadujących z Grudzą, zawiązało się stowarzyszenie
„Stara Grusza”. W jego skład weszli
także mieszkańcy Grudzy, nastała
więc tzw. najwyższa pora, żeby dać
odpór samochwałom z Opolszczyzny. Może jakiś mały festiwal?

Naszym (i nie tylko naszym) zdaniem najstarsza grusza w Polsce rośnie w Grudzy, gmin. Mirsk. Drzewo
ma ok. 300 lat i wprawdzie trudno
oczekiwać gradu owoców od staruszki, jednak podziwiać jej odporność
na trudne warunki bytu trzeba.
Dlatego ze zdziwieniem przyjęliśmy informację prasową, że ujawniono „najstarszą gruszę w Polsce”,
rosnącą w Hajdukach Nyskich na
Opolszczyźnie. Tamtejsza grusza ma
raptem 170 lat i tylko 323 cm w obwodzie. Ta z Grudzy jest zdecydowanie bardziej nobliwa. I mocarna, bo
ma w obwodzie 490 cm. Do autorki
tekstu z „Nowej Trybuny Opolskiej”,
skąd zaczerpnęliśmy tę wieść wysłaliśmy sprostowanie.

Dożynki Dolnego Śląska
w Gryfowie!
Decyzja już zapadła
i jest ostateczna – Dolnośląskie Dożynki A.D.
2018 odbędą się w Gryfowie Śląskim, a impreza
– po okolicznościowym
nabożeństwie – rozegrana zostanie na Bulwarze
nad Kwisą!
– Traktujemy to jako
zobowiązujące wyróżnienie – powiedział
Olgierd Poniźnik, burmistrz miasta i gminy.
– To duża i znacząca
impreza, zjadą do nas
przedstawiciele wszystkich prawie 30 powiatów
naszego województwa,
będziemy mogli więc

“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
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podziwiać wieńce dożynkowe, będące owocem pracy wielu twórców,
którzy tradycje przywieźli z różnych
stron Polski, a niekiedy – polskie
tradycje z krajów, gdzie ich przodkowie wyemigrowali na początku
XX wieku. Po Strzegomiu w roku
2014, Miliczu, Krzywej i Urazie koło
Obornik Śląskich, właśnie Gryfów
będzie miał okazję organizować reprezentacyjne dla całego województwa Święto Plonów. Jestem spokojny
o oprawę – nasi mieszkańcy niejeden
raz dowiedli sprawności organizacyjnej i umiejętności kreacji, więc
mogę z czystym sumieniem zaprosić przedstawicieli gmin Partnerstwa Izerskiego do Gryfowa w dniu
3 września br. To będzie znakomite
spotkanie (nie tylko) rolników.

Zapraszamy do lata!
Marcowe wydanie naszej gazety
jest swego rodzaju zaproszeniem
do lata, do wakacyjnych wędrówek,
do poznawania miejsc, których na
Pogórzu jeszcze nie znamy, albo
na imprezy, na których jeszcze nie
byliśmy.
To odpowiedź na życzenie naszych Czytelników, którzy postulowali, by w wydaniu wiosennym zapowiedzieć wszystko, co się będzie
działo od czerwca do końca wakacji. Temu służy kalendarium na str.
10 Przygotowaliśmy ponadto miniprzewodnik po zamkach i pałacach
(str. 8-9) i zaproszenie na wędrówkę śladami kamiennych krzyży (str.
12), którymi usiane jest wręcz Pogórze Izerskie. W naszym regionie
jest ich szczególnie wiele, a niektóre
z nich wcale nie muszą być krzy-

żami pokutnymi, jak się pozornie
wydaje. To według nas ważne, żeby
nie ulegać popularnym interpretacjom zjawisk i rzeczy, a poznawać
rozmaite tajemnice, bo dzięki nim
wędrówki stają się ciekawsze i zawsze można odkryć tylko dla siebie
coś zupełnie zaskakującego.
W przygotowaniu kolejne przewodniki: najpiękniejsze obiekty
sakralne, magiczne miejsca w rodzaju Ciemnego Wądołu, Wąwozu Duchów, Rezerwatu Ciemnego
Nieba i in.
A jeśli nasi Czytelnicy mają także inne życzenia, dotyczące innych
jeszcze spraw – prosimy o sygnały, sugestie i pytania. W kolejnych
wydaniach „Ech” będziemy na nie
sukcesywnie odpowiadać.
Bożena Mulik, Redaktor Naczelna
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Plebiscyt
anielski
startuje
„Zlot aniołów” (obok), który jest plonem zaproszenia do składania projektów
logo przedsięwzięcia, okazał się nadspodziewanie tłumny. Zbiegły się anioły różnej urody, aczkolwiek zadaniem grafików
było, żeby wszystkie wizerunki zostały
przygotowane delikatną kreską.
Inicjatorki tego przedsięwzięcia po
eliminacji kilkunastu wzorów pozostały z sześcioma i trudno się zdecydować,
który z nich jest najbardziej odpowiedni,
bowiem wszystkie są urodziwe.
Nawet odrobinę postrzępiony anioł,
jako żywo przypominający spadającego
Ikara, też ma swoje fanki. Zresztą w angeologii znane jest pojęcie aniołów upadłych i właśnie ten rysunek reprezentuje
całkiem spore środowisko. Dlatego postanowiono, żeby o wyborze wizerunku
anioła, który stanie się logo całego przedsięwzięcia, zdecydowała społeczność Zawidowa, ale i Czytelnicy Ech Izerskich,
reprezentujący Pogórze Izerskie.
Prosimy, by przysyłano do Urzędu
Miasta Zawidów swoje typy zwycięzcy.
Dla 5 wylosowanych komisyjnie uczestników tego konkursu organizatorzy przygotowali upominki książkowe.
Mamy nadzieję, że zabawa spodoba się
Państwu na tyle, iż wybrane logo będzie
reprezentantem gustów nas wszystkich.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zioła z Doliny Bobru i inne
Nie tylko melisa i rumianek, ale
też herbatki z wielu innych ziół powstają ostatnio w Marczowie i można
powiedzieć, że jest to nowy „produkt
turystyczny” (bo nie tylko kulinarny)
Pogórza Izerskiego. Leżący na uboczu
głównych dróg, ale w centrum Parku
Krajobrazowego Doliny Bobru, po
miodach i innych specjalnościach
„wystrzelił” ziołami.
Piszemy o tym z satysfakcją i optymizmem, jak o każdym przedsięwzięciu, promującym w oryginalny sposób Pogórze Izerskie. Przykładów jest
sporo, od wspomnianych ziół, po „jaja
izerskie”, promowane nawet na plandekach samochodów dostawczych,
z gminy Stara Kamienica, czy „jaja od
szczęśliwych kur”, (bo taki anons zobaczyliśmy w gminie Siekierczyn).
To znakomite, że są pomysły na
produkty i jest fantazja, wspierająca
ich popularyzację, bo przecież nie jest
ważne wyłącznie to, co oferujemy, ale
także (może przede wszystkim) sposób, w jaki docieramy do odbiorcy.
Kiedy wędrujemy po miejscowościach leżących w Dolinie Bobru czasami irytująca jest dla nas, mieszkających tu właśnie, swoista ich ospałość.
„Nic się tu nie dzieje” – mówią miejscowi. „Tu jest jak w „Opowieściach
z Narnii” – zachwycają się przyjezdni.
I to nie prywatnie, a na blogach turystycznych. Zwierzają się, że takich
miejsc nigdzie w świecie nie widzieli,
choć bywali na różnych kontynentach. Gdyby posiłkować się tylko
cytatami z przeczytanych w Internecie tekstów, to możemy przytoczyć
określenia „bajkowy, jakby nierealny
urok pałacu Lenno”, „Lwówek Śląski
to trochę taka polska Transylwania,
dzięki pozostałościom średniowiecznych murów i baszt, w których są
dziś warsztaty i mieszkania”, „sieslki

krajobraz doliny z jeziorem Modre
i zaporą w Pilchowicach”, „stacyjka
we Wleniu, gdzie przed wojną – tylko na tej jednej stacji! – sprzedawano
70.000 biletów kolejowych”, a ponadto
ocena relacji międzyludzkich, której
nie można kupić za żadne pieniądze:

„na miejscu pytamy, ile mamy czasu,
bo wpadliśmy zwiedzać tuż przed
zamknięciem obiektu w Siedlęcinie,
a usłyszeliśmy – tyle, ile potrzebujecie.
Wow! To nie pierwszy i nie ostatni raz
kiedy w dolinie Bobru spotykamy się
z czystą ludzką życzliwości i zaangażowaniem w wykonywaną pracę”.
Cytatów można przytoczyć więcej.
Oczywiście – są i inne, bardziej neutralne, czasami nawet krytyczne, ale
każdy może sobie poczytać wszystkie,
jakie chce. Zachęcamy do takiej lektury, bo zdecydowana większość z nich
pomoże nam na Pogórze (a w tym Dolinę Bobru) popatrzeć, jak na miejsce
wyjątkowe. Fakt, że na opinię należy
pracować latami i musi być to wysiłek
zbiorowy, jednak właśnie takie ma-

Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-600 Gryfów
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

lutkie fragmenty rzeczywistości, jak
„Zioła z Doliny Bobru” z Marczowa,
czy domowa konfitura z róż w pensjonacie „Dzikie Róże” w Janicach są
jej – tej opinii – niezbędnym składnikiem. Muszą ich być tysiące. Tytułowe „zioła” są tylko przyczynkiem do
takiego myślenia o rozwoju Pogórza
Izerskiego.

Dwie z szóstki na piątkę

Aleksandra Machoja zwyciężyła,
a Weronika Nieścierowicz była piąta
(obie z SP w Jerzmankach, gm. Zgorzelec) w powiatowym konkursie wiedzy o HIV/AIDS. Tematyka konkursu
była zdefiniowana na jedną z chorób,
ale to tylko pozory, bowiem ktoś, kto
potrafi się zorientować w tej sprawie,
musi opanować również inne wiadomości z dziedziny szeroko pojętej
medycyny. Może się więc okazać, że
laureatki konkursu, niezależnie od
satysfakcji i upominków za udział
zrobiły pierwsze kroki w kierunku
medycznych studiów, nim jeszcze
skończyły szkołę podstawową. Swoją
porcję satysfakcji ma też z pewnością
opiekunka dziewczyn, Agnieszka Celuch.

Anioły
(także)
we Wleniu
– Jak tam u was w piekle? – zapytano diabła. – Same kłopoty – odpowiedział. – Ostatnio zabrakło smoły do smażenia i musieliśmy sobie
radzić z olejem. Rzepakowym! To
okropne – smażyć na rzepakowym…
– A u was w niebie? – zapytał diabeł
anioła. – Też mamy problemy – westchnął anioł – zdarzył się wypadek,
jeden z naszych, bardziej roztargnionych aniołów wypuścił przez pomyłkę chmury. Śniegowe! W środku lipca!! Awantura była piekielna…
To malutki fragmencik opowiadania Lucyny Legut o leniwych wakacjach Franciszka, który nudzi się
okropnie, ale wokół niego dzieją się
arcyciekawe sprawy, w tym przekomarzają się diabeł i anioł. Opowiadanie zaadaptowano na sztukę teatralną, której premierę przygotowuje
wleński teatr dziecięcy „Bajdurka”,
a reżyseruje ją Anna Komsta. Spektakl będzie gotowy jeszcze przed wakacjami, więc może się zdarzyć, że jesienią trafi na finał pierwszego etapu
„anielskiej ofensywy” w Zawidowie.
Czyżby zapowiadały się „anielskie
wędrówki” na Pogórzu Izerskim? Nic
nie jest wykluczone. Tym bardziej,
gdyby wszystko tak skoordynować,
że w zbliżonym terminie wystąpiłaby w Zawidowie „Grupa od Anioła
Stróża” z Siekierczyna, kierowana
przez Jolantę Napadłek?… A może
w innych miejscowościach zdarzą
się kolejne „anielskie akcenty” i powstanie idea „Festiwalu Rozmaitości
Anielskich”?

Do niczego
Do czego może służyć deska do
niczego? Pytanie jest tylko pozornie
absurdalne, bowiem dotyczy zetlałej
deski, która kruszy się w rękach i nawet gwoździa w nią wbić nie sposób,
bowiem wypadnie od razu. Po prostu – deska jest do niczego.
Ale nie dla Rafała Hołogi, mieszkańca Lwówka Śląskiego, rezydującego też w Janicach, w sąsiedniej
gminie Lubomierz, który z ogromną
cierpliwością nadaje różnym kawałkom drewna nowe życie. W przypadku wspomnianej deski – stanowiła
ona inspirację do kolejnej „cierpiał
ki”, jak twórca nazywa swoje obrazy
i rzeźby, nawiązujące do wystawianych przy drogach świątków. Podobnych świątków jest wiele, zarówno w kapliczkach na przydrożnych
drzewach, jak i w swoistej galerii
plenerowej w Janicach, gdzie wiosną i latem można spotkać osobiście
autora, pracującego nad nowymi postaciami, powstającymi w materiale,
który – pozornie – jest „do niczego”.
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Anioły uniosą Zawidów
Czy można powiedzieć, że Zawidów jest „miastem anielskim”? Nawet
nie wszyscy jego mieszkańcy zgodziliby się z tak śmiało postawioną tezą,
ale przecież fakt, że w herbie mamy
anioła i to nie byle jakiego – z czegoś
wynika. I z faktu posiadania takiego
herbu coś też wynikać może, a nawet
powinno.
– Jeśli Lubomierz ma swoich
Kargula i Pawlaka, Lwówek – agaty,
Nowogrodziec – największy garniec
świata i wszystkie te miasta znalazły
dobry motyw swojej promocji, to
nasz Archanioł Michał jest co najmniej tak samo dobry – powiedziała Agnieszka Roczon, która razem
z grupą osób wpadł na pomysł, by
motyw anioła stanowił „firmowy
znak” Zawidowa nie tylko w herbie.
Anielska kampania już się rozkręca, a pomyślana jest tak, by różne jej
wątki trafiały do przekonania i serc
rozmaitych grup społecznych, nie
tylko zresztą wśród mieszkańców
Zawidowa. Motyw anioła jest wielce
popularny w zdobnictwie, także ludycznym, ale też stanowi inspirację
i dla grafików, i dla malarzy, autorów
wzorów tatuaży, czy murali. – Powoli docieramy do wielu z takich
twórców – mówi Agnieszka Roczon
– ale staramy się przede wszystkim
szczególnie potraktować twórców
„izerskich” – plastyków, rzeźbiarzy,
autorów wierszy i in. Oczywiście –
sięgniemy też do sztuki sakralnej

i sepulkralnej (potocznie – cmentarnej, przyp. aut.). To wielki obszar do
prezentacji. Upowszechnienie największych dzieł z tej dziedziny może
być bardzo interesujące. Ale nie
chcemy naruszać w najmniejszym
stopniu spraw wiary – nasza „anielska” kampania traktuje anioły przede
wszystkim jako symbol. Ma to być
symbol dobroci, opieki, życzliwości.
Mówi się przecież, że ktoś ma „anielski charakter” jeśli jest po prostu dobrym człowiekiem. I tak rozumiemy
ideę naszego przedsięwzięcia.
W mowie potocznej spraw „anielskich” i wyrażeń z tym związanych
jest wiele. Są „anielskie włosy”, jako
ozdoba choinkowa, i „anielskie głosy”, jako wyraz podziwu dla talentów
wokalnych. O rockmanach wprawdzie nikt chyba nigdy nie powie, że
mają taki właśnie, ale o wielu wokalistach tak właśnie mówimy. Wspominamy też o „anielskim charakterze”
osób wyjątkowo wrażliwych i życzliwych.
– Właśnie to chcemy w naszej
kampanii podkreślić wykorzystując
fakt posiadania herbu z aniołem –
potwierdza A. Roczon. – Tę wszechobecność naszego, także „świeckiego” pojmowania anioła. W obszarze
kultury jest on przecież wszędzie
widoczny. I w starych jej przejawach, jak rzeźba, czy fresk, i w nowych – jak film. Wystarczy przypomnieć sobie choćby rolę Nicolasa

Figura aniołka na zawidowskim rynku
(obecnie nieistniejąca)

Cage’a w „Mieście aniołów”, żeby się
wzruszyć…
To akurat przypomnienie wielce
popularnego aktora nie jest zresztą
całkiem abstrakcyjne i można powiedzieć, że wręcz wpisuje się w program
tej kampanii. Cage jest fanem Jakuba
Boehme, który – jak każdy wie – urodził się w… Starym Zawidowie. Cage
odwiedził Zgorzelec właśnie dlatego,
dla pamięci o Boehmem. Czy jest całkiem niemożliwe, żeby w przyszłości
nie udałoby się go zwabić do Zawidowa, z tego samego powodu?
– Przyznajmy trzeźwo, że biorąc
pod uwagę nasze możliwości finansowe, to jest operacja w sferze marzeń –

Anioły (nie tylko) Zawidowa
Na kanwie informacji o aniele,
a dokładnie o Archaniele Michale
w herbie Zawidowa postanowiliśmy
do spraw anielskich sięgnąć głębiej.
Tym bardziej, że zapowiada się, iż
Zawidów stanie się, a przynajmniej
może się stać – z racji zainteresowań – „miastem aniołów”, o czym
poniżej.
Okazuje się, że w kwestii aniołów
nie ma mądrych i właściwie nawet
najwięksi znawcy, (a w końcu pojawiła się nowa gałąź wiedzy – „angelologia”) nie mają precyzyjnych n
ten temat informacji. Nie wiadomo
– ile jest aniołów, nie jest też pewne,
jakiej są płci, czym się one wszystkie
zajmują. Kwestia – jakim posługują
się językiem została pozornie rozstrzygnięta w słowach z Apokalipsy
według św. Pawła, gdzie napisano, iż
hebrajski, to „język Boga i aniołów”,
ale…
Sprawa byłaby w świetle tego cytatu jasna, gdyby nie fakt, że anioły
istnieją w rozmaitych wyznaniach –
poza chrześcijaństwem, także w hinduizmie, buddyzmie, judaizmie i –
o dziwo – w islamie.
Zachęceni informacją, iż istnieje

almanach aniołów (rodzaj spisu alfabetycznego imion i charakterystyk
tych nieziemskich istot) zerknęliśmy
w tę – opasłą dosyć księgę) – i okazało się, że nie jesteśmy w stanie nawet
przebrnąć przez „A”.
Albowiem – A’albiel – anioł służebny archanioła Michała (bliskiego
nam z herbu), Aariel – lew Boży,
Aba – wysoki dostojnik anielski,
Abaddon – niszczyciel, anioł czeluści, Aban – anioł października, władca dziesiątego dnia każdego miesiąca, Abasdarhon – najwyższy rangą
anioł władający piątą godziną nocy,
Abel –sądzi dusze trafiające do nieba, władca Dnia Pańskiego (niedzieli), Abrasjel – anioł siódmej godziny
dnia, Abuzdar – jeden z aniołów
Księżyca.
Dalej pojawia się Achamot – kobieta-anioł, jeden z eonów, córka
Distis Sofii (innego anioła-kobiety),
a że eon, to istota pośrednicząca między bóstwem a stworzeniem, więc
ważna dla ludzi. Po naczelnym aniele
dziewiątej godziny nocy – Adrapenie – uznaliśmy, że poznanie tych
istot nie jest możliwe. W przypadku
aniołów trudno uciekać do żartów,

Piernik jest dobry na wszystko
Przy okazji Świąt bożego Narodzenia zajrzeliśmy do Farmy na Rozdrożu w Mikułowej, wiedząc, że tamtejsze ozdoby świąteczne i przysmaki
są wyjątkowe. Z tego samego powodu zajrzeliśmy tam przed Świętami
Wielkanocnymi. I zobaczyliśmy…
znowu pierniki.
– To jest bowiem ciasto uniwersalne – wyjaśniła Kinga Superson,
twórczyni tych ozdób pełnych smaku. – Nie dość, że daje się formować i zdobić wyjątkowo wymyślnie,
to w dodatku pełni obie świąteczne
funkcje, a nawet trzy – zdobi, pachnie i smakuje. W grudniu może
przybrać postać bombki choinkowej,
samej choinki, itp., a na Wielkanoc –
zajączka, kurczęcia, jajka… Pisanka
z piernika – sama radość.

