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Od Redaktora
Trzymacie Państwo w rękach wydanie „Ech Izerskich” szczególne, bo
akurat o tym numerze można powiedzieć, że jest rodzajem podsumowania w kilku znaczeniach.
Zakończyły się dożynkami wojewódzkimi w Gryfowie Śląskim żniwa,
kończy się czteroletnia kadencja pracy lokalnych samorządów, a wybory
do nowych też są rodzajem podsumowania i „żniw”. Nie sposób w jednym wydaniu gazety zsumować dokonań wszystkich gmin na Pogórzu
Izerskim, zresztą Echa nie są najlepszym na to miejscem.
Dziękując wszystkim samorządom za współpracę w mijającej kadencji, nie chcemy działalności żadnego z nich oceniać w kategorii sukcesu
czy porażki. To jest sprawa wyborców. Chcemy, jak w każdym wydaniu
gazety, którą uważamy za, wspólne z naszymi Czytelnikami, dzieło, pisać
o sukcesach ludzi twórczych i całe szczęście, zawsze mamy w tej sprawie,
w każdym kolejnym wydaniu, nowe powody.
Mamy też okazję, żeby szczególnie na stronach 4 i 5 pokazać te nowe
wartości, które powstały właśnie dzięki aktywności i przedsiębiorczości
mieszkańców Pogórza oraz pomocy i wsparciu LGD Partnerstwa Izerskiego.
Chcemy, by te krótkie teksty stały się motywacją i inspiracją dla kolejnych ludzi, którzy mają kapitalne pomysły na uzupełnienie oferty usług
w naszym regionie, a niekiedy brakuje im odrobiny pieniędzy albo też
odrobiny wiary w siebie.
Jeśli te publikacje wypełnią tę rolę, będziemy w pełni satysfakcji, a naszym Czytelnikom życzymy świetnych pomysłów i wytrwałości w ich
realizacji.
Bożena Mulik Redaktor Naczelna z Zespołem

Zamek Czocha to nie tylko mity o iluminatach, Harry Potter, czy inne podobne
zjawiska. To także miejsce kultowe dla… właścicieli starych mercedesów, którzy tu
zjechali w dużej grupie w trakcie ostatniej kanikuły.

Tegoroczna jesień rozpieszcza... Prawdziwie, książkowa, „złota polska"... Rzeczywiście – fantastyczne krajobrazy, rzeczywiście
niezwykłe barwy i – tak samo rzeczywiście – kłopot z brakiem wody, suszą, zagrożeniem pożarowym w lasach. Takie sielankowe
iście obrazki, jak staw w Platerówce to tylko jedna (lepsza) część tej rzeczywistości, o której rolnicy wiedzą najlepiej...

Henryka, Henryk, Heindrich i … Andrzej

Nie jest przypadkiem, że cis
w Henrykowie Lubańskim (piszemy
o nim na ostatniej stronie tej gazety)
stał się inspiracją do przyjęcia przez
sołectwo miana „Cisowa Kraina”. Jest
tego kilka konsekwencji, m.in. korale „cisowe”, zespół „Cisowianki”, i in.
Ale z nazwy, że to jednak Henryków
też wynikły oczywiste następstwa,
m.in. i takie, że rozwija się od kilku lat impreza „Imieniny Henryki
i Henryka”, na którą zjeżdżają zaproszeni goście. Serdecznie witani są
wszyscy, ale ze szczególną atencją –
Henryki obu płci.
Była więc Henryka Krzywonos,
znana ze strajków „Solidarności”, był
Henryk Wujec, aktor Henryk Talar
i wielu, wielu innych. Żeby połączyć
ideę „Cisowej Krainy” z konsekwencjami „henrykowymi”, każdy z gości

noszący to imię sadzi na pamiątkę
pobytu cisa. Jest więc cis Henryka
Urbasia, komentatora sportowego,
Henryka Olesiaka – pisarza, Henryka Wójcika – przedsiębiorcy, jest też
Henry’ego Morgana – pirata gdańskiego. Ze zdziwieniem odkryliśmy,
że jeden z cisów przyozdobiony jest
tabliczką z nazwiskiem Andrzej
Beya… Dopisek wyjaśniał wszystko
– otóż ten aktor zrządzeniem losu
stał się odtwórcą ról bohaterów filmowych o imieniu Henryk. Tym samym zdobył moralne prawo do cisa
w „Cisowej Krainie”.
Skądinąd sympatyczne jest, że zabawa przynosi dobre, trwałe skutki,
a „Imieniny Henryka i Henryki”
w Henrykowie pozostawiają po sobie ślady, które – oby – przetrwały
kolejne setki lat, jak osławiony cis.

Adam i jego Piety
Adam Spolnik ze Starej Kamienicy jest – poza tym, że zajmuje się
redagowaniem, fotografowaniem,
organizacją pracy Artystycznej Gale-

rii Izerskiej i in. – rzeźbiarzem. Jego
drewniane dzieła można oglądać
nie tylko w jego „rodzimej” gminie,
dok. ze str. 1

Dożynki Dolnego Śląska w 2018 roku odbywały się w Gryfowie (więcej na str. 15)
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Pod okapem szachulca

W Tarczynie … niespiesznie
Czym może zachęcić Pogórze Izerskie tych, którzy szukają tu czegoś,
czego nie mogą znaleźć w atrakcyjnych metropoliach? – Klimatem!! –
odpowiadają zdecydowanie miłośnicy Pogórza, przy czym rozumieją to
określenie w bardzo różny sposób.
Jedni jako „twórczy klimat dla
realizacji swojej twórczości” (jak
choćby A. Piasek Piaseczny, którzy
zaszywa się w zbożu w jednej z agroturystyk i w spokoju komponuje swoje piosenki). Inni postrzegają klimat
dosłownie, jako łagodną pogodę (ci
mogą się trochę przeliczyć), a kolejni
– jako klimat cenny dla ludzi, którzy
żyją na co dzień w pośpiechu, a tutaj
– nie muszą. Tak powstała idea „slow
land” – pogodnego, niespiesznego
życia, które pozwala żyć i smakować
życie.
Spotkanie, jakie odbyło się w obejściu gospodarskim w Tarczynie
pozwalało na bliższe poznanie znaczenia określenia „slow” – łagodna
muzyka, fotografie krajobrazów,
które nie epatują widokami wojny
i nieszczęścia, a wyciszają, zwracając
uwagę na przyrodę, ciasta i napoje,
w których nie ma wszechobecnej
chemii i… najzwyczajniejsze w świecie rozmowy ludzi.
– Potrzebujemy tego – mówili
spotykani przez nas goście, którzy
do domu w Tarczynie podchodzili
na piechotę. –idziemy pieszo – podkreślali – rozmawiamy przy tym
o sprawach codziennych, odłożyliśmy smartfony, iphony, itp. Można?
Można!
– Ulicami miast – powiedziano

nam – chadzają ostatnio zombie –
z twarzami niebieskawymi od odbicia świateł monitorów, z zatkanymi słuchawkami uszami. Niektóry
wydają się mówić do siebie, a rozmawiają z kimś, kto zachowuje się
tak samo w tłumie przechodniów
w mieście odległym o setki kilometrów. Inżynierowie ruchu drogowego
zastanawiają się nad wynalazkami,
m.in. rozwiązują problem, jak zwrócić uwagę młodych ludzi zapatrzonych w monitory telefonów na to,
że wchodzą na jezdnię wprost pod
samochód. Wymyślili, że może jakieś
światła pod nogami przed wejściem
na zebrę…? Może następnym etapem będą poduszki powietrzne dla
pieszych, żeby, potrąceni przez samochód, nie zginęli jednak?
– Przeraziłam się – opowiedziała
nam jedna z nauczycielek – na wycieczce szkolnej. Zakwaterowałam
uczniów w salach schroniska, po 6
– 8 osób. Potem chodziłam od sali
do sali zapraszając na kolację. I widziałam W KAŻDEJ SALI jak każde
z dzieci siedzi na swoim łóżku i coś
tam maże po swoim telefonie. ŻADNE Z NICH NIE ODCZUWAŁO
POTRZEBY ROZMOWY Z KOLEGĄ SIEDZĄCYM OBOK!! To było
dla mnie jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń nauczyciela.
Widziałam oznaki tego w szkole, ale
w takim natężeniu – jeszcze nigdy.
Wszystko mamy na wyciągnięcie
ręki. W każdym spożywczym popakowane owoce. W Tarczynie można
je zerwać z drzewa. Na innych półkach mleko w kartonach, jakby nie

Jedni czytali, drudzy słuchali, inni oglądali wystawę... Bez pośpiechu...

Adam i jego Piety

dok. ze str. 1
ale też daleko poza jej granicami. Można się na nie natknąć
i zwyczajnie – na rozstajach dróg – jak w Barcinku, gdzie stoi
zadumany św. Ambroży, patron m.in. pszczelarzy (skądś się
przecież wzięły nazwy Barcinek (od barci), czy Pasiecznik (od
pasieki), aż po kościoły – w Polsce i w Czechach.
Rzeźba Chrystusa widoczna na zdjęciu trafi do kościoła
w Kopańcu, druga Pieta – została zamówiona do czeskiej świątyni. A wiele wsi Pogórza Izerskiego ma rozmaite „witacze”,
które także wyszły spod dłuta A. Spolnika.
Adam znany jest też ze swoich pasji fotograficznych (o nich
napiszemy szerzej w kolejnych wydaniach Ech) i ceniony jako
organizator i animator rozmaitych wydarzeń artystycznych
i kulturalnych. O tym, jak bardzo jest uniwersalny i jak potrafi zintegrować środowisko artystyczne nie tylko macierzystej
gminy, można się przekonać odwiedzając Izerską Galerię Artystyczną w Kromnowie.

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

Rysunki Moniki Barabasz-Kwaśniak

było na wsi krów. Pieczywo z ciasta
głęboko mrożonego, które niewiele
ma wspólnego z mąką i tradycyjnym
wypiekiem. „Chińskie” zupki gotowe w dwie minuty, jakby nie można
było pokazać dzieciom, jak się robi
domowy makaron i przygotowuje
pomidory, żeby „pomidorowa” smakowała jak zupa. Sięgamy po ciasta,
które mają trwałość sześciu tygodni,
zamiast jeść takie, które po trzech
dniach tracą świeżość, bo są po prostu naturalne.
– Nie uratujemy wszystkich przed
elektroniką, udogodnieniami tzw. cywilizacji – powiedzieli organizatorzy
„Slow Land”. – Ale chcemy pokazać,
że można żyć pełniej, niekoniecznie
mieć co kilka sekund kontakt z facebook, twitterem, instagramem, itp.
„Slow” znaczy u nas – pełniej, a „Slow
Land” to nasza „Kraina Łagodności”,
do której – choćby na chwilę – zapraszamy.

Jednym z artystów kojarzonych
jednoznacznie z Pogórzem Izerskim
jest Monika Barabasz-Kwaśniak ze
Starej Kamienicy. Nie dość, że sama
rysuje, to także uczy rysunków dzieci w trakcie zajęć prowadzonych
w domu kultury. Poznaliśmy ją
w okresie, gdy dokumentowała charakterystyczną zabudowę Pogórza
Izerskiego, w tym szczególnie domy
przysłupowo-szachulcowe. To rodzaj
stylu budowy, której znikanie (na
szczęście!!) zostało powstrzymane.
Stare domy dziś podlegają procesowi
aktywnej (i kosztownej) rewitalizacji.
Nowi właściciele doceniają fakt, że
nie trzeba ich docieplać, bo materiały użyte do ich konstrukcji są same
w sobie jedną z najlepszych form
termoizolacji. Glina, patyki i słoma
rozwiązują problem przenikania ciepła przez ściany dużo lepiej, niż nowoczesne tworzywa.
– Dla mnie ze względów plastycznych najważniejsze są inne aspekty – mówi autorka rysunków, m.in.
będącego ilustracją tego tekstu. – Ich
trudna do opisania słowami uroda,
posadowienie w terenie, fantastycznie komponujące się z otoczeniem,
autentyzm tego, co można nazwać
„sielskością krajobrazu”, itp. Oczywiście – doceniam też to, że można
przeprowadzić ich rewitalizację bez

naruszenia wizerunku. Sama widziałam takie domy z kamienną sienią,
w których podłoga i ściany wyłożone płaskimi kawałkami głazów mają
poprowadzone pod nimi ogrzewanie, więc na pozór chłodne kamienie
w rzeczywistości grzeją. Nagrzanie
takiego domu oznacza, że nawet
przez tydzień silnych mrozów w jego
wnętrzu temperatura nie spadnie poniżej zera, choćby na zewnątrz było
minus piętnaście. Domy przysłupowo-szachulcowe, to skarb Pogórza,
w każdym tego słowa znaczeniu,

a w krajobrazie są jego naturalnym
„logo”.
Ale… niejako pod okapem takich
domów powstają także prace w zamyśle inne, dla zupełnie innych celów.
– Cykl rysunków dzieci, zwierząt
i roślin to już zupełnie inna bajka –
mówi M. Barabasz. – To się wzięło
trochę z przypadku, bo usiłowałam

stworzyć moim własnym dzieciom
przestrzeń, w której będą się dobrze
czuły, więc malowałem im obrazki
i nawet ściany. Potem zobaczyli to
znajomi, spodobało im się to, potem
znajomi znajomych… Ja mam satysfakcję, że trochę na marginesie moich prac powstaje wartość, która służy dobremu samopoczuciu ludzi. Nie
zarzucam pracy nad dokumentowaniem krajobrazów Pogórza, a staram
się równolegle dodać trochę radości
swoimi rysunkami różnym dzieciom,
których rodzice też uznają, że stanowi to ważną wartość.
Akwarele M. Barabasz są na tyle
charakterystyczne, że mają swoich
wiernych odbiorców. A grafiki, czy
rysunki piórkiem ilustrujące różne
miejsca Jeleniej Góry wiszą już nie
tylko w wielu domach, ale stanowią
także ozdobę… stojaków do rowerów,
rozlokowanych w różnych częściach
miasta, właśnie z ogrodem przy Muzeum Gerharta Hauptmanna. Każdy
więc jeleniogórzanin i turysta, kto
chciałby zobaczyć jej „kreskę” może
to zrobić podczas najbliższego spaceru w centrum miasta lub przy ważnych zabytkach.
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Czy anioły są listonoszami?
– To bardzo daleko idąca metafora, w dodatku nieścisła – mówi
Agnieszka Roczon, inicjatorka akcji
promocyjnej Zawidowa, w herbie
którego znajduje się Archanioł Michał. – Lepiej powiedzieć (bo to jest
zgodne z przekazami), że anioły są
istotami wypełniającymi funkcje
posłańców. Tak zresztą określano te
duchowe istoty w językach greckim
(angelos), czy hebrajskim. Ale… na
upartego związki aniołów z pocztą są
faktycznie ścisłe. Wprawdzie nie są to
związki „naszego” Michała, a Archanioła Gabriela, który przedstawiany

jest jako patron… telekomunikacji,
a poza tym – filatelistów, pracowników łączności (więc listonoszy także), dyplomatów, a ostatnio utarło
się, że także… radia i telewizji.

cyjny – mówi A. Roczon, podkreślając „nam”, jako że uważa, iż jest tylko jedną z niemałej już grupy osób,
które ten pomysł wciągnął, wręcz
pochłonął. – Ale po kilku tygodniach
rozmaitych przedsięwzięć z aniołami związanych uznaję, że to jest naprawdę symbol wart starań. – Tyle,
że – podkreśla wyraźnie – anioła
postrzegamy jako symbol nie tylko
sakralny, a przede wszystkim istotę,
która emanuje wrażliwością, chęcią
niesienia pomocy, życzliwością i empatią. Kogoś takiego, którego każdy
chciałby w życiu spotkać.
– Wracając do wątku Gabriela –
mówi A. Roczon – jednego z najbliższych towarzyszy Michała Archanioła w anielskiej służbie, w związku
z faktem iż jest on uznanym patronem służb związanych z pocztą, to
często pojawia się (podobnie jak inne
anioły) na znaczkach pocztowych.
Znaczek z jego podobizną wydała
Portugalia (1962), Austria (1973)
i inne poczty narodowe. Znaczków
z wizerunkiem „aniołów jako takich”
jest więcej, bo i Szwecja, i Brazylia,
nawet odległy od nas o dobę podróży samolotem archipelag wysp Papau
(notka o tej serii znaczków – obok).
Poczta Niemiec wydała w roku 2010
znaczek anioła z sercem w dłoniach,
co miało oznaczać zwiastuna dobrych wieści i opiekuna ludzi. Polska
też ma w „anielskim interesie” swój
udział, bo w sierpniu 1992 r. wydaliśmy z okazji IX Kongresu Światowej

Komfort niejedno ma imię
Większy komfort w gminie
Lubań

nią wystawie, której częścią ma być
ekspozycja „Anioły na znaczkach
świata”? – nie wiadomo. – Będziemy czynić starania o to, by Zawidów
promować m.in. poprzez filatelistykę
i znaczki z aniołami – planuje A. Roczon. – Filateliści to grupa wielkich
pasjonatów i może się okazać, że będą
oni krzepką gałęzią naszej promocji.
Mamy już kilka okazów takich znaczków z różnych krajów świata, przekazanym nam na własność przez zbieraczy, których ujęła nasza akcja. Nie
stać nas na to, żeby kupować drogie
znaczki, ale okazuje się, że życzliwość
filatelistów jest już dziś odczuwalna.
Może to właśnie przykład anielskiej
opieki nad naszą akcją?
Pewnie tak, ale nic się nie dzieje
przypadkiem. Inicjatorzy tej formy
promocji Zawidowa zadbali o to,
żeby pojawił się… znaczek pocztowy „Zawidów miastem Anioła”
z logo przedsięwzięcia. To nie jest
wprawdzie znaczek Poczty Polskiej,

Może nie od razu w całej gminie,
a na początek – w jednej wsi. Henryków Lubański wystąpił o środki
na wyposażenie świetlicy wiejskiej
i otrzymał na to 25 tys. zł. Dodatkowe wyposażenie pozwoli na łatwiejszą organizację m.in. warsztatów
rękodzieła i kulinarnych, a z tego
Henryków słynie od lat. Pomijając
korale „cisowe”, będące elementem
promocji henrykowskiego cisa, znane są tu „imieniny Henryka i Henryki”, pierogi i placki, itp. Łatwiej
będzie o kulinarny (i nie tylko) sukces.