Piernik był też elementem
posagu panny młodej, dodawany był (pokruszony) do tradycyjnego staropolskiego sosu
szarego, jak widać więc – jego
zastosowanie wykracza daleko
poza przypisane mu tradycją
Święta Bożego narodzenia.
W dodatku ciasto piernikowe ma
swoją bardzo precyzyjnie opisaną
przeszłość, jak mało które. W swojej
zamierzchłej historii było luksusem
ze względu na koszty importu przypraw korzennych. Właśnie piernik
stanowił o promocji wielu miast,
w Polsce – Torunia, trochę Gdańska,

niemniej przyciągnął naszą uwagę
anioł z końca listy, imieniem Zuriel, przedstawiony jako książę chóru księstw – lekarz głupoty ludzkiej.
Ten rzeczywiście może mieć sporo
zajęcia.
A propos chóru księstw – nie jest
on jedyną grupą skupiającą anioły,
poza tym istnieją przecież chóry serafinów, cnót, tronów, panowań, potęg, czy mocy. Są aniołowie – wojownicy, jak właśnie Archanioł Michał,
jeden z najważniejszych, bowiem to
on właśnie – podobnie jak św. Piotr –
dzierży klucze do Królestwa Niebieskiego i to on stanął w obronie, gdy
co trzeci anioł zwątpił, i upadł.
Co do kobiet-aniołów sprawa ich
poznania też się komplikuje, bowiem są między nimi (podobnie, jak
w przypadku mężczyzn) aniołowie
(może lepiej kobiety – anioły) jak
Schechina – patronka prawowitych
związków, ale są też inne, jak aniołowie upadli, choćby Ejszet Zenuim
– anioł rozpusty.
Rozprawy o aniołach współcześnie
rzadko mają miejsce, dawniej głos
zabierali najmożniejsi i najznakomitsi przedstawiciele Kościoła, którzy

czy Szczecina, w Niemczech –
Norymbergii, w Holandii – Amsterdamu. W pobliżu czeskich
Pardubic, które są czeską stolicą
pierników można nawet oglądać
muzeum – Chatka z Piernika
w Rabach. Wszędzie tam spotkamy specyficzne pierniki, wpisane w tradycję miast. Najbliższe
nam Muzeum Piernika znajduje
się w Jaworze, gdzie można oglądać formę na piernik – postać
żołnierza o wysokości… ponad
metr!
Może warto pomyśleć nad
powstaniem Izerskiej Izby Piernikowej, choćby w Mikułowej?
Rozważając tę ideę przekazujemy wszystkim Czytelnikom
„Ech Izerskich” życzenia świąteczne od twórczyni „pierników
Mikułowskich”, Kingi Superson.

mówi a. Roczon – ale… Po pierwsze
nie należy niczego wykluczyć i ograniczać marzeń, a po drugie – im
plany są szersze, tym możliwości ich
realizacji większe. Jeśli będziemy się
ograniczać w fazie planowania, czy
nawet marzeń, to i efekt końcowy będzie dużo skromniejszy, niż mógłby
być.
I dlatego we (wstępnych) planach
puszczono wodze fantazji. Trzeba
jednak rzetelnie przyznać, że jak
na początek akcji to konkretów jest
już sporo, a inicjatorki zaprzęgły do
współdziałania różnych ludzi, także
mających swoje pomysły.
– Mamy już propozycje logo „anielskiego” miasta – mówi Agnieszka.
I to nie jeden, a nawet kilka dobrych
wzorów, przygotowanych przez profesjonalnych plastyków. I mamy tyle
wątpliwości, który wybrać, że pewnie rozpiszemy plebiscyt, żeby każdy
mieszkaniec mógł się w tej sprawie
wypowiedzieć. Zebraliśmy już pierwsze obrazy i grafiki – anioła dobrego
snu, anioła domowego ogniska, i in.
A co do konkretów – rozpisaliśmy
konkurs z nagrodami (znalazłyśmy
fundatora) na treść sms o charakterze „anielskim”, który może być
wysłany do kogoś lubianego z okazji Dnia św. Walentego . Chcemy
zorganizować konkursy plastyczne
z aniołem w tle w szkole i przedszkolu, przypomnieć mieszkańcom, że
dawniej aniołek był rzeźbą w naszym
Rynku (być może powinien powrócić?), spopularyzować herb miast,
miejscowości i powiatów, na których
są anioły, być może także w Niem-

czech, przy współpracy z naszym zaprzyjaźnionym Bernstadt a.d. Eigen.
Może będzie okazja do Zlotu Miast
Anielskich w finale akcji? Albo też
z okazji Nowego 2019 roku uda się
przygotować laserowy pokaz lotów
anielskich nad Zawidowem. Szukamy projektantów i wykonawców murali, choćby jednego – na początek.
Nawiązujemy kontakty z twórcami
pamiątek lokalnych z wizerunkiem
aniołów – będziemy chciały zorganizować wystawę i kiermasz jesienią.
Z pewnością odbędzie się wystawa
fotograficzna „Anioły w sztuce sakralnej Pogórza Izerskiego”, mamy
zadeklarowaną w tym pomoc fotografów, którzy przygotują dla nas
zdjęcia fresków, obrazów i rzeźb.
Inicjatorki chcą, by motyw anioła
był w Zawidowie powszechny. Nie
są więc wykluczone wydawnictwa,
drobne przedmioty w postaci ozdobionych wizerunkiem anioła kubków,
i kilkanaście innych. Nie zdradzamy
tajemnic, żeby przygotowania mogły
przebiegać bez zakłóceń.
– Chciałybyśmy też wpleść symboliczną nagrodę „Anioł Zawidowa”,
którą – jeśli radni się zgodzą – samorząd wręczałby komuś, kto zapisał
się w pamięci jako po prostu dobry
człowiek – mówi Agnieszka Roczon.
– Nie musiałby mieć na koncie bohaterskich czynów, czy mistrzowskich tytułów. Tacy ludzie są niedoceniani i niedostrzegani, a ważni dla
nas wszystkich. Są niewidoczni, jak
anioły i niezbędni jak anioły. I może
choćby raz w ich życiu należy to dostrzec i docenić.

nie zawsze tolerowali anioły, przynajmniej nie wszystkie. Znana jest
niechęć papieża Zachariasza (745 r.)
do anioła Adyna, z powodów w kronikach niezapisanych.
Wracając do płci – anioły, jako że są
„czystymi duchami” w zasadzie płci
nie mają i tak brzmią pierwsze zapisy
w Biblii. Który z nich jest najważniejszy – zapewne każdy z tych siedmiu,
którzy – wedle zapisu – mieli prawo
stanąć przed Bogiem – wśród nich
Archanioł Michał, a ponadto – Gabriel, Rafał, Uriel, Raguel, Sarakel
i Remiel. (na marginesie – w Koranie
także jest mowa o siedmiu aniołach
– Gabrielu, Michale, Iblisie, Maliku,
Harucie, Marucie i Azraelu – aniele
śmierci)
Czytając dzieła św. Augustyna,
który napisał, że „każda widzialna
rzecz na tym świecie znajduje się we
władzy anioła”, można ufać, iż nie
powinno się stać nic nadspodziewanie złego. W architekturze kościelnej
anioły zajmują wyjątkową pozycję,
zarówno „pełno sylwetkowe”, umieszczone często na balustradach oddzielających prezbiterium od pozostałej
części świątyni, jak i putta – anielskie
główki ze skrzydełkami – zdobiące
ołtarze. Zawsze adorują Boga.
Anioły pojawiły się w ikonografii
artystycznej od zarania kultury, za-

pisano, iż już cztery tysiące lat przed
Chrystusem. I współcześnie stanowią
jeden z bardziej popularnych tematów dzieł – kościelnych i świeckich.
Możemy przecież przypomnieć sobie
wszechobecnego Kupidyna, aniołka
szczodrze obdzielającego strzałami
miłości, czy stojącego na wielu ołtarzach Famę – jedynego anioła, który
ma trąbkę zwieszoną w dół. O ile
inne anioły – z trąbkami uniesionymi
ku niebu – głoszą chwałę Bożą, o tyle
Fama ze swoją trąbką głosi ludziom
boską wolę.
Nie znaleźliśmy w żadnych zbiorach aniołów dwunastoskrzydłych,
opisywanych w księgach, nie zawsze
łatwo odróżnić jest serafina od feniksa, zresztą – nie jest to ważne, skoro
przecież anioły są symbolem niewidzianego. Nie wszystkie jednak.
Choćby zawidowski aniołek, znany
już tylko ze starych pocztówek? Swego
czasu widywany codziennie przez setki przechodniów, rozkoszny w swojej
niewinnej nieporadności. Z całą pewnością wielu życzyłoby sobie, żeby
wrócił na stare miejsce, bo przecież
budził powszechne ciepłe uczucia
i dziś pewnie byłoby tak samo.
Może powróci – skoro Zawidów
w herbie ma jednego z najpotężniejszych archaniołów w historii Kościoła…?
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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

Efekty działań PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” od grudnia 2016 roku przeprowadziło już 12 naborów wniosków na działania PROW 2014-2020. Chcielibyśmy zaprezentować pierwsze efekty realizacji operacji z zakresu działań:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Salon urody

DroneMotion
W 2017 roku udało mi się uzyskać
dotacje na podjęcie własnej działalności o nazwie DroneMotion. Firma,
którą prowadzę oferuje usługi z powietrza przy pomocy drona. Bezzałogowe statki powietrzne, jakimi
dysponuje mogą filmować, fotografować, wykonywać pomiary, badania
termowizyjne, inspekcje wizyjne,
uzyskiwać ortofotomapy, panoramy
wirtualne, nagrywać reklamy oraz
uzyskiwać monitoring na zaznaczonych wcześniej obszarach. Za otrzymane fundusze z PROW 2014-2020
zakupiłem dwa drony: Dji Matrice
210 oraz Dji Spark. Analogicznym
uzupełnieniem pierwszego z nich
był zakup kamery termowizyjnej,

która posiada radiometrię całościową oraz kamery Zenmuse X5S, która
potrafi nagrywać w rozdzielczości
5,2K. Obie kamery wyróżniają się
jakością uzyskiwanego obrazu, tym
samym zostawiając z tyłu wszelką
konkurencję. Pozostały sprzęt, który zakupiłem obejmował: komputer
wraz z monitorem i programem służącym do obróbki uzyskanego materiału, telewizor Sony, tablet, google,
fotel oraz dysk przenośny. Branża,
w której prowadzę działalność jest
dziedziną wysoce innowacyjną. Jeszcze kilka lat temu drony miały zastosowanie jedynie w wojsku, a poprzez
rozwój technologii i dość dużą glo-

balizację stały się również dostępne
dla przeciętnego obywatela. Dzięki
pozyskaniu funduszy unijnych spełniłem marzenia dotyczące prowadzenia własnej działalności oraz
podglądu na świat z całkiem innej
perspektywy.

W Świeradowie-Zdroju w ramach
inicjatywy LEADER została zrealizowana operacja pn. Salon Urody Anna Wrońska mająca na celu
podjęcie działalności gospodarczej
polegającej na samozatrudnieniu.
Salon Urody znajduje się przy hotelu
Buczyński, jako jedyny gabinet na
Dolnym Śląsku posiada urządzenie
Mantis włoskiej firmy do endomasażu twarzy i ciała. W ramach wizyty
w salonie oferujemy najskuteczniejsze i najnowocześniejsze rozwiązania, dokładamy wszelkich starań aby
każda osoba po wizycie nie tylko
lepiej wyglądała ale także miała lepsze samopoczucie. W ofercie znajdują się usługi w zakresie: pielęgnacji
twarzy: endomasaż, piling kawitacyjny, mezoterapię mikroigłową czy
masaż twarzy oraz zabiegi na ciało:
endomasaż, masaż klasyczny, zabieg
pielęgnujący i nawilżający dłonie.
Profesjonalne podejście oraz doświadczenie sprawią że każdy znajdzie w naszym gabinecie coś dla siebie. Zapraszamy.

Mobilna Wypożyczalnia Rowerów
Elektrycznych

Innowacyjna pracownia protetyczna 3D
w Radomierzycach
Na terenie gminy Zgorzelec na
przełomie 2017 i 2018 roku został zrealizowany projekt w ramach
PROW 2014-2020 mający na celu
utworzenie jednej z najnowocześniejszych w Polsce pracowni protetycznych – PRODENTAL.
Wszystko to rozpoczęło się od
szkolenia z wykorzystania środków
unijnych zorganizowanego przez
stowarzyszenie LGD Partnerstwo
Izerskie w pobliskim centrum rekreacyjno-turystycznym w Radomierzycach. Dzięki otrzymanemu wsparciu
zakupiono najnowszy dostępny na
rynku skaner protetyczny 3d wraz
z komputerem i specjalistycznym
oprogramowaniem oraz inne wyposażenie pracowni.

Zakupiony dzięki dofinansowaniu
sprzęt pozwala na skanowanie wycisków wykonanych przez lekarza
stomatologa lub modeli gipsowych
oraz projektowanie najwyższej klasy uzupełnień protetycznych (koron
i mostów) z niewyobrażalną dotąd
dokładnością 5 mikronów.
Tak zaprojektowane pliki przesyłane są do frezarek 5-cio osiowych
i frezowane w zależności od potrzeb
z tlenku cyrkonu lub z tytanu. Następnie poddawane są procesowi
nakładania i napalania porcelany,
pozwala to na uzyskanie nie tylko
trwałych i dokładnych uzupełnień,
ale przede wszystkim zapewnia estetykę wykonania prac na najwyższym
poziomie, a wszystko to w niesłychanie krótkim czasie.
Oprócz koron i mostów w pracowni powstają również aparaty ortodontyczne przeznaczone dla najmłodszych pacjentów oraz elastyczne
protezy zębowe dla tych trochę starszych.
Dzięki wykorzystaniu najnowszej
dostępnej na rynku technologii pracownia jest w stanie zagwarantować
najwyższej jakości produkty, dlatego zaprasza do współpracy przede
wszystkim lekarzy stomatologów
z regionu, którzy cenią sobie jakość
i czas. Pełna oferta wykonywanych
prac oraz więcej informacji dostępnych na temat pracowni dostępne
jest na stronie internetowej www.
ProLab.dental

We wrześniu 2017 roku, dzięki
wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach PROW 2014-2020,
uruchomiliśmy naszą mobilną wypożyczalnię rowerów elektrycznych
i nart ski-turowych. Ze środków
finansowych uzyskanych w ramach
projektu udało nam się zakupić nie
tylko osiem rowerów elektrycznych,
ale również wyposażenie umożliwiające zabieranie ze sobą na przejażdżki rowerowe najmłodszych
rowerzystów. Specjalnie dla nich
mamy przyczepkę rowerową firmy
Nordic Cab, w której podróżować
mogą dwa maluchy. Na wyposażeniu
mamy również foteliki rowerowe,
a dla starszych dzieci specjalny hol
rowerowy.
W związku z tym, że nasza wypożyczalnia jest wypożyczalnią mobilną, w ramach projektu zakupiliśmy
również przyczepę samochodową,
dzięki której rowery możemy wypożyczać nie tylko na miejscu, ale również dowozić je do klienta.
W sezonie zimowym uzupełnieniem oferty jest możliwość wypożyczenia nart ski-turowych, których

posiadamy cztery komplety. Dodatkowo przyczepkę rowerową można
w nieskomplikowany sposób zamienić w wygodne sanie, które przy użyciu specjalnej uprzęży ciągnie jeden
z rodziców. Jest to ogromna frajda
dla dziecka, które w cieplutkiej budce
może rozkoszować się urokami zimy,
jak również i dla rodzica, ponieważ
dzięki praktycznym rozwiązaniom
nie odczuwa ciężaru, który za sobą
ciągnie.
Mamy nadzieję, że dzięki rowerom elektrycznym atrakcje naszego
regionu staną się dostępne dla szerszego grona turystów, bez względu
na ich wiek i kondycję fizyczną.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.sudety-trail.eu/
rowery-elektryczne/
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Pracownia Sensoryczna
Izeris – Pracownia Sensoryczna
Agnieszki Surmacz, to świetnie wyposażona i nowoczesna sala terapii
integracji sensorycznej oraz Sala Doświadczania Świata (terapia metodą

doskonałe warunki pracy z osobami wymagającymi różnego rodzaju
stymulacji sensorycznej, relaksacji
lub aktywizacji (w zależności od potrzeb). Korzystają z niej dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności,
osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawni ruchowo, osoby z uszkodzeniami wzroku i słuchu, dzieci z problemami wychowawczymi, dzieci po
przeżyciach traumatycznych, osoby
z autyzmem, osoby z przewlekłym
bólem, seniorzy z demencją, osoby
z zaburzeniami psychicznymi, osoby
żyjące i pracujące w stresie. Oczywiście każda grupa użytkowników

Snoezelen) – pierwsza na Pogórzu
Izerskim certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sala
Doświadczania Świata. Mieszcząca
się w Świeradowie Zdroju Pracownia
„Izeris” służy zarówno mieszkańcom
Pogórza Izerskiego jak i odwiedzającym Świeradów turystom i kuracjuszom.
Sala Doświadczania Świata (SDŚ)
to pomieszczenie, w którym poddawani jesteśmy stymulacji zmysłów
za pomocą różnorodnych bodźców
(świetlnych, dźwiękowych, zapachowych, dotykowych). SDŚ stwarzają

wymaga odpowiedniego doboru
i stopniowania stymulacji. Sala Snoezelen jest często jedynym miejscem
w którym takie osoby mogą czuć
się uwolnione od swoich dysfunkcji
i uwalniać swój potencjał twórczy.
Pracownia „Izeris” ściśle współpracuje z wolimierską Fundacją Ditero
wspierającą terapię dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami.
Pracownia Sensoryczna „Izeris”

to dwie sale. Pierwsza, przeznaczona
do zajęć integracji sensorycznej (SI)
wyposażona jest w aluminiową konstrukcję do której mocuje się specjalistyczne huśtawki i hamaki, służące

do pracy terapeutycznej. Sala SI to
także drabinki, wózki, wielkie piłki,
trampolina, tory przeszkód, ławeczki do balansowania i inne tego typu
urządzenia. Dzięki dofinansowaniu
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie“ zakupiono
znaczną część wyposażenia sali SI
i stworzono w całości Salę Doświadczania Świata. W przygotowaniu sali
Snoezelen wykorzystano wiedzę pomysłodawczyni i właścicielki sali –
Agnieszki Surmacz oraz specjalistów
z wrocławskiej Fundacji Sensoria

i naukowców z Polskiego Towarzystwa Snoezelen. Zapewniło to wysoki standard wyposażenia i możliwości terapeutycznych. Przy aranżacji
wnętrza wsparto się potencjałem
izerskich twórców i rzemieślników,
których plastyczne wizje wystroju wnętrza oraz i wykończenie sali
oparte na rękodziele nadały „Izeris”
niepowtarzalny wygląd i wyjątkowy
klimat, przypominający, że Pracownia mieści się w niezwykłych górach
zamieszkanych przez wyjątkowych
i twórczych ludzi.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA

Nowe place zabaw i siłownie
zewnętrzne na obszarze
Partnerstwa Izerskiego
Zgorzelecka Fundacja Rozwoju „EDU” zrealizowała operację
pod nazwą „Stworzenie kompleksu
miejsc przyjaznych dzieciom i młodzieży” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na terenie Gminy Zgorzelec powstały place zabaw i siłownie zewnętrzne, które posadowione zostały w 9
miejscowościach: Gozdaninie – plac
zabaw i siłownia zewnętrzna, Gronowie – siłownia zewnętrzna, Jędrzychowicach – siłownia zewnętrzna,
Ręczynie plac zabaw i siłownia ze-

wnętrzna, Trójcy – plac zabaw i siłownia zewnętrzna, Spytkowie – plac
zabaw, Osieku Łużyckim – siłownia
zewnętrzna, Jerzmankach – plac
zabaw i Żarskiej Wsi – plac zabaw
i siłownia zewnętrzna.
Obiekty są ogólnodostępne
i można z nich korzystać o każdej
porze dnia i służyć mają jak największej liczbie mieszkańców z obszaru Partnerstwa Izerskiego.
Jest to alternatywna forma rekreacji ruchowej, przyczyniająca się do
propagowania zdrowego trybu życia,
a lokalizacja inwestycji na zewnątrz
na świeżym powietrzu ma wpływ na
integrowanie się społeczności lokalnej. Realizacja operacji wpłynie na
osiągnięcie długofalowego efektu
jakim jest pogłębienie relacji między
ludzkich na poziomie społecznym.

„Zwiedzamy
i poznajemy
gminę, aktywnie
spędzamy czas”

Projekt zrealizowany przez Gminę
Warta Bolesławiecka dotyczył „Budowy ścieżki rowerowej po byłym
torowisku na terenie gminy Warta
Bolesławiecka.
Celem operacji było utworzenie
ścieżki rowerowej, udostępnienie
mieszkańcom wsi nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Gmina Warta Bolesławiecka zakończyła budowę powyższej inwestycji i przekazała do użytkowania
miłośnikom aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Zapraszamy serdecznie do gminy Warta Bolesławiecka i uprawiania aktywnej turystyki rowerowej .
W chwili obecnej zrealizowana ścieżka rowerowa jest połączona z trasą
rowerową biegnącą z Warty Bolesławieckiej do Iwin . Łączna długość
trasy – ok. 5,00 km.

„Budowa Infrastruktury rekreacyjnej
w Gminie Gryfów Śląski”
Projekt został zrealizowany przez
Towarzystwo Miłośników Gryfowa
Śląskiego, polegał na budowie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na
świeżym powietrzu. W ogrodzonej
części placu znajdują się huśtawki,
piaskownica, atrapa żaglowca z zakamarkami do zabaw w „chowanego” dla dzieci oraz inne atrakcje.
Siłownia wyposażona jest w siedem
stanowisk do ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu. Celem
projektu było uatrakcyjnienie lokalnej infrastruktury rekreacyjno-

sportowej, zwiększenie potencjału
społecznego oraz wzrost poziomu
więzi społecznych. Dzięki realizacji zadania powstało nowe miejsce
przyjazne dla mieszkańców i turystów w każdym wieku, pobudzające
aktywność lokalnej społeczności.
Zapraszamy wszystkich sympatyków spędzania czasu wolnego na
świeżym powietrzu do ćwiczeń na
siłowni, wspólnej zabawy i organizacji różnych przedsięwzięć o charakterze sportowo rekreacyjnym.
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ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Solar Eco Energia

Nr ogłoszenia
o naborze: 1/2018/G
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania – Partnerstwo Izerskie
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 na działanie:
Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój
oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności
lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów
(animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na
funkcjonowanie i wykorzystanie
potencjału miejsc integracji społecznej itp.)
1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
2. Termin składania wniosków:
od dnia 04.04.2018 r. do dnia
18.04.2018 r. w godzinach 8:00 –
16:00.
3. Miejsce składania wniosków:
Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami
osobiście w biurze Stowarzyszenia
LGD Partnerstwo Izerskie, które
mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski
oryginał wniosku w 2 wersjach
papierowych i 1 wersja elektroniczna
1-sza kopia wniosku w wersji
papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD),
Pracownik Biura LGD potwierdza
przyjęcie wniosku umieszczając
na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia
wniosku, podpis przyjmującego
wniosek oraz indywidualny numer
sprawy nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100
% kosztów kwalifikowalnych, przy
czym wartość pojedynczego grantu
w zależności od tematyki musi się
mieścić w przedziale: 9 000,00 zł –
14 000,00 zł
5. Beneficjent: Beneficjentami
będą organizacje pozarządowe
6. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik:
Liczba podmiotów wspartych
w ramach operacji obejmujących
wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa
lokalnego – 25 sztuk
7. Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych.
Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,
Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna
przestrzeń publiczna pobudzająca
aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,
Przedsięwzięcie 2.1.1. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”
8. Warunki udzielenia wsparcia
obowiązujące w ramach naboru:
a) Złożenie kompletu wymaganej
dokumentacji w miejscu i terminie
podanym w ogłoszeniu.
b) Zgodność operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju Stowarzyszenia
LGD Partnerstwo Izerskie
c) Zgodność operacji z lokalnymi
kryteriami wyboru operacji, oraz
uzyskanie minimalnej liczby punktów.
d) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi
w PROW na lata 2014-2020.