Strażacy OSP…

… też będą pracować bardziej
komfortowo, chociaż akurat w tym
przypadku takie określenie wydaje się być nieadekwatne. Druhowie
z sołectw Henryków Lubański, Pisarzowice i Radostów dostali sprzęt
ratujący życie ofiarom różnych
zdarzeń – defibrylatory, zestawy
hydrauliczne, podnośniki, czujniki monitorujące stężenie CO, i in.
Sprzęt ma wartość ponad 30 tys. zł.
Warto przy tej okazji zdobyć się na
refleksję, bo obecne wyposażenie
Ochotniczych Straży Pożarnych zaczyna być porównywalne z wyposażeniem strażaków zawodowych
sprzed kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat. A jednostki OSP, które wchodzą w strukturę Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego w zasadzie
mają bardzo wiele elementów wyposażenia tej samej jakości, co ich
koledzy „zawodowcy”.

Czeski komfort…

Kolęda Ptaków – to krótka seria znaczków pocztowych emitowanych przez Palau (archipelag niewielkich 250 wysp, w większości – niezamieszkałych, leżących ok. 800 km na wschód od Filipin. Jeden z najmłodszych krajów świata – uzyskał niepodległość w 1994 r.).
„Carol of the Birds” ma korzenie irlandzkie, pieśń powstała ok. 1800 r. i jest rodzajem hołdu składanego ptakom zamieszkującym Irlandię, jej linia muzyczna nawiązuje do ich śpiewu. Stęsknieni za ojczyzną Irlandczycy
kojarzą ten śpiew z pieśniami aniołów, stąd zapewne na znaczkach widoczne są także ich postacie…
A. Roczon, ze względu na fakt, iż
nie tylko wykreowała, ale też inspiruje różne środowiska, by anioła, jako
symbol promocji Zawidowa wpisać
w działalność różnych stowarzyszeń,
jest w sprawach „anielskich” dobrze
obeznana. O kilku pomysłach promocyjnych pisaliśmy w ostatnim
wydaniu „Ech Izerskich”, ale w kolejce do realizacji czeka kolejnych…
kilkadziesiąt!
– Początkowo pomysł z aniołem
wydawał się nam wszystkim abstrak-

Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych specjalną kartę pocztową ze
Świętym Gabrielem. Jako że to był
okres dynamicznej inflacji ta kartka kosztowała wtedy… 1.300 zł!
W przeliczeniu na dzisiejszą wartość
złotówki ok. 1.3 zł, ale jako całostka
filatelistyczna jest już bardzo cenna.
Na tej kartce widać logo Stowarzyszenia z wizerunkiem Gabriela właśnie na tle kuli ziemskiej.
Czy uda się tę kartkę pokazać
w Zawidowie na planowanej jesie-

a pamiątkowa doklejka promocyjna,
którą Urząd Miasta stosuje na specjalnej korespondencji, ale zostały
już podjęte starania o oficjalną zgodę
Poczty Polskiej S.A. na wydanie całostki filatelistycznej z aniołem, na
wielu listach wysyłanych przez Urząd
Miejski widnieje od kwietnia specjalna pieczątka z aniołem – logo przedsięwzięcia, itp.
Jako że każdy znaczek musi mieć
swój nominał, to zawidowski też jest
takim oznaczony – ma wartość …
jednego serafina. Przypominamy, że
serafin – to gatunek anioła, szczególny, bo płonący miłością. W dodatku
są to anioły… sześcioskrzydłe. Poza
dwoma „konwencjonalnymi” skrzydłami, z jakimi widzimy anioły na
obrazach, serafiny mają też po dwa
skrzydła okrywające stopy, a dwa –
twarze.
– Nie spodziewamy się, żeby Poczta Polska S.A. wyemitowała znaczek
z aniołem Zawidowa – mówi A. Roczon – bowiem to jest zbyt skomplikowana sprawa, a proces planowania
i produkcji znaczka trwa kilka lat, bo
sam projekt zajmuje sporo czasu grawerom. W obiegu pocztowym zaistniejemy jednak na pewno i liczymy
na to, że niektórzy filateliści będą intensywnie szukać emitowanych przez
nas znaków.

… w gminie Siekierczyn. Jest to
jedna z nielicznych gmin Pogórza
Izerskego, której strona internetowa
działa w dwóch językach – polskim,
ale też można przełączyć „opcję czeską” i czytać w języku sąsiadów. Co
ważniejsze – oni mogą się dowiedzieć wszystkiego o Siekierczynie
w swoim języku. Podkreślamy to, bo
mało która wiejska gmina zdobywa
się na trud takiego – pozornie oczywistego w warunkach sąsiedzkich
– ułatwienia dla gości z zagranicy.
Granic w Unii wprawdzie nie ma,
ale bariery (językowe) występują.
W Siekierczynie w najprostszy pod
słońcem sposób zostały przełamane.

Konkurs w komforcie

Trudno inaczej ocenić warunki
konkursu fotograficznego w gminie
Platerówka, jak iście komfortowe.
W rywalizacji wzięło udział dwóch
autorów, którzy złożyli 5 prac.
Konkurs pod hasłem „Moja gmina
w obiektywie” wygrała Adriana Andrzejewska, a druga była Gabriela
Marczyk. Żeby była jasność – niech
ci, którzy uważają, że dwóch autorów to za mało, zastanowią się,
dlaczego nie wzięli udziału w konkursie. I niech mają pretensje do
siebie samych. Nagrody już zostały
podzielone. Niekomfortowo mogli
się poczuć tylko ci, którzy nie mogli
wziąć udziału w konkursie, choćby mieli świetne zdjęcia promujące
gminę. Konkurs był przeznaczony wyłącznie dla zameldowanych
w Platerówce mieszkańców. Może
szkoda, bo spojrzenie z zewnątrz
przydałoby się także, a obejrzenie
gminy cudzymi oczyma mogłoby
pomóc odkrywać jej niezaprzeczalny urok. Ale to sprawa przyszłości.

Dają w kość… komfortowo

Triathlon nie jest dyscypliną relaksową, wymaga od uczestników
jazdy na rowerze, pływania i biegania, ale w gminie Zgorzelec, a precyzyjnie w jej Centrum Rekreacyjno-

Turystycznym w Radomierzycach na
tyle zmodyfikowano zasady triathlonowej rywalizacji, że „da się żyć”. Po
pierwsze – zdecydowano, że zamiast
pływać wpław, można przepłynąć
pewien dystans kajakiem, co jest
sporym udogodnieniem (zwłaszcza
dla nieumiejących pływać). Po drugie – limity ustalono na tyle liberalnie, że do tego akurat triathlonu
mogą się zgłaszać całe rodziny. Nic
więc dziwnego, że do ostatnich zawodów w tym roku, organizowanych
u schyłku września, zgłosiło się aż
14 rodzinnych ekip, a przy sprzyjającej pogodzie ten triathlon rozegrano
komfortowo.
Podobnie jak dożynki parafialne
w Przesieczanach, także w gminie
Zgorzelec. Dożynki są z zasady imprezą relaksacyjną, a te były nawet
niezwykle atrakcyjne, bo udało się
organizatorom skonfrontować popyt i podaż z dobrym dla obu stron
skutkiem. Z jednej strony bowiem
w konkursie ciast wystartowało 14
zawodniczek, a z drugiej – tylu było
chętnych smakoszy do oceniania, że
ani okruszek się nie zmarnował.

Komfort trudny do opisania…

… będzie udziałem najmłodszych
obywateli gminy Jeżów Sudecki.
Nowy rok szkolny zaczęli oni w nowym obiekcie. – To szkoła, mająca
powierzchnię ok. 2.000 m kwadr.
– powiedziano nam – w której znalazło się miejsce na 12 wyjątkowo
nowoczesnych sal lekcyjnych i 4 sale
przedszkolne. Budynek, co oczywiste, został dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, ale wszyscy uczniowie będą mogli korzystać
z ultranowoczesnych urządzeń cyfrowych ułatwiających naukę. Czy komfort edukacji przełoży się na wyniki
nauczania, to będzie można sprawdzić dopiero za kilka lat. Tytułem
próby – może znajdzie się odważny
uczeń i napisze do naszej redakcji,
co go zachwyciło? Może ten „komfort nie do opisania” można jednak
zamknąć w słowach? W porównaniu z poprzednimi warunkami nowa
szkoła zapewnia warunki wręcz cieplarniane. Nic dziwnego – kosztowała grubo ponad 6 mln zł.

Ale kino! Ale „MUZA”!
Komfortowo w Nowogrodźcu
Centrum Kultury i Sztuki „Muza”
w Nowogrodźcu będzie niebawem
jedną z najatrakcyjniejszych placówek na Pogórzu Izerskim. Do tej
pory miasto i gmina nie miały sal tak
dużych (pomieści 250 miejsc siedzących), ani w tak efektownym obiek-

cie. Jest to kolejna adaptacja dawnego
budynku sakralnego do nowych celów. Przypominamy, że m.in. Izerska
Galeria Artystyczna w Kromnowie
mieści się w dawnym kościele ewangelickim, podobnie „Muza”. Żeby powstała – adaptowano obiekt kościoła
ewangelickiego, neogotycki gmach
powstały w 1866 r.
Zaplanowano w Centrum organizowanie dużych koncertów, spektakli,
wernisaży i innych działań artystycznych, przewidziano też funkcję kina.
To już nie będzie „Kino za Rogiem”
na 20 – 25 miejsc, a obiekt dziesięciokrotnie większy.
Dziś tylko krótka informacja w tej
sprawie – po uruchomieniu placówki
przekażemy pełną relację.

Kwartalnik • ECHA IZERSKIE • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” • Nr 33 (2018)

4

“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
Izerskie Słodkości u Basi

BAHAMA
WAKE

Pani sołtys „na słodko”

WAKEBOARD to sport, który
powstał z połączenia snowboardu i surfingu. Polega na płynięciu
na specjalnej desce, jednocześnie
trzymając się liny zaczepionej do
wyciągu. Jest to jedna z dyscyplin
wodnych, którą można uprawiać
niemal w każdym wieku niezależnie od indywidualnych warunków
fizycznych, czerpiąc z tego nieopisaną frajdę.
BAHAMA WAKE zaprasza od
10.00 do 20.00 wszystkich chętnych.
Tutaj bezpiecznie odpoczniesz i skorzystasz z dodatkowych atrakcji.
Przy doborze sprzętu, nauce jazdy
na wakeboardzie oraz doskonaleniu
umiejętności pomogą nasi instruktorzy oraz miła i fachowa obsługa.
Do dyspozycji mamy duży, dwusłupowy wyciąg do wakeboardu
i nart wodnych, jedyny taki w okolicy, przeszkody: Silder Custom
U 28m i Klicker L, plażę z hamakami i leżakami do relaksu, miejsce na
ognisko i grilla, trampolinę dla najmłodszych, wypożyczalnię sprzętu
i zaplecze sanitarne.

Barbara Pasiak na łamach naszej
gazety kilkakrotnie prezentowała już
swoje „ciastkarskie” umiejętności.
Brylowała głównie w „piernikowej
galanterii”, ale jej żywiołem było wiele rodzajów ciast. Czy można pasję
przekuć w zawód?
– Można – odpowiada – a jestem
przekonana, że wtedy efekty osiąga
się lepsze, bo pasjonat cały czas próbuje, czy czegoś nie można zrobić
inaczej, bardziej pomysłowo… Tak
jest z moimi ciastami. Jestem w stanie zaskoczyć jakością najbardziej
wybrednych, ale wciąż szukam czegoś nowego.
B. Pasiak skorzystała z szansy, jaką
daje LGD „Partnerstwo Izerskie”
i dzięki zastrzykowi gotówki mogła
stworzyć najprawdziwszą pracownię
cukierniczą, z wieloma maszynami,
które pomagają, przyspieszają, zapewniają bezpieczeństwo w pracy,
a jednocześnie gwarantują jakość
procesu tworzenia ciast.
– Decydując się na podjęcie tej
działalności i staranie o środki,
musiałam spełnić wiele warunków
– opowiada. – Są oczywiste, jak staranność w utrzymaniu najwyższych
rygorów higieny, w której wymagane jest m.in., że jajka muszą być tak
dostarczone do pracowni, żeby – zanim zostaną użyte – trafiły do mycia

datne, ale kiedy to wszystko trzeba
zrobić naraz, prowadzić na bieżąco,
a w dodatku zajmować się i produkcją, i zaopatrzeniem, i sprzedażą, to
chwilami rąk brakuje.
Gdyby nie najnowocześniejsze
urządzenia, to pewnie faktycznie
by brakło. Ale udało się kupić takie
urządzenie do wałkowania ciasta,
które w zasadzie eliminuje konieczność ręcznej pracy z wałkiem, takie
urządzenie do ubijania białka, że
można naraz użyć 25 jaj, itp.
Ciasta smakują codziennie, ale
najbardziej efektowne potrzebne
są głównie na soboty czy niedziele,
więc w pierwszych dniach tygodnia
załatwia się sprawy biurowe, lukruje
pierniki, itp., a od czwartku trzeba
zająć się ciastami i tortami, bo śluby,
bo spotkania rodzinne…
– Na sobotę trzeba przygotować
nawet 30 blach ciast – mówi właścicielka pracowni. – Dla mnie najważniejsza jest jakość, bo to buduje
opinię. Dlatego kiedy klient chciałby
mieć ciasta z użyciem tańszych zamienników niż naturalne, to się na
to nie godzę. Słyszałam kiedyś takie
powiedzenie, z którym się zgadzam,
bo trafnie oddaje obraz naszej pracy.
To teza o „dwóch z trzech”. Klient
chciałby szybko, tanio i dobrze, a to
jest niekiedy niewykonalne – bo jak

nictwo to sztuka niezwykle ulotna.
Co ładne i smaczne – znika w mig.
Zostają zdjęcia. I rzeczywiście wtedy
przydaje się i blog, i FB, i strona.
– Mam kontakty z moimi gośćmi,
którym przygotowywałam ciasta od
lat – mówi B. Pasiak. – Nie jestem
anonimowa w środowisku. Gdybym
zaczynała od zera, musiałabym wydawać ogromne kwoty na promocję. A w mojej sytuacji chodzi „tylko” o to, by zaskakiwać tzw. starych
klientów nowinkami, a do nowych
docierać jakością, rzetelnością i terminowością. Tego się nie boję.
Tych nowinek jest sporo, bo trzeba
robić też ciasta, dla osób, które nie
tolerują glutenu czy stosować inne

inną drogą, niż przez pomieszczenie,
w którym przygotowuje się ciasta,
były myte w innym urządzeniu, niż
różne przyrządy, itp. Były i nieoczywiste, jak konieczność założenia profilu na Facebook’u, strony
internetowej, bloga… To wszystko
dobrze służy promocji działalności
i ja świetnie rozumiem, że jest przy-

szybko i dobrze, to nie tanio, a jak
tanio i szybko, to cierpi na tym jakość. Może być też tanio i dobrze, ale
wtedy nie jest szybko… To zabawne
powiedzenie, ale celne.
Rozmowy z klientami nawet wtedy, kiedy dysponuje się tak znakomicie wyposażoną pracownią bywają
niełatwe, choćby dlatego, że cukier-

rygory. Dawniej takie konieczności
w zasadzie nie występowały, dziś stają się coraz powszechniejsze.
– Wierzę w sukces – powiedziała B.
Pasiak – bo niczego nie pozostawiam
przypadkowi, czy szczęściu. Wiem,
że każdego drobiazgu muszę sama
dopatrzeć i nie jestem zdziwiona, że
manna sama nie leci z nieba.