„Budowa siedziby firmy Solar
Eco Energia celem ugruntowania
wiodącej pozycji w sprzedaży innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii i techniki
grzewczej”.
Projekt ma na celu budowę siedziby Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej. Nowe, dogodniejsze
położenie pozwoli nam na rozwinięcie działalności w zakresie techniki
grzewczej oraz odnawialnych źródeł
energii. Większa możliwość wyeksponowania całego oferowanego
asortymentu pozwoli na lepszy kontakt z potencjalnym klientem.
Zamierzamy rozszerzyć prowadzoną działalność o kompleksową
usługę polegającą na prowadzeniu
klienta od momentu pierwszego
kontaktu, poprzez przedstawieniu mu dostępnych opcji, sprzedaż
i montaż a następnie wieloletni serwis. W tym celu wciąż rozbudowujemy i modernizujemy nasz park
maszynowy, dzięki któremu jesteśmy

9. Wymagane dokumenty:
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,
b) formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
c) Oświadczenie o realizacji lub
nie realizowaniu projektów pochodzących z EFRROW.
d) Dokumenty potwierdzające, że
wnioskodawca posiada:
1. doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, którą zamierza realizować,
lub
2. zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
3. kwalifikacje odpowiednie do
przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,
lub
4. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji,
którą zamierza realizować.
10. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł
11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na
obszarze objętym LSR realizowanych
przez inne podmioty niż LGD.
1. Operacja ma charakter innowacyjny: (waga oceny 3)
9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze LGD
6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze Gminy
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze miejscowości
0 pkt – rozwiązanie nie posiada
cech innowacyjności
2.Operacja służy jak największej
liczbie mieszkańców (waga oceny 2)
6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości
2. Projekt dotyczy budowania więzi społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności wśród mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy

w stanie świadczyć usługi na bardzo
wysokim poziomie. Dbamy o wysoką jakość oferowanych produktów
poprzez wyspecjalizowaną kadrę
pracowniczą.
W naszej ofercie posiadamy:
– kotły na pellet, ekogroszek – 5 klasy
– pompy ciepła,
– kolektory słoneczne,
– fotowoltaika,
– asortymenty grzewcze,
Nasze usługi :
– instalacje centralnego ogrzewanie,– montaż kotłów,– instalacje
fotowoltaiki,– montaż kolektorów
słonecznych,– montaż pompy ciepła,– instalacje grzewcze,– instalacje
wod-kan,– wentylacje i rekuperacje.
Solar Eco Energia Centrum OZE
I Techniki Grzewczej bacznie obserwuje nieustannie zmieniające się

trendy, przepisy prawne, możliwości
wynikające z tego dla klientów co natychmiast znajduje odzwierciedlenie
w naszej ofercie.
Stawiamy przede wszystkim na
jakość wykonywanej usługi, wraz
z dobrze dobranym i wysokiej jakości
produktem, doradzamy i montujemy
wszystko w jak najwyższej jakości
oraz dobrej cenie. Wychodzimy naprzeciw klientom oferując najlepsze
dla nich rozwiązania grzewcze i odnawialne źródeł energii.
Dzięki projektowi PROW 20142020 Solar Eco Energia Centrum
OZE I Techniki Grzewczej będzie
mogła z powodzeniem zrealizować
wytyczony cel. Roboty budowlane
już ruszyły, polegają na wykonaniu
kompletu robót ziemnych , betonowych oraz montażu nowej hali.

Wszystkim Beneficjentom, którzy podpisali już umowy i realizują projekty życzymy powodzenia i czekamy
na kolejne efekty realizacji działań PROW 2014-2020 na
obszarze LGD Partnerstwo Izerskie.
3. Operacje przyczyniające się do
wykorzystania niżej wymienionych
obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy: (waga oceny 2)
– walory przyrodniczo-krajobrazowe,
– dziedzictwo historyczno-kulturowe,
– aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do
wykorzystania trzech z powyższych
obszarów
6 pkt – operacja przyczyni się do
wykorzystania dwóch z powyższych
obszarów,
3 pkt – operacja przyczyni się do
wykorzystania jednego z powyższych obszarów,
0 pkt – operacja nie przyczynia się
do wykorzystania żadnego z powyższych obszarów,
4. Operacja dotyczy lub będzie
bezpośrednio wpływać na rozwój
życia społeczno – kulturalne mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
5. Czy Wnioskodawca posiada
doświadczenie w realizacji projektu?
(waga oceny 1)
3 pkt – nie
0 pkt – tak
6. Czy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa? (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
7. Czas realizacji projektu (waga
oceny 1)
9 pkt – planowany okres realizacji
krótszy niż 3 miesiące (termin liczony od powierzonego grantu)
6 pkt – planowany okres realizacji
powyżej 3 miesięcy (termin liczony
od powierzonego grantu)
3 pkt – planowany okres realizacji
powyżej 6 miesięcy (termin liczony
od powierzonego grantu)
0 pkt – planowany okres realizacji
powyżej 12 miesięcy (termin liczony
od powierzonego grantu)
8. Operacja będzie realizowana
w miejscowości zamieszkałej przez
nie więcej niż 5 000 mieszkańców
(waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
9. Beneficjent korzystał z doradz-

twa i/lub uczestniczyli w szkoleniu
(waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Jeden wniosek może otrzymać
maksymalnie 51 pkt. średnia ważona
median dla poszczególnych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć
ustaloną wartość progową. Średnia
ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,47 >, przy czym aby
otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,29
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie
lub więcej operacji o kolejności na
liście wybranych lub nie wybranych
decyduje data i godzina złożonego
wniosku.
1 Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów
a) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne
kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są
na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce
Regulaminy/Statut/Procedery
b) Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania
wniosków, oraz formularz umowy
o udzielenie wsparcia dostępny jest
na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce
Wnioski do pobrania
c) Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze
LGD i wydawane na żądanie osobom
zainteresowanym.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00
– 16:00 w biurze LGD mieszczącym
się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163,
email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl
LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie
wniosku odpowiada Wnioskodawca

Nabory wniosków
Już w II kwartale 2018 roku ruszają kolejne nabory wniosków na działania PROW 2014-2020:
• Zakładanie działalności gospodarczych
• Rewitalizacja lokalnych zasobów
• Wspieranie ochrony środowiska
Szczegółowe informacje o naborach zamieszczane są na bieżąco na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Ogłoszenia.
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Projekty Realizowane przez LGD
„Transfer wiedzy w rolnictwie: Dopasowanie do zmian
klimatycznych w Euroregionie Nysa"

Christlich– Soziales
Bildungswerk Sachsen e.V.
W dniach 11-12 styczeń 2018r. odbyło się spotkanie w ramach transgranicznego projektu „Transfer wiedzy w rolnictwie: Dopasowanie do
zmian klimatycznych w Euroregionie Nysa", z udziałem przedstawicieli
rolników polskich oraz saksońskich.
Uczestnicy spotkania zakwaterowani zostali w gospodarstwie agroturystycznym Karłowicka Dolina.
Seminarium było kontynuacją dni
pola które odbywały się po stronie
polskiej i saksońskiej. Uczestnicy
dyskutowali o zmianach klimatycznych i zapobieganiu tym zmianom,
prawnych aspektach obowiązujących
w transgranicznym obszarze.
Bardzo ciekawy wykład przedstawiła Pani Dr. Barbara Köstner, TU
Dresden, Professur Meteorologie
prowadząca badania z dziedziny
zmian klimatycznych, przedstawiła
wyniki badań przeprowadzonych

na terenie Niemiec. Prezentacja
wprowadziła uczestników do kolejnej prezentacji którą przygotowało Nadleśnictwo Świeradów Zdrój
przedstawiona przez Panią Barbarę
Rymaszewską. Uczestnicy zapoznali
się z wpływem zmian klimatycznych
w lasach Gór Izerskich.
Kolejnym tematem był wykład Dr
hab. inż. Józefa Błażewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu/Wydział Technologii Żywności
na temat : ” Wpływ zmian klimatycznych na jakość i przechowywanie produktów żywnościowychrolniczych” uczestnicy dyskutowali
i wymieniali swoje poglądy. Seminarium zakończyło się wnioskami
oraz ustaleniem kolejne spotkania
29-30 styczeń 2019r. w Saksonii aby
podsumować cykl seminariów realizowanych w ramach projektu.
Dziękujemy właścicielom Gospo-

darstwa Agroturystycznego Karłowicka Dolina
za przyjęcie, ciepłą atmosferę rodzinną i wspólnie spędzony czas.
W dniach 29-30 styczeń 2018r. odbyło się seminarium rolników i grupy roboczej projektu w Smochtiz
gdzie kontynuowane były prace nad
dokumentem strategicznym o zmianach klimatu na obszarze przygranicznym, uczestnicy dyskutowali
nad zaproponowanymi wnioskami
do wpisania w dokumencie strategicznym.
W dniu 8 lutego 2018r. spotkali
się partnerzy projektu w Gorlitz aby
przedyskutować ostateczną wersje
dokumentu strategicznego z odbytych seminariów oraz spotkań grup
roboczych. Projekt spełnił oczekiwania uczestników. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom projektu za
udział, zaangażowanie i cenne uwagi
oraz wnioski do dokumentu strategicznego. Będziemy przygotowywać
kolejne projekty. Do zobaczenia na
spotkaniach.

„CTRL+V! NIE BĄDŹ BIERNY – WKLEJ SIĘ DO PRACY”

realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo
Izerskie” oraz „Klaster” sp. z o. o. minął właśnie półmetek realizacji.

— NET —
Projekt skierowany do osób młodych NET realizowany jest na powiecie lwóweckim i złotoryjskim.
Zorganizowane zostały szkolenia w których uczestniczyło 46 uczestników, obecnie uczestnicy rozpoczęli lub rozpoczną 3 miesięczne staże
zawodowe. 14 uczestników będzie korzystało z staży
6 miesięcznych już kilka osób rozpoczęło staże, od stycznia kolejni
uczestnicy pójdą na staże. Cieszymy się że możemy pomóc młodym
wejść na rynek pracy.

Zapraszamy osoby młode w wieku 15 do 29 lat do uczestnictwa w projekcie mamy do zaoferowania szkolenia i staże.
Zapraszamy również pracodawców o kontakt z biurem Stowarzyszenia w sprawie staży, jeśli Państwo chcecie u siebie w firmie przyjąć stażystę na staż z kwalifikacjami potrzebnymi dla
rozwoju firmy możemy pomóc. Zorganizujemy szkolenie certyfikowane potrzebne do odbycia stażu które pozwoli na zatrudnienie osoby po odbyciu stażu.
Prowadzimy rekrutację osób chętnych na staże 6 miesięczne
i osób niepełnosprawnych na staże oraz szkolenia z powiatu
lwóweckiego i złotoryjskiego. Mamy jeszcze wolne miejsca zadzwoń pod numer 757813163 i zgłoś swój akces warto!!!
Serdecznie zapraszamy.

Herb Zawidowa – na tle blankowego muru pośrodku umiejscowiona jest postać Michała
Archanioła, trzymającego kielich
w jednej, a monstrancję – w drugiej

Obowiązujący herb Zawidowa

dłoni. W zastosowanej tam grafice
monstrancja bardziej przypomina
królewską lilię, niemniej historyczny
opis nie pozostawia wątpliwości. Na
murze widoczne jest poroże.
Symbolika jest nieskomplikowana
– emblemat Michała Archanioła nawiązuje do biskupów miśnieńskich,
będących właścicielami Zawidowa w jednym okresie, a poroże do
świeckich panów miasta, rodu Bibersteinów, który tę miejscowość od
biskupów przejął. Oznaczałoby to, że
założenie otwartego targu, , którego
herb jest jednym z przesłanek nastąpiło u schyłku rządów biskupich, lub
na początku władztwa Bibersteinów.
Michał Archanioł jest jednym
z ważniejszych aniołów, przy czym
nie tylko w katolicyzmie, ale też – co
wielu może wydawać się nieprawdopodobne – także w islamie. Ta religia

Jeden z najstarszych herbów miasta
(tu: z monstrancją)

bowiem także ma swoje anioły, przy
czym niektóre z nich są wspólne dla
wielkich religii. W katolicyzmie jest
szczególnym świętym, orędownikiem ludzkich spraw u Boga, dzielnym wojownikiem, który został
wodzem w walce z aniołami sprzymierzonymi z szatanem, patronem
ludzi walczących z siłami zła. (w Polsce m.in. patronem niektórych jednostek powietrzno-desantowych).
Poza Zawidowem jednak niewiele
polskich miast wpisało go na swój
herb – Dolsk, Biała Podlaska, Łańcut, Sanok, Strzelin i Strzyżowa, ale
także dwie gminy wiejskie i dwa powiaty – Łańcut i Wołomin.
W Jeleniej Górze pomnik Michała
Archanioła stanął w 1903 r. w Parku
Zdrojowym, widać na nim sylwetkę
rycerza walczącego ze smokiem.

Zagadka: dlaczego w pierwszych wzorach herebu jest
monstrancja, w kolejnych
lilia – czemu zawidowski Archanioł utracił miecz a zyskał
kielich? Kto nam pomoże wyjaśnić tę sprawę?

Herb Zawidowa sprzed 1945 r.
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PPP czyli Poznajmy Pałace Pogórza
Promocja obiektów zabytkowych w rejonie Jeleniej Góry określanym jako Dolina Pałaców
i Ogrodów przyniosła – po kilku latach starań – oszołamiające rezultaty. Pojęcie „Dolina
Pałaców i Ogrodów” stało się powszechnie znane, pojawiły się książki, przewodniki, mapy.
Niemal każdy z pałaców pełni – bardzo dochodowe – role wziętych hoteli, niezwykle popularnych domów weselnych (w niektórych mogą się odbywać nawet trzy wesela jednocześnie,
bez kolizji towarzyskich). A przecież wśród tych pałaców (niespełna 20) zdarzają się i takie, które są na głucho zamknięte przed zwiedzającymi w całości bądź w części, pozostające
w trwałej ruinie, nie zawsze zadbane.
Nie wypada zazdrościć efektów uporczywej pracy promocyjnej, ale należy korzystać z dobrego przykładu – „Echa Izerskie” proponują przedsięwzięcie PPP – „Poznaj Pałace Pogórza”. Pałace w obszarze Pogórza Izerskiego są bowiem równie piękne, wiele z nich jest zadbanych i odnowionych i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć wysiłek wspólnej promocji.
Zacznijmy od początku – pokażmy tego lata nam samym i naszym wakacyjnym gościom
„ofertę pałacową” Pogórza Izerskiego. Kolejnymi krokami może być podjęcie próby porozumienia właścicieli i gospodarzy, co do możliwości zwiedzania w okresie wakacji, propozycje
przygotowania wspólnych wydawnictw, może promocyjnych przedsięwzięć gastronomicznych?
Dziś – prezentacja większości obiektów z krótkimi o nich notkami. I tych, które można
zwiedzić bez przeszkód, i tych, które jeszcze wymagają starań przy ich rewitalizacji. W niektórych przypadkach trzeba zacząć od początku – oznaczenia drogi dojazdu, czy wytyczenia
parkingu. Te działania naprawdę leżą w interesie wszystkich mieszkańców, bo przy recepcji
i obsłudze ruchu turystycznego pojawią się – poza wszystkim – także nowe miejsca pracy.
A z drugiej strony – zaproszenie do zwiedzania pałaców oznacza też ruch przy innych zabytkach, choćby sakralnych, zwiększenie zainteresowania agroturystyką, itp.
Zapraszamy do wędrówek – LATO 2018.
Uwaga: Prezentowane tu pałace nie są wszystkimi, jakie można zobaczyć na Pogórzu Izerskim. Drugą część naszej publikacji zachowamy na kolejne wydanie „Ech Izerskich”, ale już
od maja 2018 r. będziemy sukcesywnie publikować w odcinkach kolejne zdjęcia i opisy na naszej stronie internetowej, by ułatwić naszym Czytelnikom zwiedzanie najpiękniejszych miejsc
i obiektów.

Biedrzychowice, gmina Olszyna (pałac). Obiekt, który dziś jest siedzibą szkoły,
powstał na miejscu dworu, istniejącego w XV/
XVI w. W pałacu bywał król Polski, elektor saski August II Mocny, pałac był świątynią sztuki i swoistym muzeum z obrazami van Dycka,
Cranacha i in., a jeden z właścicieli – baron
von Minutoli eksponował tu nawet… egipskie
mumie. Zabytkowe kominki, klatka schodowa,
zdobione stropy pozostały do dziś.
Radłówka, gmina Lwówek Śląski (ruiny Błotnego Zamku). Pod nieefektowną nazwą kryją się relikty jednego z bardziej interesujących, choć malutkich
zamków obronnych średniowiecza. Wzniesiony w II
poł. XV wieku, o wymiarach 22,5 x 26,5 m z kamienia,
najpewniej z wieżą mieszkalną miał być dla potencjalnych wrogów jedną z fortec utrudniających dostęp do
Lwówka.
Brunów, gmina Lwówek Śląski, (pałac). Oryginalny, bo odbiegający stylem
od wszystkich innych na Pogórzu, przebudowany przez francuskiego właściciela Cottoneta ok. 1780 r. Dziś – wygodny
hotel, w dawnych stajniach i powozowniach – obszerne sale, nieopodal budynku pałacowego można zobaczyć nawet
kordegardę, której nie uświadczysz przy
innych budowlach Pogórza.
Czernica, gm. Jeżów Sudecki (pałac). Owiany
złą legendą pałac jest jedną z bardziej oryginalnych
budowli w tej części Pogórza. Zła legenda dotyczy
braterskiej awantury z kwietnia 1672 r., kiedy to
między braćmi von Lest, w trakcie pożegnalnej kolacji doszło do sprzeczki, w wyniku której zginął
z ręki Nicolausa Oswald. Ale w pałacu pozostały
renesansowe malowidła, zachowane tak świetnie,
jakby powstały nie kilkaset, a kilkanaście lat temu.
Czocha, gm. Leśna. O zamku Czocha, jego tajemnicach i mitach powstało kilkadziesiąt książek,
kilkanaście filmów (w tym „Gdzie jest generał?”.
Z Elżbietą Czyżewską, jedna z pierwszych polskich powojennych komedii). Z pewnością była
tu siedziba Abhwery, być może przechowywano tu
złoto carskie Romanowów, na pewno odbywają się
w zamku złoty miłośników Harry’ego Pottera, być
może była tu siedziba iluminatów… Co zdanie, to
zagadka. I taka jest Czocha.
Gwiezdno, gm. Warta Bolesławiecka. (ruiny zamku). Nazywa się to miejsce także Gwiezdnym Zamkiem,
Zamkiem Templariuszy. I chociaż niewiele pozostało ze
średniowiecznej budowli, istniejącej w XV w., otoczonej
fosą, zasilaną wodami Złotego Potoku, to szczątki murów są niezwykle malownicze, a ślady po fosie wskazują
zarysy malutkiej budowli (19 x 21,5 m), będącej swego
czasu strażnicą przy tzw. Wysokiej Drodze, którą przemierzały kupieckie wozy.