Firma brukarska INWESTBRUK
W Grudniu 2017 roku w gminie
Warta Bolesławiecka dzięki wsparciu finansowemu PROW 2014-2020
została otwarta firma brukarska INWESTBRUK Roksana Mikulska. Za
środki finansowe został zakupiony
cały potrzebny sprzęt do prowadzenia działalnosci. W ramach operacji zostały utworzone nowe miejsca
pracy dla osób z grupy defaworyzowanej. W ofercie firmy znajdują się
usługi z zakresu: układanie kostki
brukowej, osadzanie krawężników
i obrzeży oraz zagęszczanie gruntu. Jesteśmy otwarci na współpra-

cę z gminami, deweloperami oraz
klientami prywatnymi.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA
26 sierpnia w Olszynie Dolnej uroczyście otwarto nowy budynek „Olszyńskiego przystanku dla turysty i rowerzysty przy ścieżce rowerowej”
Inwestycja została zrealizowana
poprzez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny we współpracy
z Gminą Olszyna oraz za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Izerskie.
Zebranych gości powitała prezes
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Olszyny Karina Animucka oraz
sołtyska miejscowości, pani Irena
Zawadzka-Tołwińska. Głos zabrali
również burmistrz Olszyny, sekretarz gminy Halina Białoń oraz prezes
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie Bożena Mulik.
Otwarcie nowo powstałego budynku w Olszynie Dolnej jest szczególnym momentem, mieszkańcy
zyskali długo wyczekiwane miejsce

spotkań, w którym łatwiej będzie
o inspiracje do działań, jednoczenia
lokalnej społeczności do współpracy. Zyskują tutaj również rowerzyści
i turyści, którzy będą mogli skorzystać z przystanku podczas swoich
wypraw na trasie rowerowej. Olszyna
Dolna rozpoczynająca swoją przygodę jako wieś tematyczna Olszyna
Dolna „Wioska na Stole” będzie mogła przeprowadzić dla zorganizowanych grup spotkania, warsztaty.
W uroczystym przecięciu wstęgi
uczestniczyli Leszek Leśko burmistrz
Olszyny, Halina Białoń sekretarz
gminy Olszyna, ks. Proboszcz Bogusław Wolański, Bożena Mulik prezes
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie, przewodniczący Rady

Miejskiej Wiesław Wypych, radna
Rady Miejskiej w Olszynie Iwona
Sznajdrowicz, sołtys wsi Irena Zawadzka-Tołwińska, dyr. Gminnego
Ośrodka Kultury w Olszynie Tomasz
Maj, przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Olszyny
– Karina Animucka, przedstawiciel
młodzieży Gabrysia Sobkowicz.
Uroczystość otwarcia uświetnił
występ zespołu z Olszyny Dolnej powstałego na potrzeby projektu „Izerskie wioski tematyczne jako model
aktywizacji i współpracy stowarzyszeń, społeczności lokalnych i samorządów” oraz zespołu Bielanki ze
stowarzyszenia Klub Seniora Bielany
z Biedrzychowic.
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ LGD

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

„ R azem i  d l a siebie w eur o regi o nie N Y S A”
W tym roku podczas Gali Izerskiej
gościliśmy partnerów z Niemiec,
w ramach Funduszu Małych Projektów „Razem i dla siebie w Euroregionie Nysa” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego
realizowanego przez Christlich– Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. oraz
LGD Partnerstwo Izerskie. Na scenie
wystąpiła Orkiestra Dęta Croswitzer
Blasmusikanten e.V. , pod namiotem
zaprezentowano wystawę i zagadnienia dotyczące projektu.
Poza tym w trakcie wydarzenia
XX Gala Izerska „Izerskie Klimaty,
Izerskie Bogactwa”, działał punkt
konsultacyjny gdzie każdy chętny
mógł uzyskać informacje na temat:
szkoleń, naborów wniosków i założeń
działań PROW 2014-2020. W trakcie
wydarzenia przeprowadzono badanie
ankietowe dotyczące oceny trafności
i przydatności oraz doboru sposobu
prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach „Stowarzyszenia LGD– Partnerstwo Izerskie”.

Oczywiście nie zabrakło
też Miasteczka Rękodzielników, które cieszyło się
dużym zainteresowaniem
odwiedzających,
głównie
za sprawą wyjątkowych
i oryginalnych wyrobów
oferowanych przez wystawców. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie
i zaprezentowanie swoich
produktów. Rękodzielnicy
zachwycali pomysłowością,
kreatywnością oraz estetyką
swoich wyrobów oraz stoisk.
Podczas konkursu na najlepsze rękodzieło jury wyłoniło
trzy prace, a główną nagrodę
zdobyła pani Anna Szymonowicz za błękitnego misia
wydzierganego szydełkiem.

„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 —
W dniach od 14 do 16
września uczestniczyliśmy
w 21 Krajowych Dożynkach w Saksonii.
Całe wydarzenie odbywało się
w miejscowości Coswig i obfitowało
w bardzo wiele atrakcji związanych
z uczczeniem pracy rolników. Można
było zapoznać się z lokalnymi produktami: wypiekami, miodami, ręcznie
szytymi torbami i ubraniami. Dzieci i dorośli mogli także wziąć udział
w licznych warsztatach plenerowych
tj.: strzelanie z łuku, tresura psów,
a także pokazy pracy ptaków łownych.
Uwieńczeniem
trzydniowego
świętowania była parada rolników,
która obrazowała, jak wielu produ-

centów znajduje się w tym regionie.
W paradzie brali udział zarówno dorośli i dzieci, poprzebierani w historyczne i lokalne stroje. Zaprezentowano także pięknie odremontowane
traktory i zabytkowe sprzęty rolnicze.
A wszystko to z piękną muzyką w tle
i przy śpiewach lokalnych zespołów.
Naszymi przedstawicielami był
Zespół Podgórzanie, który od lat
kultywuje lokalne tradycje Pogórza
Izerskiego poprzez występy w kraju
i za granicą. Tym razem także ich
występy zostały bardzo dobrze odebrane i wzbudziły duże zainteresowanie. Pozytywna energia i piękne
stroje oraz repertuar, który zachęca
do tańca spowodowały, że podczas
występów zespół przyciągał tłumy.

Zespół „Podgórzanie” przywitał Premier Saksonii Michael Kretschmar
i Saksoński Minister Środowiska
i Rolnictwa Thomas Schmidt. Zespół
wystąpił przy wieńcu dożynkowym,
który został wybrany w konkursie,
uzyskał 2680 głosów i 149 pkt na 150
do uzyskania, przekazany został Ministrowi Michaelowi Kretschmarowi.
Uczestnictwo zespołu Podgórzanie oraz rolników z Polski było zorganizowane w ramach Funduszu
Małych Projektów „Razem i dla siebie w Euroregionie Nysa”, dofinansowane z Europejskiego Funduszu
Regionalnego realizowanego przez
Christlich– Soziales Bildungswerk
Sachsen e.V. oraz LGD Partnerstwo
Izerskie.

Projekt NET, skierowany do osób młodych, realizowany jest w powiecie lwóweckim i złotoryjskim.
Zorganizowane zostały szkolenia, w których uczestniczyło 46 osób,
obecnie uczestnicy rozpoczęli lub rozpoczną 3 miesięczne staże zawodowe. 14 uczestników będzie korzystało ze staży 6 miesięcznych. Już
kilka osób je rozpoczęło. 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 do kontaktu z biurem
Stowarzyszenia w sprawie staży. Jeśli Państwo chcecie u siebie w firmie przyjąć stażystę z kwalifikacjami potrzebnymi dla
rozwoju firmy – możemy pomóc. Zorganizujemy szkolenie
certyfikowane, potrzebne do odbycia stażu, które pozwoli na
zatrudnienie później przeszkolonej osoby.
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
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Powracają (w prognozach) pociągi

Zapowiedź realnej szansy, czy zapowiedź zapowiedzi?

Przez ten bajkowy krajobraz przebiega fragment „Kolei Soliny Bobru”, widoczna jest Zapora Pilchowicka,
a strzałka wskazuje stację kolejową Pilchowice-Zapora

W „Echach” pisaliśmy już kilka
razy o sprawach kolejowych, a dokładnie – o likwidowanych, lub zawieszanych a niereaktywowanych
liniach. W walkach o przywrócenie
kursowania pociągów odbywały się
międzygminne spotkania, padały propozycje rozwiązań, ale do tej
pory miało to raczej charakter dość
abstrakcyjny.
Ostatnio jednak pojawiają się publikacje innej natury, żeby nie powiedzieć – bardziej optymistyczne.
Otóż – dla przykładu – pojawiła się
mapa pod tytułem: „Linie kolejowe
na Dolnym Śląsku, na których przywrócony będzie ruch pociągów”. Jest
tam wyrysowanych kilkanaście linii,
z których co najmniej dwie żywo
mogą zainteresować mieszkańców
Pogórza Izerskiego.
Linie kolejowe w tym dokumencie
zostały podzielone na cztery kategorie:
– czynne linie kolejowe z ruchem
pasażerskim;
– linie kolejowe, na których przewidywane jest przywrócenie ruchu
pasażerskiego (tu widzimy odcinek
z Gryfowa Śląskiego do ŚwieradowaZdroju);
– linie kolejowe, które w przyszłości mogą liczyć na remont (zapis
jest wprawdzie enigmatyczny, bo nie
wiadomo kiedy ta przyszłość może
nastąpić, ale tu widzimy linię Jelenia
Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Bolesławiec, a także odgałęzienie tej linii od Lwówka Śląskiego do Złotoryi
i dalej do Legnicy);
– pozostałe linie, w tym nieczynne

(tu szczęśliwie obszar Pogórza Izerskiego został oszczędzony i nie ma
rysunków linii, które nie będą u nas
„odświeżone”).
Co do tej ostatniej opcji, to możemy wskazać linie zabudowane już
ścieżkami rowerowymi, które tym
sposobem zostały definitywnie skreślone z jakichkolwiek programów
i planów, jak choćby linia od Warty
Bolesławieckiej, czy fragment linii od
Lwówka Śląskiego przez Lubomierz
do Gryfowa, ale z choćby z tego powodu nie ma już o czym mówić. Stacji kolejowej w Lubomierzu nie będzie. Ale w podlwóweckiej Bielance
– może znowu być, chociaż wygląda
teraz okropnie.
Co do dwóch dających największą
nadzieję: Świeradów-Zdrój – Gryfów
Śląski. Do tej pierwszej miejscowości pociągi dotarły w 1909 r. Jeździły
niespełna 100 lat, ostatni pasażerski
odjechał ze stacji Świeradów-Zdrój
w 1996 r., po dwóch latach zlikwidowano też przejazdy towarowe.
A była to w swoim czasie linia wielce popularna, ze statystyk wynika, że
choćby 1929 r. przewieziono tędy 167
tysięcy pasażerów. Być może na tę
17-kilometrową trasę wrócą pociągi,
bowiem zależy na tym nie tylko kolejarzom, ale przede wszystkim gminom leżącym na trasie, w tym głównie – świeradowianom. Burmistrz
tego miasta twierdzi wprost, że jego
zdaniem przewozy pasażerskie dla
mieszkańców gmin winny być sfinansowane przez ich rodzime gminy,
wtedy ludzie naprawdę odstawią samochody. To ważne dla uzdrowiska,

Mapa Dolnego Śląska z zaznaczonymi liniami kolejowymi napawa nadzieją.

w którym dużą część pracowników
stanowią właśnie mieszkańcy Mirska czy Gryfowa Śląskiego. To oni
zastawiają parkingi przyjeżdżając do
pracy i przez 8-10 godzin je blokują,
uniemożliwiając w zasadzie parkowanie aut turystów i zmniejszając
chłonność turystyczną kurortu.

sposób, by podróżni mogli przesiadać się w Gryfowie na pociągi jadące
do Goerlitz i Wrocławia, a skomunikowanie przejazdów „otworzy”
Świeradów –Zdrój dla wielu nowych
przyjezdnych.
Koszty przebudowy i niezbędnej
modernizacji oszacowano na 25 – 30
mln zł, co dla PKP, mogących skorzystać z unijnego dofinansowania
jest kwotą doprawdy niewielką, pozostały uzgodnienia w rodzaju – kto
przejmie tory, itp. rozstrzygnięcia.
Optymiści przekonują, że wielki powrót pociągów mógłby tu nastąpić
już w roku 2019!
Z drugą ważną dla Pogórza linią
– Jelenia Góra – Wleń – Lwówek
Śląski i dalej nie jest już tak dobrze
i optymizmu jest mniej. Po pierwsze
– zapisano ją o kategorię niżej, do
tych, które „mogą liczyć na remonty”, bez określenia daty. Przejazdy na
tej trasie są „zawieszone” od grudnia
2016 r. W tej sprawie też odbywały
się dyskusje i spotkania, pisane były
postulaty, podjęto zainicjowaną we
Wleniu akcję wysyłania protestacyjnych, przygotowanych specjalnie na
tę okazję kart pocztowych z postulatami „odwieszenia”, jednak nie wiadomo za wiele.
Z jednej strony Gmina Wleń zorganizowała kilka przejazdów promocyjnych, angażując nawet do tego
specjalne wagony samobieżne, czeskie „motoraki”, z drugiej jednak nie
ma nawet zgody co do koniecznego
zakresu robót, a tym bardziej do ich
kosztorysowania.
Linia ma podobną długość, jak
„gryfowsko-świeradowska”,
nie-

Kamienny wiadukt kolejowy nad drogą Jelenia Góra – Wleń jest – jak cała Kolej
Doliny Bobru – zabytkiem techniki.

Podpisano już list intencyjny
w tych sprawach, przewiduje się, że
na skutek braku trakcji elektrycznej stosowane będą lokomotywy
spalinowe, a czas przejazdu określa
się na ok. 20 min. To wszystko wygląda już na logicznie poukładane,
bo inicjatorzy takiego rozwiązania
myślą też o rozkładach jazdy w taki

Wiszący most nad odnogą Zalewu
Pilchowickiego jest jednym
z najbardziej efektownych zabytków
techniki w tej branży nie tylko na
terenie Pogórza Izerskiego

mniej obiektywnie z pewnością
będzie miała niższe obłożenie pasażerskie, bo takich potoków jak „do
i z pracy” w tym obszarze nie należy
się spodziewać. Ale… z pewnością
jest to linia kolejowa, która przy odpowiedniej promocji może stanowić
co najmniej przez pół każdego roku,
od kwietnia do października jedną
z największych atrakcji turystycznych porównywalną w jakiejś skali
do hasła o „Dolinie Pałaców i Ogrodów”. W samym Wleniu i pobliskich
Łupkach są trzy budowle typu zamkowo-pałacowego. Po drodze – Zapora Pilchowicka i elektrownia wodna mająca ponad 100 lat, tunele pod
wzgórzami i niezwykle malowniczy
przebieg. Można przypuszczać, że
turyści, nawet w słotne dni będą te
przejazdy oblegać, choć oczywistym
jest też, że tę działalność musi poprzedzić efektywna promocja. Jednak gdyby do wspomnianych atrakcji dodać fakt, że na stacjach tej linii,
na samej Zaporze i we Wleniu, a także na wyjątkowo urodziwym moście
nad Zalewem nakręcono co najmniej kilkanaście filmów i wesprzeć
promocję kadrami z tych filmów, to
z pewnością wysiłek by się opłacał.
A powstała przed wiekiem „Kolej
Doliny Bobru” byłaby smaczkiem
niezwykłym w ofercie turystycznej,
szczególnie w branży techniki.