Gryf (ruiny zamku). Proszówka, gm.
Gryfów Śląski. Jedna z tych budowli, która
wzniesiona na bazaltowym wzgórzu, będącym przed milionami lat czynnym wulkanem,
mówi najwięcej o historii regionu. Do Gryfa
sięgała bowiem władza rodu Schaffgotschów,
od szczytu widocznej stąd Śnieżki. Ruiny
zamku Dolnego, Średniego i Górnego mówią
wiele o potędze tej twierdzy, będącej jedną
z głównych siedzib rodu, poza efektownym,
ale dużo młodszym pałacem w Cieplicach.
Nawojów Łużycki, gm. Lubań (pałac). Jedyna w okolicy budowla, która była pałacem a dziś – w sporym fragmencie – jest…
kościołem. Jedyna, która ma do dziś krużganki renesansowe, wzorowanej na włoskiej Toskanii, ostatni ślad po dawnych właścicielach.
Spłonęła ponoć na skutek „bocianiej klątwy”,
bo jeden z potomków właścicieli strzelił do
bociana, uznawanego swego czasu za ptaka
nietykalnego… Pozostała legenda i piękne
fragmenty dawnej budowli.
Płakowice, Lwówek Śląski (pałac).
Także krużganki, z podobnego okresu są
znakiem firmowym kolejnego pałacu, w Płakowicach. Dziś we władaniu… australijskich
babtystów, utrzymujących tę trudną w konserwacji budowlę. W tym pałacu król pruski,
Fryderyk Wilhelm III spotkał się z carem
Aleksandrem I ustalając latem 1813 r. strategię przeciw Napoleonowi. Nieopodal doszło do bitwy, która w zasadzie rozstrzygnęła
o klęsce wodza Francuzów.
Rząsiny, gm. Gryfów Śląski, Podskale (ruiny
zamku). Z warowni, którą wysadzili 1 maja 1479 r.
kowarscy górnicy na rozkaz króla Czech i Węgier,
Macieja Korwina pozostały już tylko fragmenty
murów. Jak krzepka musiała być ta budowla, skoro
przetrwały one prawie 600 lat?! Ponoć zamek był
siedzibą rycerzy-rabusiów, napadających na kupców i plądrujących okoliczne miejscowości. Ród
Talkenbergów był bezlitosny. Pozostał po nim tylko mit i resztki rozbójniczego gniazda.
Radomierzyce, gm. Zgorzelec (pałac).
Czy prawdą jest, że tu więziono nieszczęsną
hrabinę Cosel, bohaterkę powieści? Nie – ona
siedziała w wieży niedalekiego zamku Stolpen,
jednak pałac w Radomierzycach , budowany
przez 20 lat (1710-30) na sztucznej wyspie, powstawał właśnie w okresie, gdy rosła, a potem
upadała pozycja hrabiny, będącej legendą już
za życia, którego większość spędziła w więzieniu. Trafiła do wieży w wieku lat 36, zmarła
mając lat 84…. Przez lata kojarzona z Radomierzycami.
Rajsko,
Zapusta, gm. Olszyna (zamek). Czy warownia strzegła granic
Kraju Kwisy? Czy została zniszczona przez husytów? Czy powstała z inicjatywy Piastów Śląskich? Nie ma jasnej odpowiedzi na żadne z tych pytań. Kilkakrotnie doszczętnie zniszczony
zamek został właśnie ponownie pieczołowicie odbudowany.
Związany dawniej – poprzez osobę właściciela – z pałacem
w Biedrzychowicach też nosi legendę o tym, jak krnąbrny
syn rycerza-zbója von Kolditz zmarł przygnieciony rzeźbą św.
Aleksego, bo bawił się nią popełniając karygodne świętokradztwo…
Rybnica, gm. Stara Kamienica (ruiny zamku). Podobno decyzję o budowie tego
zamku podjął król czeski, Karol IV, bo zamek wzniesiony
został w latach 1364-69. Wysoka, trzypiętrowa budowla,
z wieżą alkierzową, reprezentacyjną drugą kondygnacją imponuje rozmachem inwestycyjnym
jeszcze dziś, choć z dawnej potęgi nie pozostało wiele. Czy jego
właścicielami byli Jeszko de Ribiz, czy Henricus de Rybnicz, czy
też Dyprand von Reibnitz? A może po kolei wszyscy oni?
Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki (wieża mieszkalna). Jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych zabytków tego typu. Nie zamek, nie pałac,
a wieża. Wysoka na ponad 20 m, a w środku
najstarsze zachowane freski o tematyce świeckiej
– ilustracja występnej miłości sir Lancelota z Jeziora, rycerza Króla Artura do żony królewskiej,
Lady Ginevry… Ponoć freski malował Szwajcar,
ale z pewnością sama wieża została zbudowana
najpóźniej w latach 1312-13, bo z tego okresu
pochodzą drewniane belki konstrukcyjne, zachowane do dziś.
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Skała, gm. Lwówek Śląski (ruiny pałacu). To
było miejsce, gdzie w ogrodach, rosnących na
tarasach przebywali i koncertowali najwięksi –
Ferenc Liszt, Hector Berlioz, Richard Wagner…
Gospodynią była Amelia von Hohenzollern-Sigmaringen, utalentowana śpiewaczka i harfistka, żona zapamiętałego melomana, właściciela
pałacu. Ojcem chrzestnym ich syna, Wilhelma
Hermana Konstantina był w 1801 r. Napoleon
Bonaparte, wówczas u szczytu chwały. 3600 m
kwadr. powierzchni pałacu pozwalało na zbytki,
po których dziś nie zostały nawet wspomnienia.
Stara Kamienica (ruiny zamku).
W ostatnich latach intensywnie restaurowane,
widać już i most arkadowy, wiodący do zamku,
i jego potężne piwnice i wieżę. W korytarzach
zginął – co było w tamtym czasie niebywałe Bernard – wielmoża z rodu Schaffgotschów, pchnięty rapierem przez własnego sługę, Wolfa Friedricha Rottiga, ponoć ze względu na zaloty wobec
narzeczonej sługi. Wolf, schwytany i torturowany
nie przeżył swego pana nawet o dwa tygodnie,
o dziewczynie historia nic nie wspomina…
Świecie, gm. Leśna (ruiny zamku). Owiany mitem miłości Maurycego Saskiego, syna
Augusta Mocnego do najpiękniejszej kobiety
tamtych lat, dziedziczki zamku, Joanny Wiktorii von Loeben. Miłość była późniejsza, XVIIIwieczna, zamek powstał na początku XIV w.,
spłonął w 1527, ale został odbudowany i upiększony. Dwa kolejne pożary (ostatni w 1820 r.)
sprawiły, że właściciele stracili zapał do odbudowy i obiekt dotrwał w postaci trwałej ruiny
do pocz. XXI w., a teraz jest restaurowany przez
kolejnych, prywatnych właścicieli.

Lwówek Śląski (pałac).
Obiekt, zajmowany dziś przez Urząd
Gminy i Miasta był w połowie XIX
w. (szczególnie w okresie 1851-69)
centrum muzycznym tej części Śląska, kiedy to Konstantin Thasilo von
Hohenzollern utrzymywał tu swoją
własną orkiestrę dworską, liczącą
okresowo nawet 45 muzyków. Występowali z nią najwięksi muzycy
tamtych czasów. Po śmierci melomana obiekt długie lata nadal był
centrum, muzyki, już innej – w pałacu występowało Lwóweckie Towarzystwo Pieśniarskie.
Jałowiec, gm. Lubań (pałac). Neoklasycystyczny obiekt, powstały ok. 1820
r. Elewacja z trójkątnymi tympanonami,
na piętrze balkony, podtrzymywane przez
4 kolumny jońskie. Za pałacem rozległy
park z aleją lip, a w nim – mauzoleum Karla Roberta von Lachmanna, jedynego syna
właściciela, który zginął w wojnie francusko-pruskiej, pozostawiając w rozpaczy
rodziców, pozbawionych spadkobiercy.
Mikułowa, gm. Sulików (pałac). Kompleks obiektów pałacowo-parkowych powstał w XVIII w., ale później (ok. 1800 r.)
przebudowano go gruntownie, więc zyskał eklektyczny charakter.
Dwukrotnie jeszcze odnawiany (1925 i 1990). Dwuskrzydłowy,
z narożną wieżyczką – alkierzem, z mansardowym dachem. Efektowna klatka schodowa, kominek i elementy wyposażenia wnętrz
nieźle się zachowały i są godne uwagi.

Wleń, Gródek Wleński (ruiny zamku). Najstarszy bodaj kamienny zamek w Polsce, ulubione miejsce pobytu i spacerów późniejszej
św. Jadwigi, która wrz z mężem, Henrykiem
Brodatym przemierzała Śląsk. Wyniesiony na
bazaltowym wzgórzu (384 m n.p.m.), podobnie jak Gryf na szczycie dawnego wulkanu, na
zboczach którego rośnie całymi łanami czosnek
niedźwiedzi, jest kapitalnym punktem widokowym na miasto i sporą część Doliny Bobru.
Zasłynął jako… więzienie dla biskupa, bo tu do
lochu wtrącił (1256) biskupa Tomasza książę
Bolesław Rogatka. Po roku o chlebie i wodzie
biskup uległ i spełnił życzenia rycerza-zbója.
Wleń, Pałac Książęcy. Fantastyczny
hotel (dziś), miejsce, gdzie wydarzyło
się nigdy nie wyjaśnione zabójstwo
pięknej i dobrej Dorothei. 14 lutego
1921 r. zginęła w jednym z pokoi młoda dziedziczka, ukochana przez mieszkańców Wlenia, a prawdopodobny zabójca nigdy nie przyznał się do winy,
więziony do procesu popełnił samobójstwo w swojej celi. O tym, jak bardzo była kochana ta 16-latka , świadczy odnaleziony w 2010 r. dzwon, na
którym do dziś czytelny jest napis: „Jezus wieczne żywy – pamięci Dorothei
z Kleppelsdorf ”…
Zaręba, gm. Siekierczyn (pałac). Dziś –
mieszkalny dom komunalny, swego czasu pałac, w którym można starać się wsłuchać w echa
miłości właściciela obiektu, szambelana Wolfa
Krzysztofa von Loeben, do żony Augusty. Gdy
zmarła, nieprzytomny z bólu jej imieniem nazwał wiele miejsc, w tym jedną z osad – Doliną
Augusty, bo tak miała na imię małżonka. Jakby szanując ogrom tego uczucia ten fragment
wsi nosi dziś nazwę Ponikowo, jako że Augusta
„z domu” nosiła nazwisko Ponickau.
Grabiszyce Średnie, gm. Leśna (pałac).
Budynek, który powstał ok. 1760 r. zajmuje
szkoła podstawowa, która wprowadziła się tam
po 1945 r. Sam obiekt został znacznie przebudowany w 1870 r., więc z początkowego charakteru
barokowo-klasycystycznego pozostało niezbyt
wiele. Kolejna przebudowa (1990) była kolejnym
etapem unowocześniania wnętrz obiektu, ale nie
zakłóciła rysunku bryły, powstającej sukcesywnie w kilku kolejnych okresach – asymetrycznej,
rozczłonkowanej, z kwadratową wieżą.
Gronów, gm. Zgorzelec (dwór). Zespół dworski
powstał na przełomie XIX/XX w. Murowany, dwukondygnacyjny, z mansardowym dachem z lukarnami. Dziś własność prywatna artystki, specjalizującej
się w malarstwie sakralnym. Legenda mówi, że było
tu miejsce jednego z postojów dużych oddziałów napoleońskich w kampanii 1813 r., a z pewnością jest
to ważny punkt na mapie wędrówki pielgrzymów na
Szlaku Św. Jakuba.

Łagów, gm. Zgorzelec (pałac). Zespół
dworski z renesansowym dworem z 1581
r., przebudowany ok.
1782, odnowiony i przystosowany do funkcji hotelowych na początku XXI w.
Przed przebudową widoczne były flankujące bastiony
i ślady sgraffitowej dekoracji. Interesujące, bo pałac ma
kształt… kościoła, z wydłużoną nawą główną, a dobudówki sugerują istnienie zakrystii i kruchty, których
nigdy tam nie było. Wrażenie potęguje ustawiona w osi
budynku kwadratowa wieża.
Gościszów, gm. Nowogrodziec (ruiny
zamku). Zespół zamkowy zaliczany swego czasu
do najpiękniejszych na Dolnym Śląsku. Pierwszy dwór istniał tu ok. 1290 r., przebudowywany
wielokrotnie na renesansowy zamek nawodny
(1630), potem dobudowano kamienny most przez
fosę (1780), bogato wyposażony. Zniszczony doszczętnie w okresie finału II wojny światowej i tuż
po niej przez wojska radzieckie, zachowały się –
jednak w złym stanie – duże fragmenty ścian nośnych, resztki kamiennego mostu, ślady fosy.
Maciejowiec, gm. Lubomierz (dwór) Renesansowy obiekt powstawał w okresie 1627-32, na miejscu wcześniejszego obiektu. Kilkakrotnie płonął, jeszcze
częściej zmieniał właścicieli. Jednym z najznamienitszych posiadaczy dworu był od 1839 r. Anton Leopold
Oldwig von Natzmer, wyjątkowo ustosunkowany, bo
ceniony jako żołnierz, był posłem do cara, komisarzem
wojennym w Neapolu, wysłannikiem do króla angielskiego. U siebie bywał nieczęsto. Już w ostatnim okresie
po 1989 r. dwór kilkakrotnie zmieniał właścicieli, wciąż
czeka na gruntowny, kosztowny remont.
Szyszkowa, gm. Leśna. Zespół pałacowy
z murowanym dworem II połowy XVII, rozbudowany
do wielkości okazałego pałacu w XVIII i na przełomie
XIX/XX w.. Nad wejściem – kartusz herbowy. Obok –
zabudowania gospodarcze z oficyną (XVIII w.), z tego
samego okresu stajnia z portalem i sklepieniami kolebkowymi, spichlerz z sygnaturką na kalenicy. Wokół
– pozostałości parku krajobrazowego z XVIII w., przebudowanego w XIX w.
Niwnice, gm. Lwówek Śląski (pałac). Zespół pałacowo-parkowy powstał na przełomie XVIII/XIX w., przebudowany na początku XX w., od kilkudziesięciu lat mieszczący szkołę podstawową . Wewnętrzny dziedziniec, nakryty
przeszklonym dachem, otoczony fosą. Przy frontowej elewacji – taras nad podjazdem dla karet, nad nim – balkon.
Wokół pałacu romantyczno-krajobrazowy park z XVII w.,
przebudowany w okresie 1840-80.
Przezdziedza. Zespół pałacowo-parkowy
w Przezdziedzy powstał w XVII w., najpewniej dla zarządcy folwarku klasztornego możnego wówczas zakonu
sióstr benedyktynek w Lubomierzu. Ich majątek był na
tyle rozległy, że w wielu wsiach musiały osadzać swoich
reprezentantów. Pałac przebudowano na barokowy ok.
1707 roku, a kolejny raz – w 1890 – kiedy to architekt inspirował się flamandzkim renesansem. Ale… wtedy już,
po kasacie (sekularyzacji) majątku zakonów, co nastąpiło w 1875 r. na ziemiach administrowanych przez Prusy,
benedyktynki nie miały już w sprawie tego pałacu nic do
powiedzenia. Dziś obiekt w parku o pow. ok. 5 ha.
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KALENDARZ IMPREZ
kwiecień-lipiec 2018 r.

1. VII Wielkanocny bieg dla jaj CRT Radomierzyce 7.04.2018 r.
2. Izerska Parada Powozów w Lubomierzu 1.05.2018 r.
3. Piknik Europejski – CRT Radomierzyce 20.05.2018 r.
4. IV Przegląd Kultury Ludowej „Na Łużycach Zielonoświątkowe
Śpiewanie” w Sulikowie – 20.05.2018 r.
5. Turniej samorządowy w Warcie Bolesławieckiej 26.05.2018 r.
6. Zawody Rowerowe MTB Łysogórki – Jeżów Sudecki – 27.05, 24.06,
29.07, 26.08.2018 r.
7. Kwisonalia 2018 – Gryfów Śląski, 2-3.06.2018 r.
8. Rajd rowerowy, Warta Bolesławiecka 3.06.2018 r.
9. „Tajemnice i Zagadki” Zespół Pałacowo Parkowy w Zarębie
10.06.2018 r.
10. Średniowieczny Jarmark Gołębiarki we Wleniu, 16-17.06.2018 r.
11. Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej Swojskie Granie i Śpiewanie – Leśna, 23.06.2018 r.
12. „Święto Pecenicy” w Gościszowie 30.06-1.07.2018 r.
13. Bike Maraton, Świeradów Zdrój 9.06.2018 r.
14. Runner's World Super Bieg 2018, Świeradów Zdrój 10.06.2018 r.
15. Piknik Modelarski Jeżów Sudecki 16-17.06.2018 r.
16. „MAMA gathering festiwal” – Stacja Wolimierz – 6-8.07.2018 r.
17. Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim 7-8. 07.2018 r.
18. Lwóweckie Lato Agatowe, Lwówek Śląski, 13-15.07.2018 r.
19. Festiwal XXX lat Teatru Lalek – Stacja Wolimierz 20-22.07.2018 r.
20. XX Gala Izerska, Stadion w Mirsku, 21-22.07.2018 r.
21. Izerskie Klimaty Izerskie Bogactwa , Mirsk, 21.07.2018 r.
22. „Razem i dla siebie w Euroregionie Nysa”, Mirsk, 22.07.2018 r.
23. VI Edycja LIGI TRZECH PLAŻ”– turniejów siatkówki plażowej
w Zawidowie (lipiec, sierpień, wrzesień 2018)
24. EUROUNIONORCHESTRIES 2018; Świeradów Zdrój 6.08.2018 r.
25. XXII Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu, 11-12.08.2018 r.
26. III Maraton MTB Kargula i Pawlaka; Dycha Kargula i Połówka
Pawlaka – bieg w Lubomierzu – 11.08.2018 r.
27. Dni Zawidowa, 11-12.08.2018 r.
28. Spotkanie Pokoleń w Mikułowej – 25.08.2018 r.

Latem we Wleniu
Tegoroczna wiosna, a potem lato
we Wleniu zapowiada się niezwykle
interesująco, z roku na rok przybywa
imprez.
W kwietniu, a nie jak tradycyjnie
w maju odbędzie się kolejny Memoriał Michał Fludra. – To już 27 edycja
tej imprezy – powiedzieli organizatorzy – ale tym razem w związku z planowaną rewitalizację Rynku przeprowadzimy Memoriał 22 kwietnia.
W maju, w Tarczynie spodziewane
jest spotkanie Flow Land – sielska
prezentacja wizerunkowa niektórych
mieszkańców tej wsi, jej przyjaciół
i twórców z różnych miejscowości
Pogórza Izerskiego. „Flow Land”
związany jest m.in. z inicjatywą
utworzenia w obszarze wsi i przyległym „parku kulturowego”, o którym
pisaliśmy w jednym z ubiegłorocznych wydań „Ech”.
W czerwcu – 16-17.06. – kolejny
„Jarmark Średniowieczny”, który tradycyjnie ma kilka „warstw” i stanowi
zbiór różnych bardzo przedsięwzięć.
Nawiązanie do średniowiecznego
okresu rozkwitu Wlenia poprzez
m.in. elementy rycerskie i starego
rzemiosła jest oczywiste, ale wielu czeka na prezentacje muzyczne,

w tym roku zapowiadają się one
efektownie, bo wystąpi Cleo, zespół
z zaprzyjaźnionej wielkopolskiej
Łobżenicy, ale też zespół Krzykopa – jedyny reprezentujący Polskę
na ostatniej olimpiadzie zimowej
w Korei. Zaprezentuje – w skrócie – nowe brzmienie starej muzyki
Śląska. Sportowcy będą mieli swój
„Bieg po Sztabkę Złota na Górę
Zamkową”, a zwolennicy szaleństwa
imprezę „Biegnij – Płyń – Graj”. Po
raz pierwszy zorganizowany zostanie
„Piknik z Psem”. Latem dzieci będą
miały sporo imprez, w zależności
od aury albo „Lato z Teatrem”, albo
„Lato z Kulturą Świata” – ten drugi
cykl z udziałem wolontariuszy.
Wakacje we Wleniu zakończy impreza organizowana wprawdzie przez
ekipę z zewnątrz, ale ściśle związaną
z Wleniem od kilku lat, to znaczy Festiwal Cosplay. Niewtajemniczonych
informujemy, że świat –głównie zachodni – oszalał pewien czas temu
i dorośli (a także mniej dorośli) ludzie przebiegają się w stroje postaci
z komiksów, gier komputerowych
i baśni, stylizując możliwie efektownie, a te przebieranki są płaszczyzną
ostrej rywalizacji na serio. We Wleniu będzie można oglądać reprezentantów wielu krajów.

Lwówecka Lato Agatowe i „Wielka Czwórka”
Lwóweckie Lato Agatowe wkracza
w pełną dorosłość – w dniach 1315.07 Odbędzie się już 21 edycja tej
imprezy, jednej z najstarszych i największych na obszarze Pogórza Izerskiego, a w swoim rodzaju – jednej
z największych w Polsce.
– Tym razem – powiedział Tadeusz Dzieżyc – motywem głównym
będzie „Wielka Czwórka”, to znaczy –
diament, szmaragd, rubin i szafir. Te
kamienie będą eksponowane i w stanie surowym, i w wersji jubilerskiej.
A dodatkowo jeden z najbardziej
znanych jubilerów Wrocławia, Dariusz Latajka, przygotuje (specjalnie

na LLA) koronę, w której wszystkie
te kamienie będą reprezentowane.
Nasza impreza ma już swój charakter,
więc ci z naszych gości, którzy przyjeżdżali, bo LLA w swojej strukturze
programu odpowiadało ich potrzebom, z pewnością znajdą Lato takie,
jakiego szukają. Inni, potrzebujący
nowości, też będą je mieli.
Zaczynając od występów gwiazd
muzyki, to w kolejności w piątek,
sobotę i niedzielę, wystąpią Bednarek, zespoły Czadomen i Kamasutra
(sobota tradycyjnie przypisana jest
muzyce hip-hopowej), a zakończy
wieczór DJ. W niedzielę, w finale
LLA wystąpi Maleńczuk.

Spływy kajakowe w CRT
w Radomierzycach w sezonie 2018
Sezon rozpoczynamy 1 maja
i trwa do końca września, w tym
czasie oczekujemy na szanownych
turystów w godz. 8.00 – 20.00.
W każdą niedzielę przez cały
letni sezon, organizujemy spływy
kajakowe. Koszty, które Państwo
ponosicie to maksymalnie 50 zł za
kajak. W tą usługę wchodzą, opieka
nad spływem ratownika/instruktora kajakarstwa, koszt dowiezienia
lub przywozu kajaków na określone
miejsce. Kosztem może być również
konieczność wynajęcia busa celem
dowiezienia osób na miejsce po-

czątku spływu np. do Trzcińca, Posady lub powrotny przyjazd do Radomierzyc np. ze Zgorzelca. Samochód
służbowy, który będzie woził kajaki
może zabrać maksymalnie 4 osoby.
Tą usługę kierujemy do osób indywidualnych. Zbiórka osób chętnych
do spływu odbywać się będzie do
godz. 9.00 w CRT w Radomierzycach w każdy niedzielny poranek.
Spływ odbędzie się przy co najmniej
8 osobach.
Ze względu na warunki atmosferyczne np. wysoki, niebezpieczny
poziom Nysy Łużyckiej, dajemy so-

Kwisonalia 2018 – Przystań nad Kwisą
Formuła Kwisonaliów została
zmieniona – 2 i 3 czerwca 2018 gościnna Przystań nad Kwisą zaprasza.
Nie może tam Państwa zabraknąć.
Partnerem tego znakomitego przedsięwzięcia zostało Partnerstwo Izerskie Stowarzyszenie LGD
Wybudzimy talenty
drzemiące na Pogórzu
Bez względu na to, czy kogoś
interesuje decoupage, filcowanie,
tworzenie biżuterii, szycie czy też
szydełkowanie na Pogórzu znjdzie
nad Kwisą coś dla siebie. Zresztą nie tylko nad Kwisą, i nie tylko
w okresie Kwisonaliów. Pasjonaci filcowania mogą pogłębić (bądź
nauczyć się od początku tej sztuki)
we Wrzeszczynie, w gospodarstwie
Kowalowe Skały, lub w Chrośnicy
– Wiosce Barwnych Wątków gdzie
najstarsza technika barwienia włókien dziś nabiera coraz większej
popularności nie tylko ze względu
na trendy w modzie ale również na
łatwość wykonania i coraz większą
dostępność materiałów.
Zapraszamy do podjęcia prób
tworzenia decoupage’u – ta technika ozdabiania różnych powierzchni
wzorami wyciętymi z serwetek pokrytych kilkoma warstwami lakieru,
często z dekoracyjnymi spękaniami
zyskuje wielu entuzjastów. Różne
przedmioty codziennego użytku
– meble, szkatułki, lampy, zegary,

Odbędą się dwie parady, w piątek
poszukiwaczy skarbów, w sobotę –
motocyklistów, którzy początkowo
towarzyszyli poszukiwaczom jednej
paradzie, ale ich popularność jest
taka (spodziewamy się przyjazdu 300
maszyn), że mają już osobną. Parada
motocykli zakończy się ich prezentacją, a fani ciężkich maszyn będą mogli posłuchać, czym się różni jedna
od drugiej, nawet tej samej marki.
Poza obszarem przewidzianym dla
kiermaszów minerałów (zasadniczym dla LLA i bogato reprezentowanym), teren Rynku i przyległych
ulic będzie podzielony na kilka stref
– kiermaszu produktu regionalnego, rękodzielników i rzemieślników,

bombki świąteczne mogą zmienić
się w arcydzieło. W pracowniach,
choćby w Starej Kamienicy kieliszek
potrafi się przekształcić w magiczny
lampion. Osoby lubujące się w ręcznie tworzonej biżuterii zachwycą
korale cisowe z Henrykowa Lubańskiego, a bogate lwóweckie pola
agatowe dostarczają oryginalnych
kamieni do wyrobu kolczyków, naszyjników czy zawieszek i bransoletek.
Dla zwolenników szycia, haftowania
i szydełkowania mamy także bogatą
ofertę. Zawidowskie hafty, wyroby
szydełkowe z Radostowa Górnego
i Olszyny ozdobią niejeden dom
w obrusy, serwety i firany.
W bogatej ofercie Pogórza Izerskiego wszyscy znajdą obrazy olejne, akwarele, pastele, grafiki. Galerie
nasze zawierają obrazy przedstawiające klasyczne tematy takie jak martwa natura, kwiaty, ale i abstrakcje.
Wleńskie grafiki, akwarele ze Starej Kamienicy, zdobią już niejedną
ścianę, a piękne widoki Izerskie są
natchnieniem dla wielu plastyków
malarzy z Mirska, Kopańca czy Lubkowa. Partnerstwo Izerskie na swym
terenie ma liczne pracownie szkła
artystycznego. Witraże antoniowskie, a dla wyjątkowych smakoszy
– unikatowe wyroby z Tomaszowa
Bolesławieckiego czy też grawerowane szkło z Chromca. Wszystkie
te oferty znalazły swych entuzjastów
w Polsce i poza jej granicami. Pięknie ręcznie zdobiona ceramika z Nowogrodźca i Rudzicy posłuży nam

browarów (reprezentowane będą co
najmniej cztery lokalne), zabaw dla
dzieci, gastronomii, itp. Powstanie –
to zupełna nowość – „Zielona Uliczka”, bo ubiegłoroczny eksperyment
dowiódł, że popularność roślin, od
kaktusów przez winorośl do ziół jest
ogromna, spodziewamy się kilkudziesięciu wystawców tej oferty.
Co oczywiste – odbywać się też
będą wystawy minerałów w Ratuszu.
Trudno przesądzić ile ich będzie, ale
już organizatorzy LLA mają cztery
zgłoszenia, więc wygląda na to, że
i ten segment Lata będzie atrakcyjny.
LLA jest na tyle trwałym elementem
wakacji na Pogórzu Izerskim.

bie możliwość odwołania spływu.
Zapisy na dowolny spływ proszę
dokonywać internetowo z naszej
strony tj. crtradomierzyce.pl, zakładka rezerwacje lub telefonicznie
757210506 ( W każdym niedzielnym
spływie kajakowym będzie brało
udział nie więcej niż 10 kajaków tj.
20 osób)
W pozostałe dni tygodnia organizujemy spływy kajakowe ale
nastawiamy się głównie na grupy
zorganizowane tj. takie które liczą
kilkanaście osób np. grupy szkolne,
zakładowe. W tym wypadku jest warunek, że grupa zgłosi chęć organizacji spływu przynajmniej kilka dni
wcześniej.
Po spływie zapraszamy wszystkich
do korzystania z całej infrastruktury
CRT tj. prysznicy, placu zabaw, grilla, sceny. Koszt jest wliczony w cenę
organizacji imprezy integracyjnej.
Jest możliwość zamówienia cateringu. Wówczas ceny będą ustalane
osobno.
Koszt organizacji imprezy integracyjnej – spływu zorganizowanego do
10 kajaków wynosi 600,00zł (w tym
znajduje się opieka ratownika/instruktora kajakowego i dowóz/przywóz kajaków) oraz koszt dowozu
uczestników do miejsca początku
spływu tj. np. Sieniawki, Posady czy
powrót ze Zgorzelca do Radomierzyc. W innych wypadkach cenę
ustalamy indywidualnie.
na kuchennym stole bo kawa z takiej
filiżanki nie tylko świetnie smakuje
ale i oko cieszy, a ceramiczna biżuteria gwarantuje swą niepowtarzalność. Rzeźba w drewnie, piaskowcu
i marmurze, kowalstwo ozdobne
i wiele nietypowych dzieł które trudno jest sklasyfikować. Jak bowiem
nazwać skrzaty Izerskie wędrujące
po bajkowej krainie, bawiąc naszych
najmłodszych (chociaż i starsi często
stawają do zdjęć z naszymi skrzatami), figurki z masy solnej, wyroby
z lawendy czy lubomierskie frywolitki. Jedne powstają w pracowniach,
inne w zaciszu domowych pokoi;
jedne eksponowane są w galeriach,
na wystawach a niektóre skrywają
się czekając na odkrycie i pokazanie
światu.
Wiele z opisywanych tu wspaniałości chcemy pokazać światu podczas
Kwisonaliów 2018. Zapraszamy!
Festiwal piwa rzemieślniczego
SMAK PIWA MOŻNA POKAZAĆ! PIWO DZIKIE I KWAŚNE
Są różne nietypowe smaki np. szokująca goryczka, piwa kwaśne, cierpkie niezbalansowane, niespotykane
owoce, połączenia kwaśny i słony,
nietypowe dodatki... śledź, czosnek,
igły sosny… Co Państwo na to?
A może... STYLE NOWOFALOWE – dzikie i kwaśne?
Kwaśne piwa to nowość dla zwykłych piwoszy. Podobnie z piwami
silnie fenolowymi. Stosowanie różnych kultur bakterii oraz dzikich
szczepów drożdży wywołuje kwaśność. Mamy nieograniczone możliwości wprowadzania nowych smaków, choćby stosowanie świeżych
owoców i naturalnych wyciągów…
Piwo jako dzieło sztuki piwowarskiej... W Gryfowie. W Przystani nad
Kwisą. 2 i 3 czerwca 2018 r. Zapraszamy!
Warsztaty piwowarskie i pokaz
warzenia piwa
Dla chętnych w cenie 10 zł będzie
możliwość spotkania się z piwowarami domowymi, którzy będą mieli
do pokazania swoje wyroby i pokażą sposób warzenia piwa domowym
sposobem. Będzie można porozmawiać, zobaczyć sprzęt potrzebny do
produkcji i rozlewu piwa.
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Festiwal Energii Kobiet

Spodziewano się najwyżej kilkunastu, a przyjechało ponad osiemdziesiąt. Przypuszczano, że będą
reprezentować miasto i najbliższą
okolicę, a przyjechały z wielu miast
Dolnego Śląska i nie tylko, bo jedna
pochodziła z… Kamerunu. Elementem spotkania miał być seans filmowy „Sztuka kochania”, a okazało
się, że trzeba było wyświetlać ten
film trzy razy jednego wieczoru, bo
mała sala nie był w stanie pomieścić
wszystkich chętnych. Wszystkich
kobiet, bo mowa o spotkaniu nazwanym „Festiwal Energii Kobiet” we
Wleniu, którego credo było hasło –
„Kobiety wzmacniają kobiety”.
– Jakoś nie potrafimy się pozbierać w tym sensie, że nie umiemy do
końca określić swoich możliwości
i swojego statusu – mówiły uczestniczki. W obszarze publicznym jesteśmy postrzegane (ale i same tak
się prezentujemy) jako pokrzywdzone przez męski świat w wysokości
płac, autorytecie środowiskowym,
itp., a z drugiej strony każda, która
naprawdę chce wykazywać żywiołowość, czy przebojowość jest nie do
powstrzymania, co wykazało zresztą
to spotkanie. A w życiu publicznym?
– We Wleniu najlepiej to widać –

prace, Festiwal stanie się zresztą początkiem całego cyklu ekspozycji,
bo przy okazji ujawniły się rozmaite
inne talenty.
– Ujawnił się też Wleń, jako miasto – powiedziano w rekapitulacji. –
Sami mieszkańcy często narzekają,
że miasto jest nazbyt ciche, a przecież kilkunastokrotne memoriały M.
Fludra sprawiły, że całe grupy i całe
rodziny zajmują się rekreacyjnym
bieganiem. Do tego stopnia, że organizatorzy Memoriału stworzyli
specjalną kategorię „mieszkańców
gminy”, żeby utrwalić tę pasję. Są
w miarę systematyczne spotkania
środowiska (nie tylko kobiet) zainteresowanego kulinariami, tworzy
się środowisko fotografów, a ostatnia
wystawa Danuty Bocheńskiej przekonuje, że warto poznawać efekty
pracy lokalnych twórców także w tej
dziedzinie.
Energia kobiet nie drzemie,
a kipi. Doceniły to reprezentantki
innych miejscowości, które twierdziły, że u nich, nawet w większych
miastach, takie spotkanie trudno
byłoby zorganizować. A może po
prostu łatwiej zobaczyć coś, co dzieje się gdzie indziej, niż pod nosem?
I w innych miejscowościach Pogórza też podobne inicjatywy mogą się
zdarzyć, jeśli tylko trafi się ktoś, kto
podłoży iskrę.

mówił jedna z uczestniczek – że wsią
rządzą kobiety. Mało tego – widać
też, że nie dlatego, iż mężczyźni są
leniwi. Facetów jednak gasi każde
niepowodzenie i trudność, a kobiety
często właśnie w takich sytuacjach
uruchamiają kolejny bieg i stają się
bardziej przebojowe. Częściej są sołtyski, niż sołtysi, a jeśli już to w różnych rankingach zwyciężają z reguły
pełniące te funkcje kobiety. Jeśli nawet mężczyźni dorównują w pozadomowej aktywności, to oni zajmują się
OSP, a kobiety – działalnością w kołach gospodyń wiejskich.
Liczba uczestniczek Festiwalu
sprawiła, że przygotowywane pomysły „paneli” trafiły w potrzeby każdej.
– Były te panele różne – wspomina
Anna Komsta, inicjatorka spotkania.
– Od strefy piękna, przez malowanie światłem, fotograficznego, gdzie
dziewczyny były i fotografkami i modelkami, przez warsztaty kulinarne,
przygotowywanie tortów dekoracyjnych, malowanie kamieni, strefa
zumby… Zdarzyła się też „szafa” –
bezgotówkowa wymiana ubrań.
Kobiet szczególnie twórczych było
kilka, m.in. Karolina Komsta zaprezentowała wystawę collage – „Strefa
chmur”, ale prezentowano także inne

Cztery zabytkowe parki (dziś
– wiejskie) znajdują się w gminie
Nowogrodziec – w Gierałtowie,
Gościszowie, Wykrotach i Zebrzydowej. Pierwszy – dziś zarośnięty, powstawał wokół zespołu
dworskiego i pałacu rozebranego
w latach 70-tych XX w. Ten drugi
powstał w końcu XVIII w., a przebudowany był ok. 1840-60. Oprócz
drzewostanu, mocno zapuszczonego widoczne są jeszcze ślady murowanej, XIX-wiecznej altany, zwanej
potocznie „świątynią”. Widoczne
są też ruiny istniejącego nieopodal
pałacu. Kolejne dwa też wymagają
szerokiego zakresu prac przy rewitalizacji, gdyby miały odzyskać
dawny stan. Park w Wykrotach
jest o tyle ciekawy, że relatywnie
niewielki obszar ok. 5 ha jest tak
pofałdowany, że różnica między
najniższym, a najwyższym miejscem parku przekracza… 17 m!
W obu ostatnich parkach nie ma
już większych śladów po pałacach
wokół których powstawały, a które zostały doszczętnie zniszczone
u schyłku II wojny światowej. O ile
zachowały się zdjęcia pałacu w Wykrotach, to po obiekcie w Zebrzydowej nie ma nawet dostępnych
fotografii.

Biblioteczka Izerska

Szlachetna Paczka – także
w Gryfowie Śląskim

Lubomierski Kodeks
„Regesta et Diplomatarium Leovallensis, ad Anno 1526” czyli „Kodeks
Dyplomatyczny Gminy i Miasta Lubomierz” Eugeniusza Braniewskiego,
to jedna z najbardziej oryginalnych
książek, bowiem jest zbiorem oryginalnych dokumentów historii miasta,
ale nie tylko. Spisane są tu i przetłumaczone dokumenty powstałe w innych miejscowościach, a tylko (mniej
czy bardziej) ocierające się o Lubomierz, jak choćby zgoda na budowę
miejscowego klasztoru, podpisana
w 1278 r. w Strzegomiu, a wydana Jutcie z Lybintala, czy niewiele młodszy
(1289) dokument sygnowany przez
Bolka księcia Śląska i pana Lwówka
Śląskiego, który potwierdza nadanie
40 grzywien rocznego czynszu klasztorowi w Lubomierzu, aczkolwiek
dokument powstał „in calido fonte
iuxta Hirzberc”, czyli u gorących wód
nieopodal Jeleniej Góry, a po ludzku
tłumacząc – w dzisiejszych Cieplicach. Są i takie, które na dobrą sprawę
Lubomierza nie dotyczą, akt z 1295 r.,
spisany w Świerzawie, a stanowiący
o darowiźnie przez Bolka dokonanej na rzecz klasztoru w Krzeszowie,
ale… świadkiem tejże darowizny był
m.in. Pusch von Liebenthal, więc fakt
istnienia dokumentu do wspomnianej
książki też trafił. Dla tych miłośników
historii, którzy żywią się dokumentami, a nie ich beletryzowanymi opisami ta książka jest z pewnością nie lada
gratką.

Stankowice znane i nieznane
Między XIII-wiecznym Rengersdorfem, a XXI-wiecznymi Stankowicami nie ma żadnego podobieństwa,
poza tym, że mówimy o tej samej wsi,
położonej nieopodal zamku Czocha,
z którym związana była i ta miejsco-
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„Nam” to znaczy pięcioosobowej
grupie entuzjastów przedsięwzięcia,
do której – poza M. Lewandowskim
– należeli Tomasz Roman, Paulina Sawicka, Jerzy Roman i Sandra
Winnik. W ogólnopolskiej bazie
„namiarów” na potencjalne rodziny
potrzebujące pomocy znaleziono
osiem adresów i udało się wszystkim
sprawić niespodziankę. Warto podkreślić, że na wartość paczek złożyło
się w różnej formie … 391 osób.
– Chcielibyśmy podziękować
i im wszystkim, i instytucjom, które
wspierały naszą pracę – powiedział
M. Lewandowski. – Było ich wiele,
komunalnych i oświatowych, pomagali nam uczniowie miejscowych
szkół i strażacy ochotnicy… Nie
wypada mi wymieniać nikogo z nazwiska, bo mógłbym pominąć choćby jedną osobę, a byłaby to dla niej
krzywda. Niektórzy zresztą chcieli
pozostać anonimowi.
Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w Polsce „Szlachetna
Paczka” objęła ok. 20 tys. rodzin,
w Gryfowie Śląskim – osiem. Łączna
wartość paczek w Polsce to niemal
54 mln zł, w Gryfowie – niemal 25
tys. zł. Wartość materialna jest ważna, ale jednak nie jest najważniejsza.
Szacuje się – i to jest najbardziej
istotne – że liczba osób, których
połączyła idea „Szlachetnej Paczki”
to w Gryfowie 425 osób, a w Polsce
– ponad 810 tys. Nasza, gryfowska
piątka wolontariuszy, którzy w nazewnictwie całej akcji noszą miano
„SuperW” należy do dużej „rodziny”
działającej w całym kraju. Dużej, bo
liczącej ponad 12 tysięcy osób wrażliwych na los innych ludzi.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Stankowice
Stankowice znane i nieznane

Idea „Szlachetnej Paczki” jest
powszechnie znana. Darczyńcy
(najczęściej anonimowi) inspirowani przez animatorów tego
przedsięwzięcia w swoim regionie
zamieszkania przygotowują paczkę
z podarunkami dla konkretnej rodziny, której potrzeby, status i poziom życia zostały już wcześniej
poznane przez wolontariuszy.
To „poznawanie” nie jest ani natrętne, ani też nie jest rodzajem kontroli. Wolontariusze chcą bowiem
możliwie najbardziej optymalnie
rozeznać potrzeby, żeby darczyńcy
swoimi prezentami trafili w sedno. Warto wiedzieć, że określenie
„darczyńca” jest dość szerokie – na
zawartość paczki może się złożyć
hojność kilku osób, nawet jeśli one
się wcześniej ze sobą nie znały.
A dzięki wspólnym zakupom prezentów tworzą się dobre więzi nie
tylko między tymi, którzy ofiarują
prezenty i tymi, którzy je otrzymują, ale też między grupą ludzi, którzy chcą się skrzyknąć, by paczka
była w miarę okazała.
– To był już 17 Finał „Szlachetnej Paczki” w Polsce – poinformował „Echa Izerskie” animator
tego przedsięwzięcia w Gryfowie
Śląskim, Marcin Lewandowski –
ale ekipa gryfowska uczestniczyła
w nim po raz pierwszy. Chcieliśmy
mieć – i mamy! – swój dobry wkład
w tę sprawę. I nawet jeśli on jest
drobny, to przyniósł wielką radość
obdarowanym rodzinom, a wielką
satysfakcję nam i osobom, które
zdecydowały się być ofiarodawcami prezentów.

Cztery parki

znane i nieznane

wość, i jej mieszkańcy, tak dawniej,
jak i współcześnie, choć zupełnie innymi więzami.
„Stankowice znane i nieznane”, to
jedna z najnowszych książek, napisanych przez zespół mieszkańców w zasadzie w hołdzie swojej wsi. Niszczonej kilkukrotnie w okresach wojen,
odbudowywanej po nich, począwszy
od 1434 r., kiedy to splądrowali ją
husyci, przez wojnę trzydziestoletnią,
kiedy to i wojska rosyjskie i habsburskie, potem szwedzkie, znowu carskie…
Tamten Rengersdorf był wsią o tyle
niezwykłą, że karę za chłopski bunt,
który mieszkańcy wzniecili, uznając
się za pokrzywdzonych nadmiernymi
obciążeniami pańszczyzny zapłacił za
swoich parafian… kościół protestancki. Kara nałożona wyrokiem sądowym była tak dotkliwa i tak wielka, że
wieś udźwignąć jej nie mogła. Chłopi
spłacali kościołowi dług przez długie
lata.
Doświadczenia wojenne z lat 1745,
potem 1759 i w końcu okresu 1761 –
63, kiedy to we wsi kwaterowali kolejno żołnierze pruscy, węgierscy, sascy,
austriaccy, i na koniec – carscy przyniosły kolejne zniszczenia i grabieże.
Wydawać by się mogło, że w takiej wsi
żyć nie sposób. Ale po tych wszystkich
dramatach, zakończonych jednym
z kolejnych, II wojną światową Stankowice znowu odzyskały spokój. Tym
razem trwający dłużej, niż wszystkie
okresy w kilkusetletniej historii wsi.
Jednym z najciekawszych zabytków
wsi jest murowana szubienica, której
dolna kondygnacja zachowała się od
czasów budowy (1707), a górna powstała w… XX w., kiedy dobudowano
dwie kondygnacje w zaadaptowano
całą budowlę na rodzaj… klubu rozrywkowego dla pobliskiego ośrodka
wypoczynkowego.
Stankowice są kolejną wsią Pogórza
Izerskiego, która zyskała wartościową, na poły monograficzną, bogato
ilustrowaną książkę. Kiedy zaczynaliśmy nasz cykl „Biblioteczki Izerskiej”,
nawet nie przypuszczaliśmy, że w każdym wydaniu gazety będziemy mogli
poinformować o nowym wydawnictwie. Ma swoje książki Gryfów Śląski,
Mirsk i Lubomierz, Lwówek Śląski,
czy Wleń, ale mają też wsie – jak Stara Kamienica, Rybnica, Kopaniec, czy
teraz Stankowice. Gdyby zebrać je
wszystkie, to wypełniłyby naprawdę
sporą biblioteczkę.

Pierwsza edycja

Firmowej Ligi
Izerskiej
Pomocy
W lutym w hali sportowej Mirsku
odbył się turniej piłki halowej FLIP,
w którym wzięły udział amatorskie
drużyny z naszego regionu. Celem
turnieju było wsparcie utalentowanej
drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Mirsku. Dziewczyny doskonale radzą sobie z piłką koszykową, siatkową, w lekkiej atletyce,
ale przede wszystkim reprezentują
nasz region w piłce ręcznej na poziomie lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Dzięki wsparciu finansowemu, ogromnemu sercu wszystkich,
którzy przyłączyli się do organizacji
wydarzenia udało się zgromadzić
środki na stroje sportowe oraz udział
w Międzynarodowym Turnieju Piłki
Ręcznej Lajkonik CUP. Dziękujemy
wspierającym.

Stara Kamienica
w stolicy
Niejednemu na imię… Stara Kamienica. Przeszukując Biuletyn Informacji Publicznej, by zorientować
się, co też piszczy nad potokiem Kamieniczka, natknęliśmy się na… Starą Kamienicę przy ul. Widok w Warszawie. Nie gmina się nam objawiła,
o restauracja w centrum Warszawy.
Pozycjonowanie jest jednak potęgą.
Zamiast informacji o inwestycjach
dowiedzieliśmy się o możliwości
skosztowania filetu z żabnicy z musem z dzikiego jabłka z groszkiem
cukrowym, a ponadto o smażonej
gęsiej foie z krewetkami i kolendrą
podaną na filetowanej pomarańczy,
itp., itd.
Zmroziła nas informacja o krewetkach, bo od pewnego czasu to nie
kojarzy się dobrze. Zawstydził brak
wiedzy o tym, jak może w „Starej Kamienicy” smakować pełnoziarniste
pappardele z borowikami i oliwą truflową. Uznaliśmy, że taka wizyta mogłaby być interesująca, ale… wolimy
jednak swojską gospodę z bigosem
i schabowym, za to bez mikrofonów,
bo lepiej to wszystko wtedy smakuje.