Wiotka potęga
Mirsk jest przykładem miejscowości, która zaufała w monokulturę
przemysłową i zapłaciła za to wysoką cenę. I nie piszemy o tym w kontekście ostatnich 20 – 30 lat, ale co
najmniej wieku. Swego czasu uprawa
i przeróbka lnu była tu fundamentem
(bezalternatywnym) wytwórczości.
Kiedy rynek zaczęły zdobywać tańsze materiały syntetyczne – zaczęły
się problemy. Paradoksalnie – im
wyżej cenione na rynkach były tkaniny lniane, tym większe problemy ze
sprzedażą miały mirskie zakłady. Zakłady – bo w okolicy istniały dwa, dające pracę większości mieszkańców.
„Miasto tkaczy” – tak nazywany
był Mirsk. Wtedy – dumnie, dziś już
wiadomo, że to było gospodarcze
ryzyko. – U nas – powiedział nam
amator historii regionalnej z Mirska
– w zasadzie nie było rodziny, z której ktoś nie był związany z lnem, co
najmniej jedna osoba, a czasami –
niemal wszyscy. Albo uprawiali len,
albo pracowali przy jego przeróbce.
Na jednym z portali zapisano już
dwa lata temu: „w tym roku mija
dokładnie 150 lat od uruchomienia
mechanicznej przędzalni pod Mirskiem w Skarbkowie. Smutna to dla
mieszkańców rocznica, obserwujemy
bowiem ostatni etap upadku wielkiego zakładu (…)”.
Mirsk w tym dramacie nie był odosobniony – większość Pogórza Izerskiego i miejscowości tu istniejących
opierała swój (znakomity) byt na
lnie, wiotkiej – jak się okazało – potędze. I w Gryfowie (wtedy jeszcze nie
„Śląskim” istniała od 1802 r. „Drukarnia Lnu”, z tego miasta pochodzi
też nazwa miary „łokieć gryfowski”.
Zakłady lniarskie (i przeróbki innego
naturalnego surowca – bawełny) były
w tych okolicach dominujące.
Jeszcze większe problemy dotykały
miejscowości zaangażowane w przetwórstwo lnu, istniejące poza Pogórzem Izerskim, choćby Kamienną
Górę, która swoją potęgę gospodarczą, imponującą kilkunastoma wielkimi zakładami, stworzyła właśnie
w oparciu o uprawy i przetwórstwo
lnu i z hukiem zbankrutowała w latach dziewięćdziesiątych XX w., podobne problemy dotknęły Mysłakowic i wielu innych.
„Skarbków”, bo taką nazwę przyjął
mirski zakład po wchłonięciu przyległej wsi, próbował się bronić, produkując m.in. ogromne ilości sznurka
do snopowiązałek (2 tys. ton rocznie), próbowano produkować kotoninę, ale na niewiele się to wszystko
zdało. Z załogi, która liczyła w latach
70-tych XX w. ponad 1.100 osób nie
zostało nic, a w okresie 2016-2018 r.
wyburzono mury zakładu.
(W tekście wykorzystano informacje zawarte w tekście „Z.P.L. Skarbków z serwisu miasta Mirsk, na zdjęciu – rzadkie już dziś pola kwitnącego
na niebiesko lnu – w tle wzgórze Gryf
w Proszówce).

Kwitnący len w gminie Mirsk,
w tle wzgórze zamku Gryf
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Mistrz mieszka w Zawidowie

Nie tylko o nartach i kuli

Kiedy kilkunastoletni chłopak łamie kręgosłup, to wydaje mu się, że
życie właśnie się skończyło. Kiedy po
wypadku leży przez pół roku, patrząc
w sufit, a medycy w zasadzie nie pozwalają mieć nadziei, że kiedykolwiek będzie inaczej, to pytanie: po co
żyć? – wydaje się oczywiste.
Ale ja sobie tego pytania raczej nie
zadawałem.
Faktem jest, że w tej fatalnej sytuacji, w zasadzie odbierającej wszelkie
motywacje, spotkałem człowieka,
który nie pozwalał być pesymistą.
Wtedy młody rehabilitant, dziś profesor, Zbigniew Śliwiński był jednym
z tych ludzi (a może w tamtej chwili – najważniejszym), który umiał
przekonać do tego, że zasada „wstań
i walcz!” jest najlepsza. Wprawdzie
ja nie mogłem stanąć, ale mogłem
walczyć…

Opowiadający o sobie Piotr Kosewicz z Zawidowa może dowody
swoich zwycięskich walk mnożyć
długo. Nie tylko sportowe, choć
one dają sporą satysfakcję. Udział
w Igrzyskach Paraolimpijskich w japońskim Nagano (1998) i Salt Lake
City (2002), świetne miejsca w biathlonie, biegach narciarskich na 5 i 10
km, jeszcze lepsze w sztafecie 3 x 2,5
km, czy piąta lokata w jeździe na 15
km, to tylko niektóre z nich. Wraz
z doświadczeniem jego osiągnięcia
były coraz większe, w mistrzostwach
świata w Crans Montana zdobywał
czwarte i piąte miejsca na tych dystansach, w mistrzostwach Europy
w szwedzkim Solleftea był w swoich
konkurencjach czwarty…
– Zrezygnowałem jednak z narciarstwa – mówi. – Powodów było
kilka, ale jednym z rozstrzygających
był ten, że wysiłek zawodnika, choćby
największy, nie gwarantował niczego,
bo tu przynajmniej w połowie decyduje profesjonalny serwis, „trafienie”
ze smarowaniem płóz. A ja chciałem
być odpowiedzialny sam
za siebie. Taki jestem
w życiu, chciałem, żeby
tak samo było w sporcie.
Narciarstwo tego nie zapewniało.
Zdecydował się na
lekką atletykę, w konkurencjach dla niepełnosprawnych, bo z wózka nie zsiada już od 30
lat. Ta zmiana okazała
się chyba rzeczywiście
dobra, bo po krótkiej
przerwie w sporcie
w mistrzostwach Polski zajął drugie miejsce
(2017) w rzucie dyskiem
i pchnięciu kulą, został
powołany do reprezentacji kraju. W World
Para Atletics Grand
Prix w szwajcarskim
Nottwil w maju mijającego roku zwyciężył
w rzucie dyskiem, był
drugi w pchnięciu kulą.
W czerwcu w Berlinie
w Open Grand Prix
Atletics zajął w dysku też
pierwsze miejsce.
W sierpniu w Mi-

strzostwach Europy zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Kontynentu!
– Sport jest oczywiście bardzo
ważny w moim życiu – mówi – ale
to tylko rodzaj instrumentu, jedna
z płaszczyzn życiowej aktywności.
Na co dzień jestem fotografem, sam
zbudowałem swój zakład, mam udane małżeństwo, byłem trzy kadencje
radnym miasta… Za to wszystko
nikt nie daje medali. I słusznie. Ale
to wszystko może być podstawą samooceny, a z pewnością jest to powód do ocen wydawanych przez
otoczenie.
Rozmowa o sporcie, bo tytuł mistrza Europy z pewnością jest dobrym powodem do niej, była tylko
jednym z wątków. Nad każdym niepełnosprawnym przez całe życie wisi
bowiem pytanie bez odpowiedzi,
a nawet kilka takich pytań: Kim był-

bym, gdybym chodził jak przeciętny
człowiek? Co osiągnąłbym w życiu?
Jakie wartości byłyby dla mnie wtedy
najważniejsze?
Niepełnosprawność bowiem albo
łamie charakter i zdruzgotany kalectwem człowiek tonie (dosłownie i w
przenośni) we frustracji, czy alkoholu, albo w jednym i drugim naraz,
albo też wyzwala nieludzkie iście siły.
Żaden zdrowy człowiek nie jest sobie
w stanie wyobrazić skali trudności
kogoś, kto nie staje na nogi. Gdyby ktoś chciał, niech zdecyduje się
na eksperyment – siądzie na wózek
i próbuje podjechać do sklepu i zrobić zakupy, albo załatwić najprostszą sprawę w urzędzie. Bezsilność
w konfrontacji z fizycznymi i psychicznymi barierami w jeden dzień
nauczy pokory.
– Wprawdzie dziś jest całkiem inaczej – mówi P. Kosewicz. – Są fundusze urzędów pracy, kursy, relatywnie
łatwy dostęp do procedur i sprzętu
rehabilitacyjnego, środków na stworzenie sobie azylu. Kiedy spadł na

mnie pech – było inaczej. Dostałem
prościutki (żeby nie powiedzieć –
prymitywny) wózek i kilka dobrych
rad na drogę. Sport? Owszem, ale
najbliższy klub – Start – istniał w Jeleniej Górze. Zaczepiłem się tam,
żeby „nie rdzewieć”. Potem pracowałem w zgorzeleckim szpitalu, później
grałem dwa lata w hokeja w Goerlitz.
Cały czas próbowałem. To nie jest
tak, że nie mogłem pogodzić się ze
swoim stanem fizycznym. Uznałem,
że jest jak jest, ale trzeba w tej sytuacji znaleźć dla siebie miejsce.
– To prawda, że byłoby trudno o to,
gdyby nie kilka osób, które stopniowo skłaniały mnie do coraz większego wysiłku. Ze „Startem” trenowaliśmy biegi narciarskie na porosyjskim
lotnisku w Kołobrzegu. Dobrze,
że latem, bo umiejętnie wdrażając
nas do wysiłku. Nie wypchnęli od
razu na zimowe trasy Jakuszyc. To
jest tak mordercza dyscyplina, że
pewnie bym się do narciarstwa nie
przekonał, gdybym od razu dostawał
zimą w kość. Warto sobie wyobrazić,
choćby biathlon – zawodnik w zasadzie pracą rąk pokonuje trasę, którą
„zwyczajny” biegacz przemierza siłą
nóg. Dojeżdżamy do strzelnicy, musimy umiejętnie wywrócić wózek,
strzelić celnie do tarczy, choć ręce
trzęsą się mocno, postawić znowu
wózek bez niczyjej pomocy i ruszyć
w kolejne kółko. Koszmarnie trudne.
– Ale ja powróciłem do sportu nie
dlatego, żeby zdobywać medale, chociaż to oczywiście ogromna satysfakcja. Wróciłem, by przekonać takich
jak ja – że warto walczyć z sobą i o
siebie. Sport hartuje – fizycznie i psychicznie.
Jesteśmy silni, gdy sami
siebie o tym przekonamy.
Ale chyba każdy niepełnosprawny musi mieć
kogoś takiego, kto da mu
dobry impuls. Tym, których ja spotkałem chciałem podziękować w taki
sposób, że swoim przykładem dam taki innym.
Ludzie łamali się i będą
się – niestety – łamać.
Medycyna potrafi już robić coś na granicy cudu,
ale bywa i tak, że miejsca
na cud nie ma. Pozostaje
praca.
Piotrowi Kosewiczowi gratulujemy – przede
wszystkim tytułu Mistrza
Europy, bo to świeża sprawa, ale głównie tego, że
w swoich pasjach potrafi
być wartościowo zaraźliwy. A do problemów niepełnosprawnych, ich walki o dobre samopoczucie
i sukcesy w rehabilitacji
– powrócimy.

Nutą, piórkiem i dłutem
Grudniowe niebo nad fontanną zachodu gasi ciepły blask
Przygląda się zimowym pannom, co noszą w oczach światło gwiazd
Kamienni chłopcy na fontannie z płatkami śniegu gonią się
Może rozpoczną nocną sannę, która w odległe czasy mknie…
To fragment tekstu piosenki
o Gryfowie Śląskim, której słowa
ułożyła Elżbieta Śnieżkowska-Bielak,
a muzykę Urszula Ślusarz. Z reguły
nie publikujemy na łamach „Ech
Izerskich” wierszy i utworów poetyckich, bo ta gazeta nie jest najlepszym
dla tego miejscem. Specjalistyczne
pisma literackie, redagowane przez
uznanych krytyków z pewnością
mogą być lepszym forum. Czynimy jednak wyjątek, bowiem to nie
wiersz, a piosenka w prościutki sposób opisująca nostalgiczny obrazek
jednego z miast Pogórza Izerskiego
może być inspiracją dla innych, by
swoje miejsca na Ziemi zilustrowali
podobnie. Być może zresztą autorami nastrojowych utworów będą nie
rdzenni mieszkańcy miejscowości
Pogórza Izerskiego, a goście z innych
stron, których Pogórze urzekło? Byłoby to jeszcze bardziej interesujące.
Są na Pogórzu wioski, o których
mawiamy „artystyczne”. To jest okre-

ślenie na tyle pojemne, że mieści się
w nim i rękodzieło, i literatura, i plastyka, i muzyka. We współczesnej
rzeczywistości, w której elektronika
daje tak wiele możliwości komunikowania się w dobrej sprawie warto
może spróbować założyć bloga, spopularyzować takie idee, zaprosić do
współtworzenia i mieć satysfakcję,
że razem jesteśmy w stanie pokazać
najpiękniej i w rozmaity sposób naszą rzeczywistość.

Mury się (prawie) same obronią

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę,
że Lwówek Śląski nadal utrzymuje
niemal 2000 metrów murów obronnych. Zwracamy głównie uwagę na
wieże – Lubańską, czy Bolesławiecką,
a kamienne mury co najwyżej omiatamy wzrokiem. Tym bardziej, że
okalają one Rynek, którego zabudowa
została „sponiewierana” w latach powojennych i zamiast malowniczych
kamieniczek stoją betonowe bloki,
ciasnym pierścieniem otaczające jeden z najpiękniejszych dolnośląskich
ratuszy.
Ale i solidne – „na oko” – mury
dowiodły, że wiek się ich niestety
ima. W latach 2015 i 2016 część miejskich fortyfikacji zawaliła się i pojawiły się obawy, że katastrofa dotknie
też kolejnych odcinków. Z 1800 m
murów około sto legło w konsekwencji w gruzach. I nic w tym dziwnego,
mają one długi, ponad 700-letni życiorys.
Koszt zabezpieczenia i odbudowy

sięgnął kwoty ok. 8 mln zł, ale na
obronności oszczędzać nie można.
Pieniędzmi gminy, a przede wszystkim z funduszy zewnętrznych odnowiono i zakonserwowano ponad
1,3 km murów – wewnętrznych
i zewnętrznych. A niejako przy okazji wyremontowano elementy obu
wspomnianych baszt, odremontowano krużganki…
A potem apetyty zaczęły rosnąć.
Zapatrzeni w iluminację nieodległego zamku we Wleniu miłośnicy
historii Lwówka Śląskiego zapragnęli u siebie uzyskać podobne efekty.
Czy to się uda? – nie wiadomo, bo
rynek wykonawcy dyktuje trudne do
przyjęcia warunki i kosztorysy robót
są coraz wyższe. Faktem jednak jest,
że po remoncie mury przez całe lata
będą się już mogły bronić same przed
niszczącym działaniem wody, słońca,
czy mrozu i czekać na upiększenie
iluminacją. Z pewnością już nie kolejne 800 lat.
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Z miłości do słodkości

W piernikowej (izerskiej) krainie

– Gdybym miała powiedzieć, skąd
się wzięła „Pracownia Piernikowa”
w dwóch słowach, to powiedziałabym że z marzeń i fascynacji. Z czegoś, co pojawiło się między… Chinami, Szwecją i Świeradowem. Chiny
– bo tam jest początek historycznej
genealogii piernika, Szwecja – bo tam
zobaczyłam, całe lata temu cieplutki
lokal i zamarzyłam, że też taki kiedyś
stworzę, a Świeradów-Zdrój, bo tutaj
on powstał – powiedziała nam Izabela Janiak, animatorka i właścicielka
Pracowni Piernikowej „Isabell”.
– Sama uwielbiałam pierniki, kojarzą mi się ze świętami, ze wspaniałym
zapachem i aurą – mówi dalej – z magią, z korzennymi przyprawami, rodzajem kulinarnej egzotyki. Ważne
jest, jak smakują, i jak wyglądają. Ma-

wia się, że jeśli coś jest bardzo smaczne, to nie musi dobrze wyglądać, albo
na odwrót. A ja chciałam, żeby moje
pierniki i smakowały, i wyglądały.
I chciałam się tym podzielić, stąd
warsztaty, na które przychodzą ludzie
w różnym wieku, ale z jednakowym
zainteresowaniem. Mogę więc powiedzieć, że spełniłam swoje marzenie,
a jest coś magicznego w takich spełnieniach. I chociaż prawdą jest, że
one rzadko spełniają się w pierwotnej
postaci, to warto się starać, by zyskały
trwałą postać.
Te dwa cytaty, to początek rozmowy z I. Janiak. O piernikach najlepiej
rozmawiać w okresie przedświątecznym, więc powrócimy do sprawy
w kolejnym, grudniowym wydaniu
„Ech Izerskich”.