Dwa lata
Za Rogiem
Najstarsze na Pogórzu Izerskim
kino w konwencji „Kina za Rogiem”
we Wleniu skończyło właśnie dwa
lata istnienia. Przypominamy, że idea
„Kina za rogiem” zasadza się na tym,
że organizatorzy seansów mają do
dyspozycji malutką salkę, na ok. 20
osób, otrzymują kopie filmów, bilety
do kina kosztują raptem 5 zł, a istnienie kina dofinansowane jest z funduszy centralnych. Wleń zdecydował
się pierwszy na stworzenie takiej instytucji, niedługo po nim takie kino
pojawiło się też w Lubomierzu. Oba
– to w pewnym sensie kontynuacja
pracy kin, które w tych miasteczkach
wyświetlały filmy przed laty – w Lubomierzu było to kino „Raj”, we Wleniu – „Jutrzenka”.
Kino we Wleniu wyświetliło już
kilkadziesiąt filmów, na niektórych
seansach był komplet widzów, a na
kilku – tylko… jeden. Najwierniejszy z wiernych. Ale choćby był na widowni sam, jak palec – film dla niego „szedł”. Fan wleńskiego kina nie
mieszka nawet we Wleniu, a w jednej
z pobliskich miejscowości. Musi dojeżdżać, ale kiedy tylko może – zagląda. Był na niemalże wszystkich
seansach.
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Kamienne krzyże pośrodku pól
Więcej zagadek, niż rozwiązań
Odkrycie kolejnego kamiennego
krzyża (z rodzaju potocznie nazywanych „pokutnymi”) w Niwnicach
pod Lwówkiem było swoistą sensacją
w środowisku historyków zajmujących się pomnikami średniowiecznego prawa. Wydawało się bowiem,
że Śląsk, gdzie tych krzyży jest najwięcej, jest już kompletnie opisany,
a krzyże – skatalogowane. Katarzyna
Kielijańska z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze dowiodła, że po
siedmiu wiekach można jeszcze liczyć na nowe odkrycia.
– W sprawie tych krzyży – powiedziała nam – nadal pozostaje wiele
niejasności. Właściwie… przybywa
wręcz wątpliwości! Z pewnością zaś
istnieje potrzeba sprostowań potocznej wiedzy i uściśleń, bo narosło wokół tych zabytków mnóstwo mitów,
bajek i niestworzonych opowieści.

krzyż stawiał zabójca na miejscu
zbrodni”, bo co najwyżej zlecał jego
postawienie. Po czwarte – w większości przypadków twierdzenie, że
na krzyżu widać narzędzie zbrodni
jest nieprawdziwe, bo rysunki (ryty)
tych przedmiotów mogły przedstawiać narzędzia zbrodni, ale nie
wszystkie, i nie w każdym przypadku. Po piąte… szóste, itp. Wątków
jest wiele.
Co więc jest prawdziwe w przypadku tych krzyży, których kilkadziesiąt
stoi przy drogach, w polach Pogórza
Izerskiego, lub wmurowanych jest
w ściany tutejszych kościołów?
– Właśnie miejsce posadowienia
tych krzyży też jest istotne – podkreśla K. Kielijańska. – Ale zacznijmy od spraw zasadniczych. Spośród
kamiennych krzyży tylko niektóre
można określić jako „krzyże pojed-

Krzyż kamienny w Strzyżowcu
Po pierwsze – to nie są krzyże pokutne w ścisłym tego słowa znaczeniu, a należałoby mówić „krzyże pojednania”. Pokuta jest swoistą częścią
wyłącznie kary, a te idea tych krzyży
była daleko szersza. Określenie, niekiedy używane „krzyże odkupienia”
też jest co najmniej nieścisłe. Po drugie – tym określeniem obejmuje się
wiele różnych rodzajów krzyży, które
z pojednaniem nie mają nic wspólnego, bo w średniowieczu miały inne
funkcje. Po trzecie – między bajki
trzeba włożyć twierdzenie, że „tak

nania”, czyli będące elementem skruchy i ugody między zabójcą, a rodziną ofiary. I – co zaskakujące – nawet
niekoniecznie wiadomo, które z tych
krzyży mają takie znaczenie…
Nazwa „krzyże pokutny” jest kalką tłumaczenia z niemieckiego, ale
mocno nieprecyzyjną. Gdybyśmy –
dla przykładu – usiłowali przetłumaczyć w podobny sposób niemiecką
nazwę rękawiczek, to mówilibyśmy
o nich „buty naręczne”. To obrazuje
skalę braku precyzji znaczeń przy
tłumaczeniu. Ponadto – w grupie ka-

miennych krzyży, niezwykle do siebie podobnych, są krzyże graniczne,
cmentarne, a nawet – pamiątkowe.
Te wymienione nie mają i nie miały
nic wspólnego z jakąkolwiek zbrodnią.
Mówi się, że krzyże stawiano na
miejscu zbrodni. Może niektóre tak,
jednak jak wytłumaczyć, że w bardzo starym murze jakiegoś kościoła
są trzy, albo i cztery krzyże? Przecież
okolice kościołów nie były miejscem
zbiorowych mordów, a mury, w których tkwią te krzyże są niemal tak
samo stare, jak i one. Może więc –
jak uważają historycy – ze względu
na fakt, że cmentarze, lokalizowane
blisko przy kościołach były też miejscami rozpraw sądowych, a krzyże
wyznaczały miejsce swoistego azylu
dla podejrzanego? Jeśli przy nich
stanął – był nietykalny, póki sąd nie
wydał wyroku.
A te w polach? – pytamy. – Jeśli
w dodatku jest na nich miecz, który sugerowałby narzędzie zbrodni?
– Może tak, może nie. Nie zawsze
bowiem jest to celna sugestia – odpowiada K. Kielijańska. – Otóż kamienne krzyże miewały funkcje
wyznaczania granic. Jeśli były to granice włości rycerskich, to ryty był na
nich miecz, jako symbol rycerskiego
stanu. Stoją pośrodku pól, na miedzach, nie dlatego, że ktoś tędy szedł
i zginął, tylko była to granica działki. – Zresztą w przypadku krzyży na
miedzach dotykamy jeszcze innej
sprawy, jeszcze słabiej rozpoznanej –
mówi K. Kielijańska. – Otóż miedzę
traktowano wówczas, w średniowieczu, jako granicę, „ziemię niczyją”,
pustkowie. A to był obszar poddany
władzy złych duchów. Krążyły po
nich demony groźne dla człowieka, więc dla ochrony ludzi przez
ich złym wpływem zaczęto wznosić
obiekty o charakterze sakralnym.
Czy kamienny krzyż mógł spłoszyć
południcę-dusicielkę czyhającą na
znużonych żniwiarzy? Może dlatego
właśnie stanął? Po latach zapominano o statusie krzyża, czy kapliczki,
a rozpowszechniano opowieści dotyczące tych krzyży, całkiem zmyślone.
I one przetrwały.

Dwóch
Andreasów, jeden
krzyż
Często jest krzyż – nie ma historii.
Bywa odwrotnie – jest historia, a zniknął krzyż, tak jak w Pławnej, gdzie po
tym krzyżu zostały tylko ślady. Według inskrypcji – ufundowała go matka
zmarłego Andreasa Langego, Urszula.
Syn zginął 4 sierpnia 1702 r. od rażenia
piorunem i długo ta wersja była jedyną.
Niedawno okazało się, że pamiątkowy
krzyż dotyczy dwóch Andreasów. Ten
drugi, Scholze również… został rażony
piorunem. Następnego dnia! Te informacje zgadzają się z zapisami w księdze
parafialnej chrztów i zgonów, przechowywanej w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, sygn. 35f s.44. Zrozpaczona matka wystawiła jeszcze jeden
pomnik utraconemu synowi – tabliczkę
słupową z inskrypcją „Andreas Lange
1703”, która stoi dziś na jednej z prywatnych posesji. Krzyż zaś uznaje się za
zaginiony.
Kolejny krzyż w Pławnej, z inicjałami GFG 1731 – to również pamiątka po
tragicznej śmierci. Gotfrieda Glaubitza
przygniotła wówczas fura z drewnem.
Tę śmierć też potwierdzają zapisy w księgach Archiwum Archidiecezjalnego…

Klasyczny (niestety – nieistniejący) przykład krzyża pamiątkowego.
Przekazane przez K. Kielijańską.

Co może łączyć kamienny krzyż stojący w szczerym
polu ze znakiem drogowym
ostrzegającym XXI wiecznych
kierowców przed możliwością
nadjechania pociągu? Okazuje
się, że… łączy sporo!
Historycy nie są zgodni co do
szczegółów. Bronisław Geremek,
jako historyk, wspominał o znakach
na miedzach zwanych „bożymi stópkami”, a będących kamieniami granicznymi, mającymi niekiedy formę
krzyży, lub kamieni z wyrytym krzyżem. Inni, jak Seweryn Szczepański
mówią o tym, że uniwersalnym znakiem granicznym stawał się szeroko
stosowany krzyż, nie tylko zresztą
łaciński, ale też maltański, czy nawet
św. Andrzeja. Ten ostatni do dziś
wyznacza granicę bezpieczeństwa
przed przejazdem kolejowym. Ma

są elementem prawodawstwa średniowiecznego, to są na nich ryte
rysunki wcale nie średniowiecznej
broni. W Czernicy, w gminie Jeżów
Sudecki wyryto na kamiennym krzyżu bandolet (rodzaj pistoletu z zamkiem kołowo-krzosowym) widać na
nim datę – 1661 r., a więc drugiej
połowy XVII w.
– A wracając do kwestii nazewniczej i „krzyży pojednania”, a nie
pokuty – wyjaśnia K. Kielijańska.
– O ile na upartego można byłoby
nawet przyjąć, że to element pokuty
zabójcy, to czasami taki krzyż wystawiała… rodzina zabitego, a nie
sprawca jego śmierci. Wychodzono
z założenia, że dusze osób zmarłych
śmiercią gwałtowną, bez rytuału
„przejścia’, czyli pojednania się z Panem Bogiem mogą niepokoić i stać
się zagrożeniem dla żyjących. To
ofiary – poprzez wystawienie krzyża
– miały się jednać z Panem Bogiem,

Katarzyna Kielijańska i nowo odkryty krzyż w murze przykościelnym w Niwnicach
nieco inną kolorystykę, ale zachował funkcję, co – biorąc pod uwagę
upływ czasu i fakt, że z tradycji średniowiecza znak ten wszedł do kodeksu o ruchu drogowym w XXI w.
jest zadziwiające.
Są – oczywiście – krzyże, z którymi wiążą się ewidentnie mroczne
opowieści, jak ten we Wleniu, na
zielonym szlaku przy ścieżce do ruin
zamku. Na nim wypukłe przedstawienia topora i puginału. To ponoć
pamiątka po bratobójstwie z 1362
r., ale historycznie też pozostaje niezweryfikowana niezweryfikowana.
Ciekawy jest krzyż w Niwnicach
(ten wcześniej już znany, odnaleziony
w 1986 r. z wyrytym jakby wiosłem).
Wieść ludowa głosiła, że tymże wiosłem strażnik stawów rybnych zabił
złodzieja ryb. K. Kielijańska tylko się
uśmiechnęła na tę sugestię. – Na tym
krzyżu – powiedziała – wyryta jest
oryginalna broń, w rzeczywistości,
coś w rodzaju długiej maczugi zakończonej trójkątnym ostrzem. To
był oręż używany w bardzo konkretnym okresie, daleko poza Śląskiem.
Nazywano to „geodendag”, czyli…
„dzień dobry”, więc wyjątkowo przewrotnie. Ktoś, kto został uderzony
tą pałką a potem ugodzony nożem
mógł raczej powiedzieć „do widzenia”. Niezwykle skuteczna broń,
pozwalająca zwalić jeźdźca z konia
i leżącego zabić wystającym ostrzem.
Skąd narzędzie o holenderskim pochodzeniu w Niwnicach? To jedna
z tysięcy zagadek krzyży.
Inaczej oznakowane krzyże graniczne strzegły majątków kościelnych, inne jeszcze były pamiątką, tak
jak krzyż w Jeżowie Sudeckim, często nazywany właśnie „pokutnym”,
a upamiętniający śmierć trzech Kozaków – żołnierzy z 1813 r. – O ile
utrzymuje się, że krzyże pojednania

a nie zabójcy z rodzinami ofiar. Dlatego, jeśli nie chcemy popełnić fundamentalnej omyłki w interpretacji
funkcji krzyża, mówmy po prostu
o „kamiennych krzyżach”, bo one
skrywają wiele tajemnic, łącznie z tą,
że nie możemy się nawet dowiedzieć,
kiedy zostały wystawione. O ile istnieją metody precyzyjnego określania wieku drewna, to nie ma takich
w przypadku kamienia. A zdarzały
się już… próby fałszerstwa i sprzedaży na aukcjach kamiennych krzyży. Sprzedawcy zapewniali, że mają
certyfikat autentyczności, a potem
okazało się, że piaskowiec został
chemicznie spreparowany w taki
sposób, żeby mógł udawać wczesne
średniowiecze.
To wszystko dowodzi, jak skomplikowana jest ta sprawa, i jak mało
o niej wiemy, choć powtarzamy
z pokolenia na pokolenie opowieści
o dziesiątkach kamiennych krzyży
na Pogórzu Izerskim.

Krzyż w polach Zbylutowa
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Jednym zdaniem

Historia na ornacie zapisana
Ornat – w wielu liturgiach
główna szata zakładana przez
kapłana do nabożeństwa i tych
czynności, które się z nim bezpośrednio wiążą. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „ornare” – ozdabiać.
Dla uczestniczących w nabożeństwach fakt, że ksiądz odprawia je
w szczególnej szacie jest aż tak oczywisty, że nie zwracają na to specjalnej
uwagi. Niektórzy wprawdzie widzą,
że elementy ornatu bywają fioletowe,
zielone, czy białe, ale nie wszyscy widzą w tym jakieś szczególne związki
z czasem lub okazją nabożeństwa.
A ornaty… mówią. Współczesne
nie są tak „gadatliwe”, chociaż ich
symbolika także odnosi się do konkretnych spraw, ale dawne mogą stanowić swoistą lekturę na długie godziny. A w lubomierskim Muzeum
Klasztornym są egzemplarze wyjątkowe, szczególne.
– Jeden z nich – powiedział nam
Marek Chrabąszcz, szef Stowarzyszenia Klasztor Lubomierz – pochodzi z… 1668 r. Ale jego elementy są
jeszcze starsze. Specjaliści badający
tę szatę, która przecież ma już równo 350 lat (!!) stwierdzili, że ozdoby
tego ornatu pochodzą z epok wcześniejszych, najpewniej z XIII – XIV
wieku. To jest eksponat najcenniejszy w naszym Muzeum, wśród wielu
innych, równie pięknych i wartościowych, ten jest wyjątkowy.
Szczegółowy opis historyczny
mówi, że to „wczesny barok”. Złota koronka dzieli ornat na trzy kolumny. W środku, z przodu i z tyłu
w środkowej kolumnie , w otoczeniu
stylizowanych liści i kwiatów umieszczono dwa okrągłe medaliony z falistymi płomieniami, a w nich napisy
– Anna i Maria. Poza tym widać postać św. Maternusa, na tle gorejącego
serca Dzieciątko Jezus w otoczeniu
narzędzi męki Chrystusa, nad nim
wyłaniające się z kielicha kwiatu popiersie Madonny z Jezusem. Ponadto, w innych miejscach, w kolejnych
kolumnach półpostacie świętych:
– Scholastyki, Jadwigi, Benedykta,
Barbary… Wszystkie główki postaci
opracowane plastycznie, obciągnięte
tkaniną, na niej haftowane rysy twarzy…
Historyczny, znakomicie zachowany ornat jest tylko częścią ekspo-

marginesie taki skarb, jakim są zabudowania starego klasztoru, kościół
św. Maternusa i WNMP? Przecież
to naturalny skarb, który dla najbardziej wymagających miłośników historii i architektury sakralnej jest nie
do przecenienia.
Dlatego właśnie powstało Stowarzyszenie Klasztor Lubomierz, którego pomysłodawcą był E. Korecki,
a członkami w większości nauczyciele szkoły, w tym późniejszy wicedyrektor M. Chrabąszcz, który – co
okazało się brzemienne w skutkach
– jest nie tylko nauczycielem j. niemieckiego, ale i tłumaczem przysięgłym z tego języka. Łatwiej mu było
rozmawiać z partnerami z zagranicy,
w tym z Doris Baumert, która zajmuje się działalnością muzealniczą
w Niemczech, a stała się również
(podobnie jak dwójka innych Niemców i jedna osoba ze Szwajcarii)
członkiem lubomierskiego Stowarzyszenia i nieformalnym jego ambasadorem, wspierającym lubomierzan
w rozmaitych staraniach za granicą.
– Trafiliśmy z naszą inicjatywą
w dobry czas – mówią obaj. – Burmistrz Miasta i Gminy był zwolennikiem przejęcia Liceum, do czego
przekonał Radę. Inna samorządy
bronią się przed takimi operacjami,
nasz – na szczęście – zobaczył w tym
szansę dla szkoły. Ten ogromny
kompleks, który nie służy już zakonnicom mógł zostać uratowany tylko
wtedy, gdyby otrzymał nowe zadania. W części klasztoru od lat był
internat, pozostają jednak ogromne
połacie do zagospodarowania.
Dla potrzeb Muzeum Klasztornego zaadaptowano b. świetlicę dla
uczniów, wyposażając te pomieszczenia w nowoczesny monitoring,
wizyjny i ruchowy, bo wartość zbiorów (historyczna i materialna) wciąż
rośnie. Proboszcz parafii lubomierskiej uznał, że otwarcie – w przenośni i dosłownie – kościoła pw. św.
Maternusa dla zwiedzających nie
uchybi sprawom sacrum, a wręcz
odwrotnie – przybliży ludziom symbolikę Kościoła katolickiego. Będzie
miało wartość edukacyjną w ogóle,
a przynajmniej dla części zwiedzających również emocjonalną.
W Lubomierzu są aż cztery kościoły. W największym ponad 700
numerowanych miejsc. Rzeźb, fresków, obrazów i innych zabytków
– trudno policzalne ilości. W oso-

Inna piłka
W Zawidowie, w hali sportowej SP
odbyły się w końcu lutego br. eliminacje Turnieju Piłki Halowej Służby
Liturgicznej rejonu zgorzelecko-bolesławieckiego, w których wzięło udział
12 drużyn z 9 parafii, zorganizowany
przez Parafialny Klub Sportowy „Józek”, przy Parafii św. Józefa Rzemieślnika.
Ratujemy cisa
„Ratujemy cisa” – to w sposób naturalny główne hasło Gminy Lubań,
w której rośnie najstarsze drzewo
w Polsce, ale jedno z licznych, o których informacje zawiera strona internetowa Gminy, bo znajdziemy tu także wiele innych wiadomości, w tym
szczególnie krzepiące, w rodzaju tej,
iż grupa „Radostowianie w działaniu”
złożyła – zakwalifikowany do dofinansowania – wniosek p.t. „Wioska
tematyczna – sposób na lokalną aktywność”.
Sołtys Roku
W połowie marca br. rozstrzygnięto konkurs o tytuł „Sołtysa roku
2017”, a Wojewoda Dolnośląski wręczył uroczyście dyplom „Sołtysa
Roku” Ludwikowi Torbie, sołtysowi
Gościszowa w gminie Nowogrodziec
m.in. za zaangażowanie społeczne
i inicjatywność związaną z aktywizacją mieszkańców na rzecz wsparcia
kultur i miejscowego folkloru.

Ornat z 1668 r.
spotyka się w ogóle w tej części Europy, jest także – ostatnio odnalezionych – kilkaset (!) relikwii, z pełną
ich dokumentacją. Akurat ten temat
dla wielu zwiedzających wyjątkowo
frapujący.
Relikwie obu wspomnianych biskupów w szklanych sarkofagach,
stanowiące elementy ogromnego ołtarza głównego istnieją w Lubomierzu „od zawsze”, ale całkiem niedawno, w b. budynku sióstr urszulanek
odkryto na strychu kufer z kilkudziesięcioma relikwiami, z Trewiru
przyjechały relikwie św. Maternusa,
kolejne odnaleziono za cienką ścianką plebanii. Niektóre z nich wystawiane są w Muzeum Klasztornym,
zdecydowana większość czeka na
sposobność ekspozycji w możliwie
najstosowniejszym miejscu i czasie.
Mało kto zdaje sobie sprawę,
że sprowadzenie relikwii do innej świątyni jest sprawą mocno
skomplikowaną i angażującą
– poza różnymi instytucjami –
także służby dyplomatyczne obu
biskupów z diecezji która oddaje,
i która przyjmuje relikwie.

zycji, w specjalnej gablocie w jednej z trzech sal zajmowanych przez
Muzeum. Poza Muzeum Habitów
w jednej jest także sala benedyktynek
w drugim i sala urszulanek – w trzecim pomieszczeniu.
– Było dla nas oczywiste – powiedzieli Marek Chrabąszcz i Edward
Korecki – że musimy dla Lubomierza znaleźć drugą płaszczyznę promocji. Drugą, bo bezapelacyjnie
pierwszą, która stworzyła fundament
popularności jest mit „Samych Swoich” i festiwal filmowy. A Muzeum
Kargula i Pawlaka jest fantastycznym
magnesem dla setek przyjezdnych.
Czy jednak mogliśmy pozostawić na

bie Zbigniewa Rotkiewicza znalazł
się też ktoś, kto barwnie, ze swadą,
dużą wiedzą i zaangażowaniem potrafi o tym wszystkim opowiedzieć.
– Tylko w kościele św. Maternusa
– stwierdził – można wskazać co
najmniej kilka tematów, z których
każdy będzie co najmniej godzinną
opowieścią o kościele. To sprawa wystroju kościoła w ogóle, to także wędrówka „szlakiem aniołów” (bo jest
tu kilkadziesiąt przykładów „anielskich”, pełniących różne funkcje,
a mistyczna symbolika ich atrybutów jest kapitalną okazją do opowieści), a także sprawa relikwii świętych.
Poza dwoma pełno postaciowymi relikwiami dwóch biskupów, jakich nie

– Mieszkamy w miejscu – mówi
M. Chrabąszcz – które ma niezwykły potencjał promocyjny, z którego
tylko niewielką cząstkę tymczasem
wykorzystujemy. Zespolenie rozmaitych cennych działań, wynikające
z konieczności skutecznego pozycjonowania nas w Internecie, pozwoli
(razem z możliwościami recepcyjnymi kilkudziesięciu agroturystyk i wysiłkami artystów tu mieszkających)
na ujawnienie walorów Lubomierza. Da nowe szanse zarobkowania
mieszkańcom. To wszystko trzeba
widzieć w całym kompleksie zdarzeń – od wspomnianych „Samych
Swoich”, obiektów sakralnych Lubomierza, Pławnej, Wojciechowa, czy
urokliwej kaplicy parkowej w Maciejowcu i in., przez muzea – nie tylko
Klasztorne. Mamy przecież u siebie
prywatne Muzeum Przesiedleńców
i Wypędzonych, muzeum sprzętów
Stowarzyszenia Historycznego. Są
gospodarstwa „agro”, o których piszą
renomowane periodyki specjalistycz-

ne, choćby w Janicach, czy Pokrzywniku. Jesteśmy szczęśliwie ulokowani
w podobnej odległości od Jeleniej
Góry i Świeradowa-Zdroju, skąd napływać mogą większe niż dotychczas
grupy turystów. A ponadto jesteśmy
na szlaku pątniczym św. Jakuba i staramy się o środki na przystosowanie
kilkunastu pokojów w b. klasztorze
do funkcji noclegowych. Możemy
mieć gości – musimy po prostu pomóc im dać się odnaleźć.
Symbolicznym komentarzem do
tych słów jest anegdota przytoczona przez E. Koreckiego o nobliwej
zakonnicy z Flensburga, która znała
jeszcze zakonnice lubomierskiego
klasztoru z okresu schyłku II wojny
światowej. Kiedy odwiedziła Lubomierz w 2013 r., z okazji 150-lecia
istnienia tutejszej szkoły, przywiozła
w prezencie breloki od kluczy do
dawnych cel zakonnych. – To tak –
mówi E. Korecki – jakby chciała dać
nam „klucze do nowego otwarcia”.
Rozumieliśmy ten prezent dwojako: jako jej ostateczne pożegnanie
z miejscem, które znała, ale też dobre
życzenia dla nas i przyszłości tego
miejsca w nowych czasach.

Kobiety kopią
Iwona Kobierecka z Modrzewi (gm. Wleń) została prezesem
Okrgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. To nie jest
przypadek, bo od kilku lat szefowała A-klasowej Pogoni Wleń,
ale jednak to rewolucja, bo kobieta nigdy do tej pory nie rządziła
Jeleniogórskim OZPN-em.
Z kolei Miejsko-Gminnym
LKS Kwisa kierować będzie Edyta Liczner, która też zastąpiła
mężczyznę. Musimy dodać jeszcze kobiecą ofensywę na funkcję
sedziów piłkarskich. Dowcipy
o kobietach, które nie rozumieją,
na czym polega spalony należy
odłożyć do lamusa. Nadchodzi
dobra zmiana?

30 lat z lalkami
Grupa „Klinika Lalek”, mająca swoją siedzibę w Wolimierzu od 1991 r.
powstała kilka lat wcześniej (1988)
we Wrocławiu, na wydziale lalkarskim tamtejszej szkoły teatralnej, co
oznacza, że bawi swoimi plenerowymi spektaklami już kolejne pokolenia
widzów, a bohaterowie jubileuszu
– dawniej młodzi ludzie, kończący
właśnie studia, to dziś dojrzali (także
metrykalnie) artyści, mający w życiorysie dziesiątki twórczych dokonań –
gratulujemy.
Parafia na blogu
Prawie 30.500 wyświetleń ma blog
prowadzony przez parafię św. Antoniego z Padwy, na którym można
zapoznać się z niektórymi tekstami
czytań, ale też historią tego kościoła,
informacjami o patronie, a nawet tekstem modlitwy o odzyskanie zgubionej rzeczy.
Dwa razy Boża Góra
Z informacji na temat Antoniowa –
wsi w gminie Stara Kamienica – można wywnioskować, że ta miejscowość
w swojej historii dwukrotnie nosiła
nazwę Boża Góra, za pierwszym razem w pierwszej połowie XIX w. (ok.
roku 1824), i nieco później 1910 – 33,
za drugim – krótko w 1977; precyzyjnie – tę nazwę nosił przysiółek wsi,
zamieszkiwany przez niespełna setkę
ludzi.
Nordic Walking
„Razem po zdrowie – wytyczenie szlaku do Nordic Walking oraz
przeprowadzenie kursu” – to zadanie
o którym możemy przeczytać na stronie internetowej parafii pw. Imienia
Najświętszej Maryi Panny w Grudzy, a nie jest to jedyne ogłoszenie
o potrzebie aktywności fizycznej na
tej stronie, bo jest tu mowa także o siłowni zewnętrznej, czy placu zabaw
„Promyczek”.
Plebania w gospodzie
…a właściwie w pensjonacie o nazwie „Gospoda” powstała swego czasu
(ok. 1741 r.) w Świeradowie-Zdroju,
kiedy to zaistniała możliwość budowy kościoła ewangelickiego (nieistniejącego dziś), a właściciel działki,
sprzedając grunt pod budowę świątyni pozostawił pastorowi posiadany
pensjonat na plebanię, by gospodarz
parafii mógł w miarę wygodnie doglądać interesu.
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Wleń – industrializacja

Wleń jest jednym z tych miast Pogórza, które przeobrażało się kilkukrotnie i to gruntownie, ale w gronie
tych podlegających metamorfozom
stanowi najbardziej wyjątkowe zjawisko. To tutaj – w co trudno dziś
uwierzyć produkowano od 1850
roku rozmaite rodzaje zegarów, od
kieszonkowych, przez okrętowe
chronometry, zegary do pocztowych
dyliżansów i dla konduktorów kolejowych, aż po mechanizmy zegarów
wieżowych. Wleńskie wyroby eksportowano nie tylko do krajów Europy, ale i na inne kontynenty – do
Egiptu w Afryce, do Ameryki Północnej i do Brazylii w Południowej.
Hossa trwała ćwierć wieku, potem
w fabryce zegarów powstała szkoła,
też szeroko znana, ale to już „inna
bajka”.
To we Wleniu można było w różnych okresach znaleźć producentów
laku pieczętowego (kiedy jeszcze
obowiązywał, choćby na pocztach,
lak do pieczęci, zastąpiony teraz
samoprzylepnymi
banderolami),

produkowano zapałki, także meble
i… dywany. Nawet cynober – rodzaj barwnego pigmentu. A kiedy
skończył się okres intensywnej industrializacji – zaczęła się sława…
uzdrowiska.
Miasteczko zyskało status „luft
kurortu” i było na tyle popularne, że
ze stacji kolejowej w Jeleniej Górze
(nie było jeszcze zbudowanej później
Kolei Doliny Bobru, bo ta powstała
dla potrzeb budowy zapory w Pilchowicach) jeździły do Wlenia konne omnibusy. Była to regularna linia
obsługiwana codziennie przez kilkanaście dwukonnych wozów.
Sentyment do Wlenia i okolic jest
wciąż żywy u potomków dawnych
mieszkańców. Jednym z jego – wielce oryginalnych przejawów jest podwójna podkładka pod kufel piwa,
wydana przez rodzinę byłych właścicieli pilchowickiej fabryki papieru,
mieszkających dziś w Niemczech.
Z wyjątkową starannością zreprodukowano wygląd tej fabryki z lat jej
świetności.

Letnia rezydencja świętego Mikołaja

Co łączy Nicolasa Cage’a
i Kopernika z Mikułową?

Musimy poczekać do lata, żeby się
przekonać, czy do Gminy Sulików
zjedzie – żeby odsapnąć przed kolejną trudną zimą – święty Mikołaj.
Póki co przyjechało kilku innych Mikołajów, m.in. Mikołaj Kopernik, Nicolas Cage, Mikołaj z Mirry, a nawet
Mikołaj Rej i kilku innych, w tym Mikołaj Cieślak znany aktor z Kabaretu
Moralnego Niepokoju. Tymczasem
– ściśle mówiąc – przyjechały tylko
ich portrety i fragmenty życiorysów,
ale kto wie, co będzie dalej. Tym bardziej, że dziwnych związków i sympatii szczególnych jest wiele, właśnie
w najbliższych okolicach. Choćby
i taka, że Nicolas Cage jest wielbicielem i fanem opowieści o Jakubie Boehme, szewcu i mistyku religijnym,
który urodził się wprawdzie w Zawidowie, ale dokładnie – Starym Zawidowie, który dziś przynależy do…
gminy Sulików. Nie jest więc zupełnie niemożliwe, że znany i ceniony
aktor zza Oceanu zawita do miejscowości noszącej jego imię. Gdyby się
doszukiwać tzw. niespodziewanych
zwrotów akcji i dalszych prawdopodobieństw oraz asocjacji, to właśnie
na naszych oczach (i na łamach naszej gazety) Zawidów przeistacza się
w „Miasto Aniołów” (o czym na innych stronach tego wydania). A Nicolas Cage jedną z najgłośniejszych
swoich filmowych ról zagrał właśnie
w… filmie pod takim właśnie tytułem – „Miasto Aniołów”. Wprawdzie
w filmie chodzi o – jakżeby inaczej
– Los Angeles – odmienne od Zawidowa w kilku szczegółach, ale kto by
zwracał uwagę na drobiazgi. Skoro
tyle jest dobrych związków, to nie
może być przypadek.

w gminie Jeżów Sudecki, o której
pisaliśmy w ubiegłym roku), to Wieś
Barwnych Wątków, itp. Są miejscowości, które mają nawet za wiele
możliwości tego typu, bo Wleń waha
się między najstarszym kamiennym
zamkiem w Polsce i stolicą polskiego
cosplay’a, żywi się legendą o dramatycznym losie nieszczęsnej Dorotei,
ale cieszy Spływem na Bele Czym.
Lubomierz z kolei za sztandarowy
uznaje celuloidowy mit Kargula
i Pawlaka, ale kusi nieprawdopodobnym bogactwem historii kościoła św.
Maternusa i zabytkami sakralnymi,
o jakich mogą pomarzyć miasta 50 –
60 tysięczne.
Siła Pogórza Izerskiego tkwi w różnorodności. Najbardziej zwariowany
pomysł może się okazać hitem absolutnym i zdarzenie, które trudno
uznać za wyjątkowe może wpłynąć
rewolucyjnie na przyszłość miejscowości.
Powróćmy do przypadku Lubomierza. Kto by pomyślał ćwierć
wieku temu, że ówczesny burmistrz
Olgierd Poniźnik, który wyjechał do
Dobrzykowic pod Wrocławiem (bo
przecież tam kręcono kluczowe sceny wiejskie „Samych Swoich”, a nie
w Lubomierzu), że zabranie z tamtej wsi jednego przęsła płotu, przy
którym wadzili się w filmie Pawlak
z Kargulem przyniesie sławę Lubomierzowi? Ten kawałek płotu był
ponoć ostatnim z tego, który zagrał
w filmie i był przeznaczony do porąbania na podpałkę. Taki los spotkał
wczesniej wszystkie inne przęsła tego
płotu. A za przyczyną kilku sztachet
– o co można spytać m.in. Olgierda
Poniźnika– zmieniło się życie wielu

Uczta! … ale duchowa
Jedną z bardziej interesujących
propozycji MGOK w Gryfowie Śląskim są „Kolacje z artystą”. Goście
jednak nie powinni liczyć na sałatki, czy pieczyste, natomiast z całą
pewnością na ucztę duchową, bo
w „menu” są zazwyczaj goście, którzy do mniejszych miejscowości raczej nie zaglądają.
Ostatnio, w lutym br. gryfowianie
mogli poznać bezpośrednio Johny’ego Portera, w co nie wszyscy mogli
uwierzyć i – kupując bilety, których
sprzedaż skończyła się w mig – pytali, czy to jest na pewno „TEN Porter”. Porter był jak najbardziej „TEN”,
i jego muzyka też była właśnie „TA”.
I ta kolacja była niezwykła, żal, że tak
wiele osób musiało odejść „od stołu”,
chociaż dzięki temu właśnie kameralne spotkanie miało niezwyczajną
atmosferę.

Także niezwykła, ale zupełnie
inną, będzie miała kolejna kolacja,
jubileuszowa. I nie chodzi tu o jubileusz imprezy gryfowskiej, a 50-lecie
istnienia i pracy twórczej kabaretu
„Elita”, jednego z najstarszych zespołów kabaretowych w Polsce, a jednocześnie przedstawicieli tego nurtu
kabaretowego, w którym obowiązuje
elegancki „sznyt”, a dowcip jest nieodmiennie finezyjny. Elita widzów
spotka się z kabaretem „Elita” w sali
GOK 22 kwietnia br. Uchylimy – jako
pierwsi – rąbka tajemnicy i zdradzimy, że czerwcową kolację będziemy mogli celebrować w Gryfowie
z udziałem jednego z bardziej popularnych aktorów jeleniogórskiego
Teatru im. C.K. Norwida – Jackiem
Grondowym. Na co zaprosi, znany
także z ról filmowych aktor – to pozostanie tymczasem niespodzianką.

Jednym zdaniem
Wleń = Brzozowo?

Ponoć nie jest przypadkiem, że
w herbie Wlenia „rośnie” brzoza –
jedna z legend mówi bowiem, iż osada powstała tu w 1214 r. kiedy grupa
skłóconych płócienników ze Lwówka
Śląskiego postanowiła opuścić miasto i osiedlić się nieopodal w miejscu
nazywanym wówczas Brzozowem, co
wprawdzie nie jest jedyną, ale na serio
rozważaną opcją początków historii
miasta.

Korytarz życia

Strażacy OSP z Czernej (gmina
Nowogrodziec) wzięli udział w realizacji spotu informacyjnego, mówiącego o tym, jak powinni zachowywać
się kierowcy, by służby ratunkowe
mogły możliwie szybko dojechać do
ofiar wypadku, za co podziękował im
Burmistrz Gminy i Miasta, uznając
niezwykłą ważność społeczną takich
właśnie działań.

Dwie aleje

Dwie aleje dwóch różnych gatunków drzew stanowią cenne zabytki
przyrody gminy wiejskiej Lubań,
jedna to aleja lipowa w Jałowcu, przy
kompleksie folwarczno-pałacowym,
przy której rośnie 21 drobnolistnych
lip, a druga – dębowa, łącząca Radostów Średni i Uniegoszcz, zwana
„drogą przez dęby”, mająca długość
ok. 2 km, przy czym drzewa rosnące
przy pierwszej są zdecydowanie starsze każda z lip ma co najmniej 200
lat.

Osiemnaście

W akcję ratunkową i poszukiwawczą po wybuchu 12-kilogramowej butli z gazem w jednym z domów w centrum Mirska (25.01.), niemal w samo
południe zaangażowanych zostało aż
18 zastępów PSP (w tym 4 grupy specjalistyczne) zebrane z całego Dolnego
Śląska, a zdaniem specjalistów można
uznać za cud, że przy tych rozmiarach
katastrofy i liczbie poszkodowanych
wszyscy uszli z życiem.

Palmy we Lwówku

Tym bardziej, że podobieństw jest
więcej. Mikułowa, która postanowiła
z Mikołaja uczynić swoją promocyjną trampolinę nazywała się swego
czasu Nicklelsdorf, a jeszcze wcześniej – Nicolausdorf (więc „z grubsza” – Mikołajowo). Nawet tuż po
II wojnie światowej nosiła niedługo
nazwę Mikołajów…
Zapytaliśmy we wsi o przyszłość
„mikołajową”. – Inicjatywa i przeprowadzenie tej akcji to zasługa Stowarzyszenia działającego w naszej wsi
– powiedziała sołtys. – Uważamy to
za świetny pomysł, zresztą niejedyny
w wykonaniu członków tego Stowarzyszenia. Już wcześniej odbywało
się kilka przedsięwzięć, które i dla
nas, jako mieszkańców, były ważne,
i przyciągnęły wielu życzliwych nam
gości. Mam nadzieję, że Mikołaje dadzą podobny efekt.
Przypatrujemy się próbie nabrania promocyjnego rozpędu z wielką
życzliwością, jak każdej próbie żywego zaistnienia miejscowości Pogórza
Izerskiego i będziemy temu kibicować. Wszak dziś już każdy wie, że
Lubomierz to miasto „Samych Swoich”, Lwówek Śląski – polska stolica
agatów, Chrośnica (wyjątkowa wieś

lubomierzan. Ogródki działkowe
i ulice zyskały nazwę, a miasto – lokalny miesięcznik pod tytułem – co
oczywiste – „Sami Swoi”. Do Muzeum Samych Swoich ciągną tysiące
turystów…
Mikułowej życzymy sukcesu. I będziemy wspierać w „Echach” wysiłki
Stowarzyszenia i Sołectwa.

65 palm wielkanocnych poddano
ocenie jury we Lwówku Śląskim, czy
czym zespół oceniający musiał zweryfikować i kompozycję, i twórcze podejście do pracy, i dobór materiałów
i zgodność z tradycją, w konsekwencji przyznano 4 pierwsze miejsca,
w zależności od wysokości poszczególnych dzieł od 1 m aż do ponad 2
metrów.

Targi na zamku

Na Zamku Czocha odbyły się
I Targi Książki Historycznej i Podróżniczej, a w dwudniowej (17/18.02)
imprezie dla bibliofilów wzięli udział
wytrawni turyści i badacze historii,
w tym Piotr Maszkowski, redaktor
naczelny tygodnika „Odkrywca”, Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, Joanna Lamparska, znana dziennikarka
i autorka książek o historii Dolnego
Śląska, Michał Cessanis, zastępca redaktora naczelnego National Geografic Traveler, i in., a kończąc pierwszą
edycję organizatorzy zapowiedzieli
organizację za rok kolejnych Targów
na Zamku.

250 lat mitu Olszyny

Portret i życiorys N. Cage`a
w Mikułowej

Pierwszy dokument świadczący
o istnieniu miejscowości słowiańskiej o nazwie Olsna pochodzi z 1254
r., w 1314 r. kroniki gryfowskie wspominają o istnieniu tu kościoła pw.
Podwyższenia Krzyża Św., ale legenda jest starsza, bo ponoć już w roku
1000 kobieta o imieniu Elizabeth założyła osadę, a od jej imienia pochodzi pierwsza nazwa – Lange Elsse.

Kwartalnik • ECHA IZERSKIE • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” • Nr 32 (2018)

15

“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

… dotknąć przeszłość…
Ten program został nazwany niezwykle precyzyjnie – „Zobaczyć
krajobraz – dotknąć przeszłość”.
Cztery zabytki (m.in. w Jeleniej Górze i Kowarach, ale także w Mirsku)
mogą odwiedzać zarówno osoby
w pełni sił, jak i niepełnosprawne.
Wprawdzie trudno marzyć o tym,
żeby osoba niewidoma czy niedowidząca mogła nacieszyć się widokami z wysokich wież (a w przypadku
Mirska – ze szczytu starej wieży ciśnień), ale z pewnością może przeczytać dokładnie opis zabytku, bowiem na metalowej tablicy zapisano
go alfabetem Braila.
Wieża w Mirsku, zbudowana
w latach 1887 – 90, więc mająca
już niemal 150 lat służyła podniesieniu ciśnienia wody spływającej
do miasta z terenów wodonośnych
w okolicach poliskiej Krobicy. Wysoka na 37,5 m, wykonana z kamienia i cegły, była eksploatowana aż
do lat 70-tych ub. wieku. W 2009 r.
postanowiono obiekt poddać remontowi i przystosować go do funkcji
turystycznych, ale zachować detale
i urządzenia wodociągowe. Prace

przy tym skończyły się w 2013 r.
i od tej pory tysiące turystów może
z platformy widokowej podziwiać
panoramę Gór Izerskich, korzystając
także z czterech lunet, zamontowanych na stałe u szczytu wieży.
A poniżej – tablica z opisem, konwencjonalnym i alfabetem Braila.