Grabiszyce Dolne – dwór
Grabiszyce są wsią o nieprawdopodobnym wręcz życiorysie, który
mógłby stanowić kanwę filmu sensacyjnego, historycznego. W zasadzie
jedna miejscowość, ale że ma długość ponad 4,5 km, to z formalnego
punktu widzenia dzieli się na trzy
odrębne wsie – Grabiszyce Dolne,
Średnie i Górne. W każdej z nich jest
pałac lub – jak w przypadku Dolnych
– dwór.
Rozmaitość skał, na których wsie
zostały zbudowane – to raj dla geologów, a że są tu pozostałości dwóch
wulkanów, to i geomorfolodzy też

znajdą coś dla siebie, oglądając stożek Perkuna, czy stożek Światowida.
A i dla historyków coś się znajdzie,
bo ta wieś została tak podzielona, że
okresowo Grabiszyce Średnie były
w innym państwie, niż Dolne i Górne.
Dwór w Grabiszycach Dolnych
powstał w połowie XIX w., jak na budowlę typu dwornego – relatywnie
późno. Obecnie stanowi własność
prywatną, położony w niewielkim
parku, tuż przy drodze, zwraca uwagę wystrojem frontowej elewacji,
wymagającej – niestety – poważnego
remontu.

Wieża bogatego kupca
W Pisarzowicach uwagę przyciąga
m.in. fragment wieży, która – choć
mocno nadgryziona tzw. zębem czasu – wciąż wydaje się być monumentalna.
Ona sama i okalające ją – także
pozostające w stanie ruiny – mury
pałacu to pamiątka po władzy i zamożności. Ok. roku 1600 Hans Jerzy
Warnsdorf zbudował późnorenesansowy dwór, który był widocznym
dowodem jego społecznej pozycji.
Kilkadziesiąt lat później, dokładnie
w 1679 r. obiekt uzupełniono o wyniosłą wieżę. Tę z kolei wzniósł przebogaty lubański kupiec, właściciel
Pisarzowic, Gottfried Steinbach.

Zabudowania, zwane przez jednych pałacem, a przez drugich
– dworem, przetrwały do 1945 r.
W trudnych do ustalenia okolicznościach zostały zniszczone w samym
końcu II wojny światowej.
Szczęśliwie ocalały zabudowania
towarzyszące – m.in. renesansowa oficyna z 1583 r., niestety dziś też zapuszczona. W okalającym kompleks drzewostanie można wyśledzić elementy
parkowego założenia. Wprawdzie wymaga wielu starań, by park odzyskał
świetność, ale byłby prawdziwą perełką, bo jego elementy są wyjątkowo
malownicze, a parków wiejskich nie
pozostało już specjalnie wiele.

Gildia na Zamku

Osiemnaście
z Sulikowa

Święta Jadwiga Śląska zostanie
patronką miasta Wleń?
Dla Polski w okresie średniowiecza była to postać wyjątkowo ważna
i – co warte podkreślenia – mająca
dość osobliwe, jak na tamtejsze czasy, poglądy na władzę i ludzi. Otóż
uznawała, że władza nie może aż tak
bardzo oddalać się od ludu i żyć ponad stan, czego dowodem są niektóre
obrazy, czy figury świętej. Szczególnie
te, na których przez ramię ma przewieszone buty. Historyczna anegdota
przekonuje, że postanowiła – w ramach zbliżania się do ludu – chodzić
boso, co irytowało jej możnego małżonka. Usiłując taktownie wymóc na
Jadwidze noszenie butów polecił jej
spowiednikowi, żeby przekazał księżnej obuwie z zaleceniem jego noszenia. Późniejsza święta wiedziała, że
powinnością żony jest słuchać męża,
więc obuwie przyjęła i nosiła, ale…
przewieszone na sznurku przez ramię! Nie uchybiła obowiązkom żony
i buty nosiła, ale też nie zrezygnowała z własnych poglądów, więc ich nie
wzuła… Ale nie kłóciła się z mężem,
co też należy podkreślić. Może dlatego została świętą, że zawsze potrafiła
znaleźć dobre wyjście?
My się więc nie dziwimy, że we
Wleniu zbierają na pomnik świętej
Jadwigi, patronki miasta. Ma kosz-

tować ok. 20.000 zł i być wykonany
z piaskowca. Ciekawe, czy twórca
pomnika zawiesi jej na ramieniu
trzewiki, czy tylko wepchnie w dłoń
inny, powszechnie znany atrybut św.
Jadwigi – sylwetę kościoła lub przytułku. Święta bowiem była znaną
inicjatorką takich właśnie budów. Jej
mąż budował zamki i fortyfikacje. Jak
widać z żywota świętej – nienazwana
wówczas instytucja Pierwszej Damy
naprawdę istniała!
Na marginesie: św. Jadwiga Śląska
honorowana jest na Pogórzu nie tylko we Wleniu – Miasto i Gmina Nowogrodziec też przyjęły tę postać za
swoją patronkę.

Operatorem turystycznym na Zamku Wleń, jednym z najstarszych (bądź
najstarszym, jak przekonują niektórzy
historycy) kamiennym zamku w Polsce, będzie konsorcjum Stowarzyszenia Wieża Rycerska w Siedlęcinie
oraz Gildia Przewodników Sudeckich.
W tej sytuacji jesteśmy optymistami –
po przejęciu opieki nad Wieżą w Siedlęcinie zyskała ona naprawdę bardzo
wiele. Jeśli podobne będą efekty pracy
Stowarzyszenia w przypadku wleńskiego zamku – to jesteśmy pewni
sukcesu, najdalej w dwa– trzy lata.
Natomiast przewodnicy skupieni
w Gildii znani są nie tylko z tego, że
w bardzo twórczy sposób opiekują
się różnymi zabytkami. W jednym
z poprzednich wydań Ech pisaliśmy
o tym, że eksplorując teren Pogórza Izerskiego, odnajdują nieodkryte wcześniej zabytki, np. kamienne
krzyże odkupienia.

Mieszkająca w Starym Zawidowie
Alina Radzik-Piskaczek jest autorką
osiemnastu książek. Zadebiutowała
przeszło 20 lat temu, w 1997 r. ukazała się jej pierwsza książka „Mezalians”,
potem kolejne (w tym „Pogoń za szczęściem”), później zbiory opowiadań.
W jej dorobku znajdują się zarówno
miniatury literackie, jak wiersze, bajki… Ale – jak sama przyznaje w wywiadach – interesuje się rozmaitymi
sferami aktywności człowieka, od religii, do kryminału. Człowiek i jego psychiczny obraz jest dla niej wyjątkowo
intrygujący, a inspirująca jest też przyroda. – Kryzysy twórcze – jak wyznaje
– które dotykają każdego, kto chciałbym przekazać ludziom swoją wizję
świata dotykają każdego, ale można je
przełamywać, bo są one naturalną częścią pracy i z tym trzeba się liczyć.

Olszyna –
tysiąc lat
i jeszcze
kilka
horrorów
Gdyby przyjąć treści legendy o założeniu miejscowości przez bliżej
nieokreśloną Elizabeth, od której
wzięła ona swoją pierwszą nazwę
„Lange Elsse”, przekształconą później
w zniemczone Langenoels, to Olszyna, a właściwie jej początki, powstała
ok. tysięcznego roku. Byłaby to więc
jedna z najstarszych miejscowości
w okolicy.
Z legendami trudno dyskutować,
a że wówczas nie było dziejopisarzy,
to pierwsza wzmianka, potwierdzająca historyczne istnienie dzisiejszej
Olszyny jest o ćwierć tysiąclecia późniejsza – w listopadzie 1254 r. w słowiańskich księgach pisano coś o wsi
Olsna…
Później już o miejscowości pisano
dużo, bo husyci, którzy tędy przechodzili w okresie 1426-27 pozostawili
po sobie tak koszmarną pamięć, że
do dzisiaj mroczne nazwy niektórych zakątków pobudzają wyobraźnię i budzą strach – Pole Straconych,
Piekło, Szubieniczna Góra czy Dolina
Morderców – trudno o bardziej wyraziste zapiski z pobytu bitnych wówczas Czechów.
Szczególnie jedno z miejsc, co do
którego legenda odnosi się szczegółowo, ma nazwę powodującą ciarki
na plecach – Zakątek Mordu. Ponoć nazwa bierze się stąd, że grupa
mieszkańców uciekła przed husyckimi siepaczami i ukryła się w płytkim wąwozie. Zbóje znaleźli jednak
uciekinierów, prowadzonych przez
mnichów z tutejszego klasztoru i zamordowali wszystkich. Opat klasztoru, którego nazwisko zapisano
w księgach, Arnold Treu, rzucił na
zbrodniarzy klątwę, zapowiadając, że
rabusie i mordercy zostaną specjalnie
naznaczeni – utracą swój cień. Początkowo napastnicy się tym nie przejmowali, ale kiedy proroctwo opata
się spełniło i nikt z nich nie widział
cienia swojej sylwetki – przerazili się
i zaczęli uciekać. Z kolei mieszkańcy
wsi, widząc rzeź, postanowili drogo
sprzedać swoje życie – uzbroili się
i napadli na zbiegów – morderców.
Wycięto husytów w pień.
– Poza tym, że źródła historyczne potwierdzają, iż husycka agresja
przyniosła Olszynie wiele ofiar i strat
– mówi burmistrz, Leszek Leśko –
pozostała część tej opowieści, szczególnie w kwestii utraconego cienia,
co miało powodować paniczny strach
zbójów nie ma historycznego potwierdzenia. Niemniej rzeczywiście
ludzie, którzy zaglądają na miejsca
opisane nazwami mrożącymi krew
w żyłach, oglądają się czasami za
siebie, czy towarzyszy im cień… To
dobry element promocji. Powszechnie wiadomo, że lubimy się trochę
bać, więc czemu żałować przybyszom
mocnych przeżyć?
Od Redakcji: idąc tym tropem
mamy sugestie – może na kanwie
tych dramatycznych zdarzeń, które
zostały zapisane w historii miasta,
zorganizować krótki przegląd horrorów, czy thrillerów, najlepiej osadzonych w średniowieczu? Może
zaprosić studentów szkół filmowych,
by spróbowali się zmierzyć z takim
tematem i taką formą. Plenerów nie
brakuje, inspiracji – też, więc sukces
jest w zasięgu ręki. Zarówno filmowców, jak i miasta.
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Tajemnice świętego Maternusa
Maternus, biskup. Jest i swoistym
patronem Lubomierza (choć przede
wszystkim kościoła pod jego wezwaniem), i znakiem logo, więc rodzajem
promocji w bardzo współczesnej formie, ale też symboliczną sumą zagadek dotyczących tego niewielkiego
miasta.
Warto wiedzieć – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia „Klasztor”,
którzy zainicjowali działania na rzecz
odświeżenia pamięci o dokonaniach
świętego – że w historii Kościoła było
kilku świętych o tym imieniu, m.in.
w Mediolanie. „Nasz” Maternus pochodzi z Kolonii. W Lubomierzu jest
od lat kilka jego wizerunków – figura
na ołtarzu głównym, figura na frontonie kościoła, a także trzecia – zwieńczenie barokowej kolumny z 1717
roku, stojącej w Rynku. Jest – oczywiście – w herbie miasta, jest elementem
pieczęci ozdobnych, itp. Niezależnie
od stosunku człowieka do wiary, należy uszanować pamiątki historii. Zresztą sądzimy, że znaleźliśmy sposób na
to, żeby skorzystać z faktów i legend
o tym człowieku dla współczesności,
z korzyścią dla współczesności i dla
historycznej edukacji.

Próby takiego działania, w różnej
formie, trwają od 2015 r. i są coraz
bardziej udane. Niejako „przy okazji” kilka innych odkryć sprawiło, że
w Lubomierzu pojawiły się szanse na
równoległe działania w sferze niezwykle rzadkiej. Pojawiło się bowiem
300 relikwii.
W skromnym kuferku, w jednym
z zakątków rozległych zabudowań
klasztornych, przy porządkowaniu
wnętrz odkryto kufer, a w nim precyzyjnie opisanych 300 relikwii różnych
świętych, pracowicie zbieranych (lub
kupowanych) przez zakonnice, rezydujące tu kilkaset lat. Relikwie, od
momentu ich prezentacji stanowią
niezwykły magnes dla licznych grup
odwiedzających miasto i kościół.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że
relikwie we współczesności są zjawiskiem kontrowersyjnym, że właśnie
handel relikwiami w średniowieczu
stał się problemem Kościoła. Rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia
prezentacja fragmentów ciała osoby
zmarłej jest dla wielu trudna do akceptacji. Ale… mówimy o historii

i nasza ekspozycja jest elementem
historii i autentyczną lekcją o tym,
co się zdarzało kilkaset lat temu. Nie
możemy udawać, że nie było stosów
dla czarownic, że Giordano Bruno
umarł ze starości, itp. Relikwie były
stałym elementem tamtych epok.
Można metaforycznie powiedzieć,
że były symbolicznym fundamentem
Kościoła w pierwszych wiekach jego
istnienia, bo świątynie budowano
w miejscach, w których wcześniej
złożono ciała zmarłych, a zasłużonych dla wiary.
Prawdą jest, że w lubomierskiej
świątyni poza niezwykłym zbiorem,
starannie opisanym przez dawne
zakonnice, są też relikwie „pełno
postaciowe”, to znaczy całe, zmumifikowane ciała dwóch świętych, prezentowane w ołtarzu głównym w specjalnych sarkofagach.
Skoro mówimy o tym, że szansą
dla Lubomierza może być m.in. zainteresowanie miasteczkiem dużych
grup turystów choćby dlatego, że Lubomierz kojarzy się z filmem „Sami
Swoi”, Muzeum Kargula i Pawlaka,
itp., to być może warto rozciągnąć
promocyjną ekspansję także na inne
działania. Nie od dziś wiadomo, że są
specyficzne grupy turystów, poszukujących czegoś specjalnego, czego nie
Relikwia całopostaciowa biskupa Benigni

ma w innych miejscach. Świątynie
lubomierskie, więc rodzaj „turystyki
sakralnej” uzupełnić może kalendarium przyjazdów w tych okresach,
kiedy nie działa mit starego dobrego
kina.
Stowarzyszenie „Klasztor” ma swoje w tym względzie pomysły, wśród
których lubomierskie relikwie są tylko jednym z kilku. Choćby wędrówka „szlakiem aniołów św. Maternusa”
i pokazanie, jak wiele anielskich wizerunków udało się artystom w różnych
formach zmieścić w samym kościele,
może być dla miłośników angelologii
(a to już jest gałąź nauki) dobrym powodem do odwiedzenia miasta. A i w
gminie nie brakuje atrakcji zupełnie
innych gatunków, jak choćby Galeria
Miliński, Arka Noego czy Muzeum