Mirsk – wieża ciśnień

Opis wieży alfabetem Braila

Zakręt Śmierci jest… nasz!
Nasz – to znaczy izerski, bo
wbrew potocznym i powszechnym
mniemaniom leży na terenie gminy
Stara Kamienica, a nie w granicach
Szklarskiej Poręby. Przypisywanie akurat tego Zakrętu miastu pod
Szrenicą jest błędne, chociaż zdecydowana większość „znawców turystyki” tak właśnie myśli.
Zakręt Śmierci istnieje od 1937
roku, więc moglibyśmy obchodzić
ostatniej jesieni jego osiemdziesiąte
urodziny. Dokładna ich data przypada na 17 października, bowiem
właśnie w tym dniu otwarto drogę
bitą ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa-Zdroju. To miejsce zyskało
złą i dobrą sławę. Złą, bo ze względu
na łuk sięgający niemal 180 stopni
dochodziło tu wcześniej do licznych
kolizji, niemniej nie udało się nam
odnaleźć w dokumentach historycznych potwierdzeń, że jest to miejsce jakiejś gigantycznej katastrofy,
w trakcie której kolumna pojazdów
jadąca we mgle zsunęła się po stromym stoku. Zakręt już od początku
istnienia był obudowany murkiem,
który przed takim zdarzeniem chronił. Tym bardziej to było oczywiste,
że i teraz (a jeszcze bardziej po oddaniu drogi (zwanej w roku inauguracji „Nową Drogą Sudecką”) miejsce to stanowiło znakomity punkt
widokowy. Potem rosnące i nieprzycinane drzewa zasłoniły część widoku, ostatnimi laty znowu zadbano
jednak o to, by panorama Karkonoszy była z tego miejsca dobrze widoczna. Wprawdzie Zakręt Śmierci
znajduje się zdecydowanie niżej, niż

sięga choćby szczyt Szrenicy, bo na
wysokości 775 m n.p.m., ale i z tej
wysokości można góry oglądać niemal jak z samolotu.
Gdybyśmy więc mieli kiedyś kogoś zaprosić do jednego z bardziej
atrakcyjnych miejsc Pogórza Izerskiego, to możemy bez obaw o popełnienie błędu wskazać właśnie Zakręt Śmierci.
Zakręt Śmierci z powietrza

Syn prezydenta i prezydent USA
we Wleniu i Lwówku Śląskim!
Przyznajemy z góry, że tytuł można uznać za mocno mylący, ale jest
w pełni prawdziwy. Tyle, że chodzi
nie tyle o prezydenta, ile kandydata na prezydenta. I nie teraz, a we
wrześniu 1800 r. Prezydentem Stanów nasz gość został ćwierć wieku
później i swój urząd pełnił w okresie
1825-29.
Mowa oczywiście o Johnie Quincy
Adamsie, jedynym bodaj prezydencie USA, który ze względu na swoje
obowiązki ambasadora w Holandii,
a potem w Prusach, intensywnie poznawał Europę. Zdecydował się m.in.
na podróż po obszarze Śląska i jego
komplementujące słowa o Jeleniej
Górze powtarzane są od lat w wielu
przewodnikach, jako świetny tekst
promocyjny.
To nie była podróż turystyczna,
a biznesowa. JQ Adams zainteresowany był importem do swojego
kraju cienkich, dobrej jakości tkanin
i górnictwem. Uległ jednak urokowi

Kto chce, żebym
go kochała…
Wleń tradycyjnie był – podobnie
jak Lubomierz – plenerem i scenografią dla różnych filmów. I chociaż
dzięki „Samym Swoim” filmową
stolicą Pogórza Izerskiego jest Lubomierz, to właśnie we Wleniu filmy są
kręcone niemal bez przerwy, czasami – kilka naraz.
– Od pewnego czasu powstaje
film „Kto chce, żebym go kochała…” powiedziano nam. – Historia
o alkoholizmie, który może być kłopotem każdego z nas, niezależnie
od tego, czy jesteśmy w gronie tzw.
lokalnej elity, czy też „z marginesu”.
To opowieść właśnie o kobiecie wykształconej, mającej wszystkie atuty życia, które jednak nie stanowiły
skutecznej obrony przed skutkami
uzależnienia. To w pełni amatorska
produkcja, występują mieszkańcy, dofinansowuje powstanie filmu
Gmina i Starostwo, dbamy o scenografię, itp. To jest trochę o nas,
ludziach z niedużego miasta, którzy
muszą sobie radzić z trudnymi wyborami, a mimo, że żyją w znanym
sobie środowisku, czasami czują się
przeraźliwie samotni.
Drugi film jest biegunowo inny –
Piotr Stasik, reżyser (twórca m.in.
„Dzienników z podróży”, nagrodzony m.in. za „21 x Nowy Jork” będzie
u nas kręcił „Odyseję filmową” – film
o dzieciach, z dziećmi i dla dzieci.
Jest to opowieść inspirowana prawdziwą historią Kazimierza Pruszyńskigo, polskiego twórcy projektora
filmowego. Niczego więcej o tym
filmie nie chciano nam powiedzieć,
niech to zostanie tajemnicą, przynajmniej tymczasem.

Przedszkolaki
kochają zwierzaki
W zgorzeleckim gminnym przedszkolu 13 marca br. pojawiły się…
złote rybki i chomiki, ale też króliki
i inne nieduże zwierzęta. Dzieci też
były, przedszkole jest przecież przede
wszystkim dla nich, ale obecność zwierząt była nieprzypadkowa. Mnożą się
doniesienia medialne o aktach okrucieństwa wobec zwierząt, niekiedy
w drastycznych incydentach biorą też
udział dzieci. To spotkanie, które odbyło się z udziałem kierownika schroniska dla zwierząt w Dłużynie Dolnej,
miało właśnie za cel uświadomienie
dzieciom, jak bardzo nasze zwierzęta potrzebują opieki i wrażliwości ze
strony ludzi. Edukacja bowiem jest
zawsze lepsza, niż strofowanie.

tych ziem, rozpoczynając podróż od
Wałbrzycha, potem odwiedził Jelenią Górę, na widok której powiedział
kilka zdań, powtarzanych od ponad
dwustu lat… „Nie może być nic
piękniejszego nad położenie Jeleniej
Góry, okazale zbudowane miasto,
z okazałymi budynkami w dolinie,
ze wszystkich stron otoczone wzgórzami, ze wspaniałym widokiem na
Karkonosze”. Ale już wtedy miasto
było tak zapełnione przyjezdnymi,
że ambasador nie znalazł miejsca
w hotelu i zatrzymał się u pocztmistrza Schaffera, który też handlował
płótnem. Odwiedził znanego malarza Sebastiana Reinhardta, wpadł do
Cieplic, był na zamku Chojnik, opisując dokładnie wszystko w listach
do brata, stąd wiedza o jego podróży
jest do dziś tak precyzyjna.
Zajrzał do Gryfowa Śląskiego
(Greiffenburg), we Wleniu (Lahn)
wszedł do kościoła i zdołał – ponoć
– aż dwie godziny spędzić we Lwów-

ku Śląskim (Lowenberg). Tyle czasu
zajął posiłek, wymiana koni w wielkim powozie oraz rozmowa z byłym
żołnierzem, który walczył wcześniej
w wojnie o niepodległość Stanów
Zjednoczonych. Nazwiska żołnierza
w listach, niestety, nie ma.
A skąd mowa w tytule także o synu
prezydenta Stanów, choć w tekście
o nim ani słowa? Otóż… to jest jedna
i ta sama osoba. JQ Adams był bowiem synem Johna i Abigail Adamsów. Jego ojciec był drugim w historii
prezydentem USA. Syn, po krótkiej
przerwie, podjął dzieło ojca, stąd
brzmienie tytułu notki jest w pełni
uprawnione.

Księżyc nad Bystrzycą
Bystrzyca, wieś pod Wleniem ma
ścisły personalny związek z pierwszym satelitą USA wyniesionym
w kosmos przez rakietę „Jupiter”
i podbojem Księżyca. Jeden z wybitniejszych naukowców w tej dziedzinie, Wehrner von Braun (zm.
1977) mieszkał w jednym z domów
w Bystrzycy w okresie przed II wojną światową, a po wojnie oddał się
w ręce Amerykanów, emigrował
do USA i tam zajmował się pracą
w agencjach kosmicznych. Na tyle
skutecznie, że najpierw został pierwszym dyrektorem Centrum Lotów
Kosmicznych w Alabamie, a później
– zastępcą dyrektora NASA. Faktem
jest jednak, że – niestety – w okresie
samej wojny jego talent służył nazistom, bo von Braun, oficer SS w stopniu sturmbanfuhrera, wyjątkowo
aktywnie zajmował się programem
Wunderwaffe, w tym szczególnie rakietami V2, nowocześniejszymi, niż
V1, jakie rujnowały Londyn. Podle-

Fruwa we Wleniu
Żeby zostać członkinią Złotoryjskiego Towarzystwa Akrobatycznego
AURUM trzeba mieć wyjątkowe predyspozycje. To właściwie rodzaj „teatru tańca”, ale… w powietrzu. Skoki
na batucie, akrobatyka na linie, itp. –
to dla członków tej grupy „codzienna codzienność”. Bardzo precyzyjnie
oddaje ducha tej dyscypliny greckie
słowo „akrobateo”, od którego pochodzi określenie – „akrobatyka”.
Akrobateo – to „stąpać po krawędzi”.
We współczesnym znaczeniu – po
krawędzi ryzyka.
To coś więcej niż gimnastyka artystyczna więc można sobie wyobrazić

gli mu w okresie wojny więźniowie
z jednego z obozów pracy gorąco
protestowali przeciwko honorowaniu von Brauna najwyższymi odznaczeniami amerykańskimi (dostał
m.in. Distinguished Service Medal).
Twierdzili, że niejednokrotnie wydawał osobiście rozkazy egzekucji
więźniów, których podejrzewał o sabotowanie programu V2, przy którym zmuszeni byli pracować. Jedni
mówili o nim – „człowiek, który zabrał Amerykę na Księżyc”, bo rakieta
Saturn V (której był współtwórcą)
pozwoliła amerykańskim kosmonautom wylądować na Srebrnym
Globie. Inni – „zbrodniarz wojenny,
który powinien stanąć przed międzynarodowym trybunałem sprawiedliwości”, jako odpowiedzialny
za śmierć wielu uwięzionych. Chciałoby się, żeby biznes, idea i polityka
chodziły tymi samymi drogami, ale
historia jest z reguły bardziej skomplikowana…

skalę trudności ćwiczeń i występów.
Ale nie trzeba sobie wyobrażać efektownych ćwiczeń Zuzanny Pietruszkiewicz, mieszkanki gminy Wleń, ale
członkini Towarzystwa w Złotoryi.
Można je zobaczyć. Jury Festiwalu
Talentów sklasyfikowało ją wysoko
na podium – Zuzanna zajęła drugą
lokatę.
W kolejnym wydaniu „Ech Izerskich” zaprezentujemy szerzej jej
sylwetkę i dyscyplinę, którą uprawia.
Dziś – tylko przedsmak, zdjęcie ze
Lwóweckiego Festiwalu. Swoją drogą
to optymistyczne, że takie przedsięwzięcia mają charakter ponadgminny, co pozwala na szersze promowanie osób uzdolnionych.
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Piórko z szaty anielskiej
Jako że sprawa aniołów w Zawidowie zaczyna być sprawą dużej wagi,
postanowiliśmy sprawdzić, co o nich
myśli przyszłość narodu rezydująca
w miejskim przedszkolu, w grupie
starszaków. Przygotowując grunt do
szczegółowej rozmowy zaczęliśmy
konwencjonalnym pytaniem: Kto to
jest anioł?
– To coś takiego, co lata. I ma
skrzydła. Złote – powiedziało pierwsze dziecko.
– Wcale nie, bo białe – padła riposta ze strony drugiego.
Poczuliśmy się, jak w telewizji,
albo Sejmie. Tam też, jeśli ktoś powie
coś, to drugi powie z pewnością coś
przeciwnego, szczególnie wtedy, kiedy ani jeden, ani drugi niespecjalnie
zna szczegóły sprawy. Tak było w tym
przypadku, co wyszło do razu na jaw,
kiedy zadaliśmy pytanie:
– Czy można zobaczyć anioła?
– … można – padło – ale… ja go
nie widziałem – zastrzegł się od razu
jeden.
– Nie można bo one latają w nocy,
jak nietoperze – powiedział drugi. –
One mogą latać, bo widzą po ciemku, a w dzień nie latają, żeby ich nikt
nie zobaczył. Właściwie i tak ich nikt
nie zobaczy, bo ich nie widać. Ale
trochę świecą.
– Ja widziałam anioła – powiedziała nieśmiało jedna z dziewczynek –
ale takiego sztywnego, w kwiaciarni.
I był bardzo ładny.
Chłopcy się do tego nie odnieśli,
widocznie mają mniejszą praktykę
wizyt w kwiaciarniach.
– Anioły to chłopcy, czy dziewczynki?
– Dziewczynki ! – wszyscy (ku
naszemu zdziwieniu) powiedzieli
to od razu, spontanicznie i zgodnie.
Nie przyjęli naszych argumentów, że
jest archanioł Michał, Gabriel, Rafał,
a nie ma śladu po imieniu żadnej
dziewczynki. Zresztą to oczywiste,
że anioły, nawet jeśli mają na imię

Gabryel muszą być dziewczynkami, bo każdy wie, że mają sukienki.
Jakoś nikt nigdy nie widział anioła
w spodniach. Albo nawet w dresach.
– To muszą dziewczynki, bo anioły mają włosy – dodały dzieci. – Takie kręcone. I białe. Takie mają tylko
dziewczynki. I nie ma łysych aniołów. I jeszcze mają na głowie takie
koło, co świeci.
– To aureola – uściśliła jedna
z dziewczynek, co spotkało się z milczącym szacunkiem pozostałych,
którzy nie wiedzieli, jak się nazywa
to koło na głowie. Ale teraz już wiedzą.
– A ile skrzydeł ma anioł?
Przedszkolaki popatrzyli na nas
dziwnie. – Dwa mają, a ile mają
mieć? – Może trzy – usiłowaliśmy
prowokować. – A widział pan anioła z trzema skrzydłami? – zapytali
z przekąsem. – Z dwoma też nie
widziałem – broniłem się. – A może
być anioł z jednym skrzydłem? –
rzuciłem zaczepnie.
– Może – ku naszemu zdziwieniu
ktoś przytaknął. – Jak mu ktoś drugie skrzydło urwie...
Wizja anioła z oderwanym jednym skrzydłem skupiła na chwilę
wyobraźnię dzieci, ale szybko im
przeszło. Jednoskrzydły anioł, pokiereszowany przez jakiegoś zbója
, to zbyt okropne, żeby się nad tym
długo zastanawiać.
– Anioły latają pojedynczo, czy
stadami? – zapytaliśmy.
– Pojedynczo, bo to nie gołębie – padło, jednak nagle pojawiły
się wątpliwości. Uznano bowiem
w toku krótkiej sprzeczki (w sensie
– wymiany opinii), że skoro każdy
ma własnego Anioła Stróża, żeby go
strzegł przed robieniem głupot, to
przynajmniej w przypadku jednego
chłopca w grupie pojedynczy anioł
nie wystarczy. Gdyby bowiem miał
go skutecznie chronić, choćby tylko
przez nim samym, to umordował by

Okno i lufcik

oryginalnych, że właściwie żaden
z tych otworów, nominalnie będących
oknem, nie pełnił de facto tej funkcji.
Zainspirowani głosami naszych Czytelników poszliśmy śladem i…
Okazuje się, że takich „okien
nie okien” jest więcej. Jednym
z nich jest reklama firmy ceramicznej w Rudzicy (gmina Siekierczyn),
bardzo barwna i przyciągająca wzrok
(a o to przecież chodzi w reklamie),
a drugim – „okno” w ścianie ratusza
w Gryfowie Śląskim. O ile w Rudzicy
sprawa jest jasna – chodzi o „zabawę na temat okna”, to w Gryfowie
kwestia się komp0likuje. Okno jest
zamurowane, rama – z pewnością
bardzo zabytkowa. Ale obok jest lufcik. Wygląda na to, że ktoś pracowicie murował otwór okienny, a potem
– ktoś zapewne inny, też pracowicie
– wybijał nowy otwór, żeby przewietrzyć pomieszczenie. Jakaś logika
w tym z pewnością jest, ale trudno
dociec – jaka?

W ostatnim wydaniu „Ech Izerskich” zamieściliśmy felieton o rozmaitych oknach na Pogórzu. O tyle

Michałek Broda, Sandra Střibrná, Martynka Fiedukowicz, Pawełek Figórski, Marlenka Bury, Tymuś Handke, Wiktoria Kulczycka, Emilek
Kurowski, Kornelek Krupa, Karolek Mielcarek, Ula Leszczyna, Patrycja Juziuk, Aurelka Trawnik, Kamilek Niedźwiecki oraz Karolinka Tyszecka.

się od razu. Jest więc prawie pewne,
że jednego z naszych rozmówców
strzeże co najmniej dwóch aniołów.
I obaj mają pełne ręce roboty. Może
nawet są spoceni z przepracowania.
Pojawiła się też przy okazji inna
wątpliwość w obszarze moralności
i etyki, wywołana w toku dyskusji
– czy złodzieje swoje anioły mają?
Akurat ten wątek zrodził się samoistnie i dyskutanci samodzielnie doszli do wniosku, że złodzieje nie mają
aniołów stróżów, bo wtedy one chroniłyby ich przed policją, a to byłoby
niedobrze.
W milczeniu przysłuchiwaliśmy
się wymianie zdań, bowiem być może
używano argumentów stosownych
do wieku dzieci, co oczywiste, ale
poruszano problem, który w języku
dorosłych można nazwać konfliktem
interesów. Anioł bowiem musi chronić człowieka i dobro ogólnie pojęte, ale gdy człowiek czyni zło, to czy

należy go pozostawić samemu sobie?
Czy anioł ma dawać alibi „swojemu”
podopiecznemu? To chyba nie wypada aniołowi…
Dzieci szybko porzuciły ten wątek,
co z jednej strony przyjęliśmy z ulgą,
a z drugiej – z szacunkiem. Dorośli
politycy też uciekają od problemów,
których nie są w stanie rozwiązać.
Tyle, że dzieci robią to z naturalnym
wdziękiem i tym się różnią od polityków z telewizji.
– A czy anioły – skoro mają tyle
pracy – mogą poczuć się zmęczone?
– zapytaliśmy na koniec.
– Trochę tak, ale bardziej nie –
usłyszeliśmy. – Przecież one są dobre, to nie mogą się męczyć. Tak jak
mama, albo pani… (tu padło imię),
bo one mówią do nas „moje aniołki”.
Na pytanie: czy chciałyby być aniołami dzieci zgodnie odpowiedziały,
że nie, choć powody podawały rozmaite. A że robota trudna, a że trzeba

Wszystko, tylko nie rozkład…

O mowo polska…
Stosunek do emigrantów dzieli
różnych rodaków na dwa przeciwne
obozy. Ale my się polityką nie zajmujemy, więc na ten temat nie mamy
zamiaru pisać.
Natomiast musimy pochylić głowy
nad ciężką dolą różnych przybyszy,
szczególnie tych, którzy na kosztownych kursach językowych w swoich
krajach usiłowali nauczyć się języka
polskiego, by tu móc się swobodnie
porozumiewać, o coś zapytać, albo po
prostu podjąć towarzyską rozmowę.
Wyobraźmy sobie taką sytuację, że
obcokrajowiec trafia do kręgu osób
wspominających ostatni wieczór i słyszy: z jamy poszliśmy coś szamać,
a jak wrzuciliśmy na ruszt, a potem

daliśmy w palnik, to już film się
urwał i uderzyliśmy w kimono.
Niby wszystkie słowa w powszechnym obiegu, ale jednak poskładać je
w logiczną całość, zgodnie z pierwotnym ich znaczeniem się nie da. Mamy
pełną świadomość, że akurat to zdanie
jest przykładem slangu nieco archaicznego, (tak teraz mówi „wapno”), bo
gimbaza, albo i git ludzie dysponują
już zupełnie innym spectrum pojęciowym. Ale nawet to stare (to znaczy
sprzed kilku lat, bo język zmienia się
gwałtownie, może być dla absolwenta
Oxfordu, czy Cambridge ze studiów
filologii polskiej chyba jednak zupełnie niezrozumiałe…
Podobnie, jak wszechobecne skróty
słów. „muszę iść na uro – westchnęła, jakby z żalem jedna z moich znajomych, czym mnie zaniepokoiła, bo

by się jakoś czysto ubrać i latać trzeba wysoko, a zawsze można zlecieć
na twarz, a w ogóle to najpierw trzeba byłoby chyba umrzeć, więc lepiej
zdecydowanie być przedszkolakiem.
Trudno z taką tezą dyskutować.
Zapytaliśmy, żegnając się, czy kiedy patrzą w niebo, widzą czasami jakieś piórko, które zgubił anioł? Popatrzyły podejrzliwie, ale… okazało się,
że właśnie w sali pokazało się (cuda!
cuda!) kilka bialutkich piórek, jakby
na zawołanie. Dzieci, trochę zaniepokojone, popatrzyły w sufit, potem
w okno i – w co trudno uwierzyć – na
chwilę zrobiło się cicho. Oglądały się
ostrożnie za siebie, szukając swojego
Anioła Stróża, który mógł zgubić
piórka ze swojego wdzianka…
Ale pani już rozstawiała talerze na
obiad, więc sprawa aniołów przestała
być w ogóle ważna, jak każda kwestia
metafizyczna w konfrontacji z dobrą
zupą.
Zastanawiające jest, ile rozmaitych
funkcji pełni przystanek autobusowy,
a właściwie jego wiata. Jest to miejsce
spotkań społeczności wsi, najczęściej
nieco młodszych roczników. Palarnia papierosów, forum dyskusji politycznych, itp. Ściany wiat informują
o wszystkim – najlepszych okazjach
wyjazdu do Niemiec (Holandii, Anglii), możliwości zakupu wiejskich
jaj, blacho dachówki w dobrej cenie, preferencjach sportowych, są
też sztalugą domorosłych malarzy
i „ścianą płaczu” nieszczęśliwie zakochanych.
Natomiast najtrudniej jest znaleźć w tej powodzi informacji jedną,
wydawałoby się oczywistą – rozkład
jazdy autobusów. Ludzie ze wsi mają
samochody, więc większości autobusy nie są do szczęścia potrzebne. Ale
bez wiat przystankowych czuliby się
pominięci, wręcz – porzuceni.
zmartwiłem się w swojej naiwności,
że czeka ją wizyta w oddziale urologicznym szpitala. Okazało się, że musi
iść na urodziny koleżanki, której nie
znosi. Przykrość jest więc prawdziwa,
jednak ma inne źródło.
Jeśli jest coś „dobre w opór”, to znaczy, że lepsze już być nie może. Kiedy
ktoś jest „czesany przez globusa”, czyli
odpytywany przez nauczyciela geografii, to może dostać „dopalacz”, czyli
ocenę dopuszczającą. Ale to tylko nieśmiały wstęp przed nowomową internetową, gdzie np. „bezczaj” oznacza
niezdawanie sobie sprawy z tego, co
się dzieje wokół i jest kolejnym skrótem od określenia „on nie czai bazy”,
to znaczy nie ma pojęcia. Całe szczęście, że większość tych potworków
znika tak szybko, jak się pojawia…