Gablota z relikwiami odnalezionymi w Lubomierzu

Relikwie (od: reliquiae, czyli pozostałości, resztki) – to szczątki
ciał osób świętych lub przedmioty,
z którymi te osoby miały związek
w okresie życia. W wielu religiach
stanowią przedmioty czci (katolicyzm, prawosławie). W innych
z kolei są nieuznawane (protestantyzm).
Relikwie – co do ważności –
są stopniowane. Relikwie I stopnia – to szczątki ciała człowieka,
uznawanego za świętego. Drugiego stopnia – przedmioty związane
z jego osobą – ubrania, rzeczy osobiste, mające bezpośredni związek
z ciałem.
Trzeciego stopnia – to przedmioty, które stały się relikwiami
poprzez dotknięcie właściwych
relikwii, np. albo dotknięte przez
świętego za jego życia, albo ocierane o ciało świętego już po jego
śmierci.
Najsłynniejsze relikwie Europy
to drzazgi z Krzyża Świętego, Całun Turyński, (płótno, jakim okryto
ciało Chrystusa po śmierci), Całun
z Manoppello (płótno, jakim okryto
twarz Jezusa po śmierci, nazywany
też chustą św. Weroniki), czy Święty Graal – kielich, którego użył Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy.
Są i inne – mniej, czy bardziej
znane, jak Chusta z Oviedo, Tunika z Argenteuill, Suknia z Trewiru,
Włócznia Przeznaczenia, Korona
Cierniowa i wiele innych.
Wiele z tych przedmiotów
przedstawianych było na obrazach,
freskach, niektóre z tych obrazów

i rzeźb można zobaczyć także w kościele pw. Św. Maternusa i WNMP
w Lubomierzu.
W tym kościele eksponowanych
jest obecnie ponad 300 relikwii, poza
tymi, o których istnieniu wiadomo,
ale są one wmurowane m.in. w ołtarze boczne.
Relikwie widoczne są w zebranych przed kilkuset laty kompletach
(relikwiarzach: ołtarzowym, procesyjnym i podróżnym) lub pojedynczo. Najczęściej są opisane imionami
świętych.
W imponującym relikwiarzu
procesyjnym zebrano (wg opisów na
zaplecku relikwiarza) szczątki m.in.
Apostołów: świętych Piotra, Filipa,
Jakuba Mniejszego, Macieja Mateusza, Bartłomieja i Judy Tadeusza.
Zbiór relikwii w kościele św.
Maternusa wyróżnia się tym, że zgromadzono tu (opisane lub nieopisane)
relikwie żołnierzy Legii Tebańskiej,
łącznie z kroplą krwi jej dowódcy,
św. Maurycego.
Legia Tebańska – legendarny
pierwszy chrześcijański legion rzymskiej armii, utworzony w Tebaidzie
(Górny Egipt) w III w., a potem
przeniesiony do Europy, by walczył
z barbarzyńcami. Legion stacjonował
w Agaunum (dziś szwajcarskie Saint-Maurice d’Agaune) i sprzeciwił
się, gdy kazano legionistom złożyć
hołd i ofiarę rzymskim bogom i cesarzowi Makrymilianowi, władcy Rzymu, jako bogu. Wówczas krnąbrnych
legionistów poddano decymacji (ścinano co dziesiątego), a potem cesarz
zdecydował, by śmierć za nieposłu-

szeństwo ponieśli wszyscy buntownicy – ponad 6.600 żołnierzy. Ciała
pochowano w miejscu ich śmierci,
w IV w. postawiono tam Kaplicę
Męczenników, potem powstało miasto, które wzięło nazwę od imienia
zbuntowanego i wyciętego w pień
Legionu.
Pozostało po nich tysiące relikwii, w tym najważniejsza – włócznia dowódcy, św. Maurycego. Nawet
kopia tej Włóczni była znamienitą relikwią (jedną z kopii ofiarował Otton
III Bolesławowi Chrobremu w roku
1000, co uznaje się za symbol suwerenności Polski. Oryginał Włóczni
miał zawierać gwóźdź z Krzyża Św.,
a starali się o tę Włócznię wszyscy
wielcy przywódcy Europy.
Relikwie w lubomierskiej świątyni, przechowywane wcześniej
w klasztorze, są dokładnie segregowane, m.in. w grupy świętych
zgromadzeń benedyktyńskich (olej
św. Mikołaja, relikwie św. Zozyma, Franciszka, Marcina), grupę 14
Świętych Wspomożycieli (Barbara,
Krzysztof, Jerzy Cyriak, Achacy,
Erazm), szczątki świętych urszulanek, i in.
Wyjątkowymi eksponatami są
relikwie całopostaciowe, niezwykle
rzadko spotykane, bowiem w tym
przypadku nie dochodziło do rozdrobnienia ciała. Dwie takie relikwie
sprowadzono z rzymskich katakumb
w 1775 r. i w szklanych sarkofagach
wmontowano je w ołtarz główny.
Jedna z nich to ciało św. Benigny
z Dijon, biskupa zwanego Apostołem
Brugii, zmarłego 1 listopada 1078 r.

Drugą jest ciało św. Wiktora, jednego z żołnierzy Legii Tebańskiej.
Tajemnicza jest kwestia pokrywy czaszki, uznawanej za cząstkę
lubomierskiej opatki, Marthy Tanner. Bogata jedyna córka wyjątkowo zamożnej rodziny przeznaczyła
cały swój majątek na budowę klasztoru i kościoła w Lubomierzu. Gdy
zmarła, pochowano ją w krypcie
pod kościołem, którego wyjątkowo
rozległe podziemia do dziś nie zostały dokładnie eksplorowane. Znane są przekazy jednego z mieszkańców Lubomierza, który miał okazję
zejść do podziemi i w podziemnej
kaplicy być świadkiem „cudu żywego języka”. Ponoć w czaszce
opatki, której szczątki miał okazję
wtedy zobaczyć, tkwił nadal język,
wyglądający, jakby pomimo śmierci
przed wielu lat nie podlegał rozkładowi. Uznano to za cud świadczący
o świętości Marthy Tanner.
Kasata zakonu w 1810 r. oznaczała dla mieszkanek klasztoru nie
tylko biedę, ale i zagrożenie, że
wszystkie przedmioty, które całe
pokolenia zakonnic uznawały za
fundamentalnie ważne, będą rozproszone i sponiewierane, w tym –
relikwie zbierane przez stulecia.
Zadbały o to, żeby je uchronić,
tajemnica został ujawniona przeszło 200 lat później…
W relikwiarzu w ołtarzu głównym, umieszczono relikwie patrona
lubomierskiego kościoła, św. Maternusa. Według specjalistów, jest
to fragment żebra. Relikwie zostały
sprowadzone z Trewiru.

Wnętrz i opis relikwiarza procesyjnego,
jednego z cenniejszych zabytków tej
kategorii

Przesiedleńców i Wypędzonych.
A przecież te TRZY WYMIENIONE
ISTNIEJĄ W JEDNEJ WSI! Dariusz
Miliński, który jest twórcą tego kompletu zainstalował wiele lat temu, tuż
przy drodze wielki baner – „Pławna
– miejsce magiczne”. Wydawało się to
wówczas trochę na wyrost, okazało
się, że to nie była abstrakcyjna wróżba, a zapowiedź metamorfozy tej wsi.
– W Lubomierzu każdy może spędzić co najmniej kilka godzin bez
nudy – zapowiadają w Stowarzyszeniu Klasztor. – W czasach współczesnej „pospiesznej” turystyki, to
naprawdę dużo. A kiedy do tego
dodamy kilkanaście możliwości pobytu w okolicznych gospodarstwach
„Agro”, to mamy kompletną ofertę,
którą teraz trzeba tylko skutecznie
rozpropagować.
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Wleń w bulli Papieża

W bulli papieża Hadriana IV
Wleński Gródek wymieniany jest
już w kwietniu 1155 roku, na równi
z najważniejszymi wówczas innymi
grodami Śląska – Gryfem, Świnami,
czy Grodźcem. Łza się w oku kręci,
bowiem z tamtej sławy i wielkości
pozostało niewiele – Wleń jest niewielkim miasteczkiem, Proszówka,
w granicach administracyjnych której istnieje Gryf jest miejscowością
maleńką, a o Grodźcu, gdyby nie
przebudowany na początku XX w.
zamek mało kto by w ogóle słyszał.
Wleński Gródek znany był swego
czasu głównie z tego, że jego właściciele nie cofali się przed rozbojem,
graniczącym ze świętokradztwem.
Przecież to właśnie książę Bolesław
Rogatka w zamku wleńskim więził
w 1257 r. porwanego z Sobótki biskupa wrocławskiego – Tomasza.
Rzucono wówczas na niego klątwę
kościelną czym się książę specjalnie
nie przejął, bo wcześniej już dwukrotnie wyklinany był z ambony (w
1248 i rok później). Danina pieniężna i ukorzenie się załatwiło sprawę,
wydawało się, że nadpobudliwy
Henryk z wiekiem się uspokoi, ale
nic z tego. Ok. 1277 r. porwał z kolei bratanka Henryka IV Probusa.
Wtedy Bolesław swego więźnia przewiózł już do zamku legnickiego, bo
tam rezydował. Zwrócił mu wolność,
ale wziął za to trzecią część księstwa
wrocławskiego.
Zapewne coś zostało z charakteru

Wyprodukowano pod Śnieżką (i dalej)

Henryka na zamku we Wleniu, bo
kilku kolejnych właścicieli Wleńskiego Gródka też zajmowało się
rabunkiem, mimo szlacheckiego
pochodzenia. Raubitterem (rycerzem-rozbójnikiem) był Waltzar von
Warnsdorf, a kolejny – Hans von
Zeidlitz też się nie wstydził zbójowania.
Dziś Gródek jest już spokojnym
miejscem, a zamiast rycerzy łasych
na cudzą własność gospodarzą tu
dbali właściciele. W ostatnich latach
wycięto kilkadziesiąt drzew, których
korzenie groziły rozsadzeniem fundamentów zamkowych murów, kilka
miesięcy temu zamkowa wieża (najstarszego ponoć kamiennego zamku w Polsce) zyskała iluminację tak
efektowną, że późnym wieczorem
wydaje się niemal płonąć, jak było to
we wrześniu 1646 r., kiedy wycofujące się wojska dowodzone przez gen.
Raimunda Montecucoli wysadziły
w powietrze kamienną budowlę, która od tego czasu pozostaje w ruinie.
Odzyskuje z sezonu na sezon fantastyczną kondycję położony poniżej zamku pałac Lenno, przypisany
administracyjnie do podwleńskiej
wsi Łupki. W nim to m.in. można zobaczyć dwie efektowne mapy
przestrzennego Wleńskiego Gródka
i zdobyć na refleksję o naprzemiennych okresach wojen i pokoju, spacerach św. Jadwigi Śląskiej po ścieżkach Zamkowej Góry, najazdach
husytów, itp.

Określenie „pod Śnieżką” jest
dość odległe geograficznie od Pogórza izerskiego, ale okazuje się, że
nie ma to większego znaczenia dla
przedsiębiorczości. Goście sporego
jarmarku, zorganizowanego w Jeleniej Górze pod tym właśnie hasłem mieli bogaty wybór rękodzieła,
którego autorzy pochodzili właśnie
z Pogórza. Prezentujemy tylko wybrane stoiska, ale i tak widać, że jarmark „spod Śnieżki” bez naszego (to
znaczy – IZERSKIEGO) byłby dużo
uboższy. Zarówno liczebnie, jak
i pod względem asortymentu.
Mieliśmy więc swoje reprezentacje w zakresie szkła artystycznego
(Szklana Kuźnia z Wolimierza), poduszek zdrowotnych wypełnionych
łuskami starych odmian zbóż i ziołami (Mirsk), świec i ozdób ceramicznych (Zawidów), aniołów w różnej
postaci (Gryfów Śląski), rękodzieła
plastycznego i drobnych pamiątek
(Lwówek Śląski), ceramiki (Rudzica,
gmina Siekierczyn), wyrobów z filcu
(Radoniów, gmina Gryfów Śląski),
pierników (Świeradów-Zdrój), czy
lawendy (Ubocze). Były też inne stoiska, były miody i wyroby z miodów.
I jawił się pomysł – gdyby niezależnie od wszystkich innych okazji zorganizować pokaz rękodzieła Pogórza
Izerskiego, byłaby to ekspozycja zdecydowanie imponująca. Może więc
warto się skrzyknąć i zaimponować?

Wydzwonię Tobie pieśń…
W Starej Kamienicy organizowany
był we wrześniu br. „Piknik Kasztelański”, a większość programu tej
imprezy była konwencjonalnie skierowana do grup mieszkańców poszukujących prostej rozrywki. Ale…
zdarzył się też koncert niezwykle
oryginalny, którego mogą pozazdrościć mieszkańcy wielkich metropolii.
Kilkunastoosobowa grupa młodzieży z Zelowa pod Łodzią, będąca ekumenicznym zespołem, skupionym
przy jednej z ewangelicznych tamtejszych świątyń zagrała na… ręcznych
dzwonkach, wywołując niezwykły
podziw swoją sztuką. – Nie wiem,
jak oni to zrobili – powiedział jeden
ze słuchaczy – ale momentami wy-

dawało mi się, że to grają organy,
nie zwykłe dzwonki. Ta muzyka
jest doprawdy porywająca.
– Zapraszamy do odwiedzin
naszego profilu na FB – powiedzieli animatorzy kultury
w gminie Stara Kamienica – sukcesywnie publikujemy tam zaproszenia na rozmaite koncerty,
instrumentalne,
pieśniarskie,
często absolutnie nietypowe. Z
reguły wstęp na nie jest wolny,
tylko niekiedy decydujemy się na
pobieranie symbolicznych opłat.
Mamy pomysły na całą serię
koncertów i właśnie na FB najłatwiej i najszybciej można o nich
zasięgnąć informacji.
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800 lat Lwówka Śląskiego – święto Pogórza Izerskiego

Próżna ufność w marmurze, próżna i w żelezie
To trwa do skonu świata, co na papier wlezie…
To wierszyk Wacława Potockiego
(1625-1696), ukochany cytat wszystkich archiwistów, którzy rozmiłowani są w księgach mocno pożółkłych,
pachnących starym papierem, którego to zapachu nie można pomylić
z innym.
Nadmierne zaufanie do papieru jest pewną naiwnością, bo ogień
sprawi, że każda księga obróci się
w proch, ale ogień może zniweczyć
każdy – jak się dziś mówi – nośnik
pamięci. A papier zdaje się być bardziej pewnym, niż elektronika.
O tym, że ziarno prawdy tkwi
jednak w tej fraszce można się przekonać choćby na podstawie wystawy o 800 latach Lwówka Śląskiego.
Ten jubileusz ważny jest dla całego
Pogórza Izerskiego, bowiem Lwówek Śląski w średniowieczu był na
Śląsku jednym z najważniejszych
miast, udanie rywalizującym o status
z Wrocławiem, a i dziś stanowi centrum obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie”.
Wystawa jubileuszowa została zorganizowana dzięki połączeniu wysiłków kilku instytucji, począwszy od

oddaniem domu do użytku tę nazwę zmieniono? Czy uległa zmianie
dopiero później, już w okresie użytkowania? A może w ogóle w czasie
swego istnienia nazywana była „Pod
Krukiem”, tylko potem, już w procesie snucia różnych opowieści dodano
„Czarnego”, bo to lepiej brzmiało?
Pocztówka z „Boberhaus” pokazuje wielce interesujący dom, z którego
dziś zostały tylko fundamenty. Potwierdza to tezę ujętą we fraszce, że
papier bywa bardziej trwały od kamienia, bo pocztówka ma się nieźle,
chociaż ogromnej budowli, jaką na
niej widać nie ma już zupełnie.
Pruski porządek, jaki pojawił się
po wojnach śląskich (czyli po 1763 r.)
i spisywanie wszystkiego bardzo dokładnie pozwala dziś w miarę precyzyjnie przeliczyć, ilu było mieszkańców, ilu poborowych, jakie pogłowie
bydła, ile sprzętu strażackiego…
W XVIII i XIX wieku Lwówek Śląski
objęty był wyjątkowo precyzyjną statystyką. Faktem jest, że ilustrowała
ona potęgę administracji, bo do dziś
zachowały się plany poszczególnych
domów, z nazwiskami właściciela,
opisem zakresu jego pracy, itp. Możemy bez żadnych problemów dowiedzieć się choćby tego, ile pokoi
miał lwówecki piwowar, Amadeus
Scholz i jak wyglądała jego firma
w 1827 roku.
Zachowały się też statuty miejskie
z lat 1606-1609, a w nich zapisy re-

Mapa Lwówka Śląskiego autorstwa Wernera

gulujące życie mieszkańców, czasami
bardzo drobiazgowo, choćby to, kiedy mają być zamykane bramy miejskie, w jakich porach obowiązuje
cisza nocna, jak należy zachowywać
się w karczmach, i in.
– Dla historyków zawodowych, ale
też dla miłośników historii, zwykłych
amatorów, nasza wystawa może być

Panorama starego Lwówka Śląskiego,
w tle wieża Ratusza

„Gospoda pod Krukiem”

strony niemieckiej, udostępniającej
sporo materiałów archiwalnych, ale
też organizującej wystawę fotografii
współczesnych, przez Miasto Lwówek
Śląski i Państwowe Archiwa – w Jeleniej Górze i Wrocławiu. Goście tej
wystawy mogą obejrzeć dokumenty i ilustracje, które trzeba uznać za
niebywałe smaczki, nigdy wcześniej
w takiej ilości i rozmaitości pokazywane bowiem nie były. Szczególnie
dotyczy to dokumentów budowlanych, rysunków i projektów domów,
ale też Ratusza, odwachu i innych.
Przy okazji wychodzą na jaw drobiazgi, wyjątkowo smaczne dla historyków. Dla przykładu – mówi się, że
Napoleon w 1813 roku odpoczywał
w kamienicy „Pod Czarnym Krukiem” i takie są przekazy o pobycie
wodza Francuzów. Ale… z rysunku
budowlanego tego domu wynika, że
pierwotna nazwa była nieco inna –
„Pod Krukiem”. Pytanie, czy przed
doprawdy bardzo ciekawa – zachęca
do jej zwiedzania kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, Ivo Łaborewicz. – O ile historię
świata i Europy możemy poznawać
„z grubsza” ze szkolnych nawet podręczników, lub z ogólnodostępnych
książek, to tych smaczków, jakie u
nas są przez kilka najbliższych tygodni dostępne, tam nie uświadczysz.
To są bowiem drobiazgi lokalnych
spraw. Na ich podstawie można sobie bardzo dokładnie wyobrazić, jak
wyglądało życie codzienne, zwyczajne sprawy, dotyczące zwyczajnych
ludzi. Przecież nie tylko królowie,
książęta i wodzowie tworzyli historię
– ona jest własnością wszystkich.

Nieistniejący już kościół ewangelicki, pozostała zeń tylko „czarna wieża”

Biblioteczka Izerska

Walonowie u Ducha Gór
Książka „Walonowie u Ducha
Gór” ma już swoje kolejne, drugie
wydanie, bo okazało się, że tajemniczy poszukiwacze skarbów w Górach
i Na Pogórzu Izerskim oraz w Karkonoszach wciąż intrygują kolejne
roczniki czytelników.
Autor, Przemysław Wiater, poszerzył treści tego wydawnictwa, opisując ciekawostki, na które poprzednio,
w bardziej ascetycznym wydawnictwie, nie znalazł miejsca. Pisze m.in.
o symbolice władzy, przypisywanej
monarchom aurze, której miały pomóc konkretne klejnoty w koronie,
ale też w pierścieniach, czy naszyjnikach. Złotnicy i otoczenie monarchy
niczego nie pozostawiało przypadkowi. Niczego, więc nie tylko gatunek kamienia (ametysty, szmaragdy,
rubiny, kryształy górskie, i in.) miały
swoje znaczenie, ale miały też kształty klejnotów koronnych. Kwadraty
symbolizowały świat doczesny, trójkąty – Trójcę Świętą, a okrąg – wieczność i doskonałość. Klejnoty w koronie miały wspomagać mądrość
panującego, a dobra aura płynąca
z drogocennych kamieni ułatwiała
podejmowanie światłych i sprawiedliwych decyzji.
Dziejopisarze wspominają, że
wykonana w 1722 r. korona króla
Francji, Ludwika XV miała (początkowo) 282 diamenty, 16 rubinów, 16
szmaragdów i 237 pereł. W książce
o Walonach informacja o koronie
francuskiego władcy wydaje się być

nie na miejscu, ale przecież kamieni
ozdobnych i szlachetnych poszukiwali właśnie Walonowie, za miejsce
penetracji wybierając często góry,
w tym – Karkonosze i Góry Izerskie.
Pozostawili po sobie „znaki walońskie”, a przynajmniej tak głosi
legenda. Znaki miały wskazywać
drogę, ułatwiać odszukanie miejsc,
w których ujawniono skarby, ale
owe znaki były często zaszyfrowane
w taki sposób, żeby niewtajemniczeni z nich nie mogli skorzystać.
O tym wszystkim, pentagramach,
heksagramach i wszystkich tajemniczych oznaczeniach poszukiwaczy
– w książce, której lekturę szczerze
polecamy w zbliżające się długie, zimowe wieczory.

Festiwal Przodków wypełnia pustkę
W Jeleniej Górze odbędzie się
w końcu października br. I Festiwal
Obrzędów „Przodkowie – Wypełnić
Pustkę”, ale wezmą w nim udział także przedstawiciele izerskich gmin.
– Ten Festiwal – powiedziano nam
w klubie „Muflon”, który organizuje
imprezę – jest kontynuacją naszego
programu, który zamknęliśmy po
ośmiu latach pracy, to znaczy Festiwalu Folkloru. Tematyka naszej nowej inicjatywy skupia się na obrzędach tradycyjnie przypisanych do pór
roku albo miejsc. Chcemy połączyć
obrzędy z kulinariami i nie poszerzać
tematyki za bardzo, skupić się na magii tych dwóch zjawisk, one bardzo

często łączą się w wartościową, intrygującą całość. To duży program,
wezmą w nim udział przedstawiciele wielu dużych regionów, w tym
nawet z odległej Lubelszczyzny. Ale
nie zabraknie „naszych”, przyjadą
z pewnością przedstawiciele Lubomierza, przywożąc ze sobą „gołąbki
krużewnickie”. Będą i inni, ale główny organizator trzyma to tymczasem
w tajemnicy.
Obrzędowość, szczególnie w wymiarze lokalnym jest przejawem
magii, do której można się odwoływać nawet – a może przede wszystkim – w kręgu bliskich znajomych
i sąsiadów.
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Kościoły Pogórza

Radzimów Górny
W tym cyklu prezentujemy kolejno najciekawsze budowle sakralne
Pogórza Izerskiego. Akurat w tym
obszarze wpisują się one wyjątkowo w krajobraz – dominujące, wyniosłe wieże, zwieńczające prostą
bryłę świątyni, z daleka już wpisane w „rozfalowany” łagodnymi
wzniesieniami teren. Klasycznym
dla takiego opisu są choćby kościoły
w Pławnej, czy Pasieczniku lub widoczny na zdjęciu – w Radzimowie.

Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym był
wzmiankowany już w 1346 r., ale
później przebudowywany. Pierwszy
raz w 1528, a po jego całkowitej rozbiórce wzniesiono na tym samym
miejscu w latach 1803-06 kościół
ewangelicki. Nawa z drewnianym
stropem, empory przypominają
charakterystyczne wnętrza większości kościołów wiernych tego wyznania.

Ćwierć wieku ze średniowieczem

– To wydaje się być tak niezwykłe,
że warte zauważenia – powiedział
jeden z muzyków występujących
w świeradowskiej Hali Spacerowej
domu Zdrojowego. – Rzadko się widzi, że odznaczenie otrzymuje ktoś,
kto na to naprawdę zasługuje…
Ta uwaga dotyczyła Dominika
Dembiński, który koncertem prowadzonego przez siebie zespołu świętował 25-lecie powstania zespołu Rocal
Fuza – dziecięcego zespołu muzyki dawnej. Towarzyszyliśmy, jako
„Echa Izerskie” i jubilatowi, i jego
zespołom, bo poza „Rocal Fuza” animator kultury ze Świeradowa-Zdroju
prowadzi też inne. Jego podopieczni

Henryków Lubański
Kościół pw. św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim jest budowlą
niezwykle oryginalną, przy czym
ta uwaga dotyczy nie tyle samego
obiektu świątyni, a całego założenia.
Kościół jest bowiem otoczony osobno zbudowanymi krużgankami, poprowadzonymi z trzech stron.
Sama świątynia powstała najpewniej już w XIII w., ale jej wygląd nie
zachował się nawet w części. XIV
wieczny kościół został zniszczony
w XVII w., pozostałości głęboko
przebudowano u schyłku tamtego
stulenia (1696-98), wówczas w stylu
barokowym. W XVIII wieku po raz
kolejny przebudowano go dwukrotnie. Zyskał wtedy efektowny hełm
na wieży, jednak w 1945 r. bomba
lotnicza zniszczyła część kościoła.
Po remoncie wieża zyskała już dach
bardziej płaski.
Historycy przekonują, że taki wygląd kościoła i otoczenia wynikał

którzy z nami grają. Byłbym nieuczciwy, gdybym nie podkreślił roli
parafii, której proboszcz stwarza
nam możliwości prezentacji naszej
muzyki. Nie jestem pewny, czy organizowane przez nas festiwale miałyby szansę zaistnienia, gdyby nie
postawa księdza Franciszka Molskiego, a festiwal „Pro Musica Sacra” nie
obroniłby się wcale.
Gdyby chcieć wskazać precyzyjnie, co przyciąga dzieci z młodszych
klas szkoły podstawowej do tak trudnej sztuki, jak muzyka średniowiecza

cia i fascynacje instrumentami, które tam zobaczył, w tym choćby lirą
korbową, violą da gamba, i in. „Zainfekowany” miłością do muzyki średniowiecza przez szwarcwaldzkiego
lutnika, sam zaczął budować instrumenty z tamtej epoki. Powstawały
tumbaryny, fidele da Baccio, cister,
mandole, psałterze, i in.
– Nie zawsze szło mi tak, jak,
chciałbym – wspomina. – Kiedyś
pokusiłem się, by zbudować instrument, widziany na obrazie w kościele. Zbudowałem, ale… on nie grał!
Potem dopiero doszedłem do tego,
że ówcześni malarze też nie zawsze
widzieli na własne oczy instrumenty,
które malowali.
Po „Rocal Fuza” przyszły kolejne
zespoły – „Tiboryus”, kolejne, aż do
grającego w Mirsku zespołu „Gregoły”. Każda grupa prowadzona przez
D. Dembińskiego odnosiła w swojej
klasie znaczące sukcesy
– Mam ogromną satysfakcję z tego,
że nasza muzyka służy ludziom –
mówi D. Dembiński. – I tym, którzy
jej słuchają, i tym (jeszcze bardziej),

i baroku, to odpowiedź na tak postawione pytanie byłaby bardzo skomplikowana. Ale liczą się fakty – a już
ćwierć wieku przyciąga. I pewnie
tajemnica tego tkwi w osobowości
twórcy kolejnych zespołów, festiwali,
instrumentów…

z pierwszych lat pracy są już dojrzałymi muzykami, a ci, którzy wytrwali grają z sukcesami w całej Europie.
Muzykami są też synowie jubilata,
a jeden z nich wystąpił w kolejnym
koncercie, który został zorganizowany tuż po uroczystym jubileuszu,
w trakcie którego Dominik Dembiński otrzymał odznaczenie w sferze
krzewienia kultury najwyższe – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
zapewne z funkcji pielgrzymkowej
obiektu, w co łatwo uwierzyć, bo
nieopodal prowadził szlak pątniczy
św. Jakuba. Jedna z dróg tego szlaku
została w ostatnich latach także tutaj
właśnie wytyczona, więc historyczne funkcje kościoła odzyskały swój
dawny status.
Jeden z elementów starego instrumentu –
dzieło Jubilata.

Leśna
Rzadko kiedy w opisach świątyni
zdarza się spotkać określenie „kościół mieszczański”, a takie właśnie
pada przy okazji opowieści o kościele
pomocniczym pw. Chrystusa Króla.
Należy do najważniejszych zabytków
Leśnej, choć wcale nie jest wyjątkowo stary – powstał jako ewangelicki
i służył tej gminie wyznaniowej od
1529 r. W 1685 r. został rozbudowany, bowiem pełnił funkcję kościoła
„granicznego”, to znaczy przyjmował ewangelików z odleglejszych
miejsc katolickiego Śląska. Spłonął
w 1702 roku, dobudowano go szybko, w 1711 r., wielokrotnie remontowany później, ostatnim razem już
w XX w. Oryginalne wnętrza, bo kościół jest dwunawowy, ze skromnym
jak na świątynie wyposażeniem. Co
ciekawe – ołtarz barokowy pochodzi
z innego kościoła, ale także „izer-

Dziękując za lata muzycznej promocji Świeradowa-Zdroju Diana
Słupska powiedziała, że dziękuje
przede wszystkim za dwie sprawy
– skuteczne poszukiwania młodych
talentów oraz dzielenie się swoim
talentem przez animatora tej działalności.
Dominik Dembiński, który w początkach lat 90-tych r. założył zespół
„Rocal Fuza” wspomina te początki,
jako „koszmar grania na enerdowskich fletach”, występów za Odrą
z grupą dzieci, ale też swoje odkry-

Muzyka średniowiecza, prezentowana przez grupy D. Dembińskiego
jest dla wielu „historyczną egzotyką”,
choćby przez instrumenty, których
brzmienie odwołuje się do tamtej
epoki. A i nazwy tych instrumentów działają na wyobraźnię nawet
profanów muzycznych. Choćby gitterna, fidel kolanowa, citola, rebec…
Gdy słuchacze zamykają oczy mogą
poczuć się jak na biesiadzie sprzed
kilkuset lat. Chociaż nie tylko na
biesiadzie, bo muzyka średniowiecza
kojarzy się przede wszystkim z kościołami – utwory przecież wykonywane były przede wszystkim w ich
wnętrzach.

Las i jego dla nas prezenty
skiego”, bo z Zawidowa. Najstarsze
i historycznie najcenniejsze elementy budowli – to kamienne nagrobki
i epitafia wmurowane wewnątrz i na
zewnątrz świątyni. Są niekiedy starsze, niż sama budowla i tworzą bardzo interesujący, jeden z bogatszych
zespołów takich detali w okolicy

Od dziesięciu lat Nadleśnictwo
Lwówek Śląski, we współpracy z innymi instytucjami organizuje oryginalną imprezę „Dary Lasu”. Bez tzw.
zadęcia leśnicy pokazują, jak ważny
jest dla nas las, ile z niego czerpiemy. To edukacja nie namolna, naturalna… Jak las.
Jubileuszowe „Dary” przyciągnęły nie tylko tłumy widzów, ale też

całe delegacje zaprzyjaźnionych nadleśnictw, m.in. z Lubina, Złotoryi,
Szklarskiej Poręby i odległego Barda
i Żmigrodu. Kilkanaście konkursów,
rozdawanie sadzonek za makulaturę,
pokaz monstrualnych maszyn pracujących na co dzień w lesie, które
w tym dniu wyjechały na stadion
– to tylko niektóre zaprezentowane
atrakcje. Największą były – co zrozu-

miałe – największe kotły polsko-czeskiego bigosu, każdy z dwóch miał
200 litrów pojemności, ale obecni na
imprezie poradzili sobie z tym bez
wysiłku. A do tego – zawody sportowe w kilku konkurencjach, wędkarskie, rzeźbienia w drewnie i in.
Lwówek Śląski zyskuje – poza
sztandarowym Lwóweckim Latem
Agatowym – kolejną imprezę na tyle
specyficzną, że może się przebić jako
kapitalna atrakcja u schyłku lata.
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STARA
KUŹNIA
Gdyby spytać jakiegokolwiek
mieszkańca Jeleniej Góry o to, gdzie
można szukać wsi Przeździedza, to
odsetek poprawnych odpowiedzi
można byłoby liczyć… alkomatem
(bo w promilach). A to dystans raptem niespełna 40 km. I miejsce absolutnie niezwykłe.
Niezwykłe też są tam domy, w tym
jeden stary dom kowala. Stary, bo
jego rodowód sięgnie niebawem 300
lat, powstał dokładnie w latach 50tych XVIII wieku. Dowody są niezbite, bo wykute w kamieniu.
Ten dom – rozczłonkowany,
z izbami na różnych poziomach,
z urokliwymi kątami, zakamarkami
i detalami, jest dziś jedną z propozycji agroturystycznych Pogórza Izerskiego. Jedną z licznych, ale w swojej
klasie – wyjątkowy.
– Szukaliśmy domu na wsi najpierw w Wielkopolsce – mówi jego
właścicielka – potem coraz dalej i dalej. W końcu zdecydowaliśmy się, że
będzie to albo w Kotlinie Kłodzkiej,
albo w Jeleniogórskiej. W konsekwencji jednak trafiliśmy na Pogórze
Izerskie i ono nas pochłonęło. Nie
miałam wizji „tego” domu, ale oboje
z mężem wiedzieliśmy, że powinna
to być budowla nie zepsuta niby remontami. Nie musiałaby być aż taka
nobliwa, jak nasza „Kuźnia”, ale nie
mogła mieć elementów żelbetu, plastykowych okien, itp. elementów wyposażenia. Wiedzieliśmy też, że nie
szukamy domu, żeby go przerobić na
siedlisko ulubione przez wydawnictwa ukierunkowane na estetyzowaną
wizję sielskości, w stylu „Weranda
Country”. Nie mam nic przeciwko
temu stylowi, lubię takie domy i tę
aurę, ale jeszcze bardziej lubię autentyczność. Pełną autentyczność.
W swoich informacjach podkreślamy wszystkie zalety, ale też i wszystkie niedogodności, z którymi musi
się liczyć nasz gość. Powinien (zanim
przyjedzie) wiedzieć, czego się może
spodziewać, a na co liczyć nie może.
I mam z reguły niebywałe szczęście,
bo przyjeżdżają do nas tacy, których
charakter, sposób pojmowania wsi
i wiejskiego relaksu odpowiada atmosferze „Kuźni”. A przyjeżdżają do
nas różni ludzie, z różnych regionów
nie tylko Polski. We wnętrzach tej
przycupniętej pod stokiem niewysokiego wzgórza chałupki znajdują to,
czego szukali. I dlatego wielu wraca.
Nowi właściciele swego domu na
wsi poszukiwali kilka lat, bez nadmiernego pośpiechu, więc starannie.
W przypadku starej kuźni ważny
okazał się nie tylko sam dom, ale
i życzliwość, czy ciepło pierwszych
spotkanych tu mieszkańców. Także oprowadzający ich po „Kuźni”
gospodarz, zastępujący właściciela,
także był rzetelny w swojej narracji
– o domu wiedział wszystko i niczego nie ukrywał. A zajechali do Przeździedzy w możliwie najgorszym dla

Stara Kuźnia nadal czynna

„Zimna kuchnia” w Starej Kuźni

wizerunku czasie – w słotnym listopadzie wszystko z reguły wygląda
możliwie najgorzej. Śnieg jeszcze nie
przykrywa żadnych felerów, a liście
już też niczego nie zasłaniają.
Wiedzieli więc, że koszmarny kominek, który stał w reprezentacyjnej
kuchni, ani nie zdobi (co było widać), ani nie grzeje (o czym się mieli
osobiście przekonać później, kiedy
okazało się, że nawet jeśli wrzuciliby
do wnętrza „pół lasu”, to i tak cieplej
by nie było). Ale była urokliwa „zimna kuchnia” i „ciepły pokój” nad
warsztatem kowala. Były skrzypiące
schody i dechy podłogi, przewiewny
strych, na którym kiedyś może po-

Nastrojowe wnętrza Agroturystyki

wstaną letnie pokoje, a dziś można
się poczuć, jak w scenach ze starego
filmu. Trzeba było po prostu przyjąć
do wiadomości, że przejście w pierwszym sezonie zimowych z pokoju do
łazienki wymaga ubrania się, jak do
wyjścia na dwór, bo w domu – ze
względu na liczne wówczas szpary
w deskach – świeżego powietrza nie
brakowało.
– Ale nigdy – podkreśla Lidia –
nawet przez moment nie przeszło
nam przez głowę, że dokonaliśmy
niedobrego wyboru. Ten dom jest
wymarzonym miejscem do życia.
Tyle, że wymagającym.
W trakcie naszych wędrówek po
Pogórzu Izerskim mieliśmy okazję
spotykać rozmaitych ludzi, którzy tu
przyjechali, szukając miejsca do życia dla siebie. Z reguły trafiali z początku na trudne, wręcz spartańskie warunki. Jedni to akceptowali
z humorem, drudzy – z zaciśniętymi
zębami, jeszcze inni buntowali się

i wyjeżdżali. Mieszkanka jednego
ze starych domów przysłupowo-szachulcowych, o którym też pisaliśmy
w jednym z pierwszych wydań „Ech
Izerskich”, rodowita warszawianka,
po dwóch zimach zdecydowała się
jednak wyjechać. Powiedziała przy
pożegnaniu kilka słów, które mogą
być credo wszystkich, którzy tu przyjeżdżają: Pogórze Izerskie albo kogoś polubi, albo znienawidzi. Lubi
tylko tych, którzy bezapelacyjnie
poddają się warunkom, jakie ono
stawia. Nigdy nie wybacza chwil
zwątpienia. Zwątpiłam kilka razy
i muszę odejść. Ani siebie do Pogórza nie przekonam, ani ono mnie też
nie okaże już serdeczności. Wyjeżdżam jednak z żalem. Gdybym mogła jeszcze raz zacząć, to z pewnością bym tu pozostała, bo już wiem,
jak tu trzeba zamieszkać.
– Być może jest coś w tym – powiedziała właścicielka „Kuźni nad
Bobrem”. – Kiedy wyjeżdża się
z wielkiego miasta, trzeba być przygotowanym, że tutaj jest wszystko
inne – i domy, i ludzie. Nasi sąsiedzi
chyba docenili życzliwie to, jak wiele pracy fizycznej włożyliśmy w ten
dom, ale też, jak bardzo chcieliśmy
zachować ten dom takim, jakim był.
Czasami nam w tym wręcz fizycznie
pomagali, czasami mieliśmy ogromnie wiele dowodów, że nas wspierali

bardzo efektywnie, nawet… przynosząc coś do jedzenia, gdy widzieli, że
nie mamy czasu na przygotowanie
posiłku. Często pomagali, choć nie
mieliśmy śmiałości, by o to poprosić
– ot, tak sami z siebie. Uświadomiliśmy wtedy sobie, że w mieście takich
form ludzkiej życzliwości raczej byśmy nie doświadczyli.
„Kuźnia nad Bobrem” nie jest
„dziełem skończonym” i pewnie długo jeszcze – jeśli w ogóle – nie będzie
skończonym. Pojawiają się przecież
ciągle i nowe potrzeby, i nowe możliwości. Czasami też nowe (w rozumieniu – stare) sprzęty, które pasują
do atmosfery domu. W miejsce tego
zadziwiającego kominka, który nie
grzał, powstał nowy, znacznie mniej
kapryśny. W starym warsztacie kowala można organizować niemal bez
przygotowania warsztaty kowalskie,
bo jest i pełna galeria młotów i młotków, i nawet miech, pamiętający co
najmniej XIX wiek, wciąż sprawny.
Odświeżono kamienne detale domu,
ale na tyle zachowując ich autentyczność, że już jedna grupa filmowców
tu właśnie wypatrzyła miejsce na
nakręcenie filmu „z dawnych lat”.
W starej stodole przygotowano izbę
biesiadną, ”zimna kuchnia” znakomicie pełni swoją rolę, będąc świetną spiżarnią. Okna trochę zarasta
bluszcz i winorośl, przez inne widać
na wyciągnięcie ręki gałęzie drzew,
przy czym określenie „wyciągnięcie
ręki” należy traktować bardzo dosłownie.
– Mamy wielką satysfakcję – podkreśla Lidia – że nasi goście, gdy już
tu przyjadą, akceptują ten dom takim właśnie, jakim on jest. Podobnie
jak my myślą, podobnie odczuwają.
Wierzę, że jest ich wielu, tylko może
nie wszyscy już w sobie odkryli, że to
jest miejsce dla nich właśnie.

Biblioteczka Izerska
Śląskie niebo (w gębie)
Jak przekonuje Arkadiusz Franas,
naczelny redaktor „Gazety Wrocławskiej”, a jednocześnie wydawca książki pod tytułem „kulinarne podróże
po Dolnym Śląsku” najpopularniejszym daniem przedwojennej kuchni
dolnośląskiej była potrawa pod obiecującą wielce nazwą „śląskie niebo”.
Jak wynika z przepisów była to wyrafinowana składanka boczku duszonego z jabłkami (suszonymi lub
świeżymi), gruszki, śliwki, kluski, itp.
Gdy na Śląsku panował Wilhelm II
nie wyobrażano sobie królewskiego
przyjęcia bez „nieba”, a każdy Ślązak
co najmniej raz do roku kosztował
tej potrawy.
Współcześnie nie widujemy „śląskiego nieba” w gastronomii, a to
z różnych powodów. Kuchnia śląska
po latach odcinania się od jej korzeni dopiero teraz znowu na Dolnym Śląsku zaczyna swój renesans,
a po drugie – ważniejsze – o czym
też wspomina A. Franas, kuchnia
dolnośląska to „kuchnia spotkań”
i popularniejsze są potrawy, które
nasze babcie (bo rzadziej dziadkowie
z oczywistych powodów) przywiozły
ze swoich rodzinnych domów. A te
domy stały we Lwowie, na części
terenów dziś Zachodniej Ukrainy,
generalnie – na Kresach. Albo w krainach dawniej Jugosławii, ale też na
Mazowszu, czy w Wielkopolsce i na
Górnym Śląsku. Zyskaliśmy więc
smaki bałkańskie, czy kresowe, odzyskujemy Śląskie, a poszukujemy
własnych, całkiem naszych.
I o tym jest ta książka, efektownie wydany album kulinarny. Dwie
gminy Pogórza Izerskiego znalazły
się w tym wydawnictwie, bez trudu
znajdziemy Gryfów Śląski i Nowogrodziec.
Gryfów serwuje ryby – kiełbasę
z pstrąga z konfiturą z czerwonej cebuli, albo puree z czerwonej cebuli
i buraka. Są i desery – „cytrynowa
chmurka”, ale też danie o wyjątkowo
magnetycznej nazwie – „Dzika zielona przyjemność”. Z pewnością jest
to dziki eksperyment, bo w składnikach zauważyliśmy dwa gatunki sałaty (lolo i lolo rosa), liście pokrzywy,
mlecz i czosnek niedźwiedzi, a poza
tym drobiazgi bardziej konwencjonalne. Wszystko to zresztą służy
przygotowaniu sosu, którym pole-

Czy wiecie, że…
.. w połowie XIX w. w Mirsku ponad 100 rodzin miało prawo warzenia
piwa? Ze współczesnego punktu widzenia można to odebrać, albo jako
ograniczenie wolności osobistej (bo
przecież dlaczego „on” może, a „ja”
nie mogę?), albo zagrożenie alkoholizmem (wówczas w Mirsku istniało raptem niespełna 300 domów
murowanych, więc można uznać, że
co trzecia rodzina miała prawo produkcji napojów „z procentami”, więc
jest to sporo). Ale… trzeba też brać
pod uwagę, że wówczas poza wodą
nie było specjalnego wyboru napojów. Soki w dzisiejszym rozumieniu
nie istniały, z herbatą, czy kawą było
krucho. Pozostawało piwo – zresztą
słabsze, niż współczesne. Jaki z tego
wszystkiego wypływa wniosek? Jeden
z pewnością – oceniając dawne wydarzenia i zjawiska nie należy tego czynić z dzisiejszego punktu widzenia.

Tylko osiem posesji…

… zgłoszono w Gryfowie Śląskim
do konkursu „Ukwiecone Miasto”?
W dodatku – w dwóch kategoriach,
najładniej ukwiecony balkon, albo
najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród. Z balkonami było prościej – zgłoszono tylko
dwa, więc nikt nie wypadł „poza pudło”. Nawiasem mówiąc – to zastanawiające, że zgłoszenia były tak nielicz-

wamy ową sałatę. Kto chce – niech
eksperymentuje.
Kto się boi – powinien zasięgnąć
języka u uczennic szkoły z Biedrzychowic, Magdaleny Majgier i Karoliny Ramulewicz, które właśnie
skomponowały „wariacje na temat
pstrąga” z ową „dziką zieloną przyjemnością.
Burmistrz Olgierd Poniźnik wprowadza w świat kuchni gryfowskiej
wspomnieniami z domu, który jego
rodzice zostawili na Białorusi, gdzie
serwowano bliny z maczanicą, czy
wielkanocne korowaje i to są smaki
jego młodości.
W Nowogrodźcu króluje „Kwaśnica Matyldy”, której autorką jest
Matylda Smusz, ale znakiem rozpoznawczym tej gminy z pewnością
jest „kociołek bałkański”. Z przepisu
wynika, że bardzo… niezdrowy, bo
i boczek, i karczek i golonka, ale są
też warzywa, bo ostra papryka i cebula, i inne przyprawy. Z Bałkanów
pochodzą całe rodziny, które tutaj
zostały osiedlone w 1945 r. i „pamięć
kulinarna” przetrwała w kolejnych
pokoleniach w wielu wisach, czego
dowodów jest więcej, choćby przesławna w regionie „peczeniac” (zwana też „pieczenicą”). Jej tytularnym
autorem jest Franciszek Bochenek,
więc nazwa „pieczenica Franciszka”
jest oczywista. Ale bywają też „słodziutkie kurczaki” z gruszkami, jabłkami, śliwkami i nawet bananem, bo
kuchnia Bośni, Serbii, czy Czarnogóry była i jest rozmaita.
ne. Świadczy to albo o skromności,
czy niskiej samoocenie mieszkańców, albo o braku zainteresowania,
czy wiedzy o tym, że taki konkurs
w ogóle się odbywa, albo też o braku
zainteresowania ukwiecaniem. Jakby
nie było – satysfakcja jest niższa, niż
mogłaby być.

Pięć z haczykiem…

…milionów złotych pochłonie rewitalizacja rynku we Wleniu, w ramach której zostaną wymienione
również instalacje podziemne, więc
nie wszystkie efekty tych wydatków
będą widoczne gołym okiem. Spośród tych widocznych można wskazać wymianę nawierzchni. Prace
przy tej inwestycji rozpoczną się
niebawem.

Czternaście…

…seansów kinowych zaplanowano na październik 2018 w KzR „Jutrzenka”. KzR – to oczywiście „Kino
za Rogiem”, nowa formuła małego
kameralnego kina w niewielkich
miastach. To wleńskie przyjęło nazwę „Jutrzenka”, po nieistniejącym
już kinie, ale prowadzi zupełnie
inną działalność, prezentując najnowsze i nieco starsze filmy w komfortowych warunkach i w kameralnych wnętrzach. Bilet na większość
seansów – to wydatek rzędu 5 zł, na
najdroższe – 8 zł. Tyle da się wysupłać nawet w skromnym budżecie.
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Zawidów (trochę) bajkowy
– Chcemy promować Zawidów
i jako „Miasto Anioła”, bo przecież wizerunek Archanioła Michała
w herbie miejscowości do czegoś
zobowiązuje – mówi Agnieszka Roczon z UM w Zawidowie – ale też
chcemy pokazywać miasto także
przez jego historię. A żeby nie było
to nudne – wpisujemy się w bardzo
efektowne z naszego punktu widzenia „Opowieści Skrzatów Izerskich”.
To sympatyczne wydawnictwo LGD
Partnerstwa Izerskiego, mające –
poza bajkową formą – edukacyjne
treści. Nasze, zawidowskie historie
świetnie się nadają do takiej narracji,
a niektóre aspekty przeszłości miasta
są świetną kanwą opowieści. Choćby

przypadek występujących w Kocim
Potoku małży, tzw. skójki perłorodnej, z których pochodzą (a właściwie
pochodziły, bo zostały wytrzebione)
jedyne perły, powstające w słodkich
wodach rzek, a nie w słonych morzach.
Skójka perłorodna (inaczej –
perłoródka rzeczna) to małż żyjący
w słodkich wodach zimnych rzek
północnej Europy. Na Pogórzu
Izerskim występowały m.in. w Kwisie w okolicach Gryfowa i Leśnej,
a także w innych potokach , m.in.
Kocim w okolicach Zawidowa. Perły skójki miały różne kolory, najwyżej ceniono białe. A było kosz-

Bajka z nowego zbioru Opowieści Izerskich Skrzatów

Strumień Zagubionych łez

Pewnego popołudnia Kacperek
i Ambroży zawędrowali na skraj lasu,
do miejsca, gdzie przepływał mały
strumień. Była to bardzo przyjemna
wędrówka, bo dzień był upalny i żar
wszystkim dokuczał, a tu skrzaty znalazły cień i odrobinę chłodu. Rzeczka
płynęła spokojnie, szmer wody był
bardzo kojący, a na dnie w promieniach słońca widać było połyskujące
drobne kamienie.
– Czemu ten strumień nazywany jest Kocim Potokiem? – zapytał
Ambroży. – Przecież koty nie lubią
wody…
– Nie wiem – powiedział Kacperek
– może dlatego, że jego koryto jest
tak pozakręcane jak koci ogonek?
A może tu rosła kiedyś kocimiętka,
którą koty uwielbiają? Może ktoś tu
znalazł ukochanego kotka? To chyba będzie już na zawsze tajemnica,
ale to dobrze, bo każdy może sobie
sam szukać odpowiedzi – dlaczego
ten Potok jest Koci. Ja nazwałbym go
inaczej… – powiedział tajemniczo
Kacperek.
– A jak? – Ambroży oczywiście nie
mógł ani chwili wytrzymać, bo kochał różne tajemnice i bardzo chciał
je poznawać. Kacperek świetnie
o tym wiedział, więc udawał, że powiedział to niechcący i wolałby, żeby
takie słowa nie padły w ogóle. Im
bardziej małomówny stawał się Kacperek, tym bardziej niecierpliwie naciskał na niego Ambroży. – Powiedz,
powiedz proszę – mówił. – Wiesz
o czymś, o czym ja nie wiem… Dlaczego mi to robisz?
Kacperek w końcu westchnął i powiedział: – Według mnie ten potok
powinien nosić nazwę Strumienia Zagubionych Łez… Gdybyś się
uważnie przyjrzał, może znajdziesz

chociaż jedną z nich. Wielu szukało tych łez, przez setki lat. Prawie
wszystkie zostały odnalezione, ale
ludzie mówią, że wciąż jeszcze są tu
takie, których ludzie nie zdołali wyciągnąć.
– Żartujesz sobie ze mnie znowu
– poskarżył się Ambroży. – A już myślałem, że tak nie będzie. Jak można
znaleźć łzę w wodzie? Ona po prostu
zniknie… rozpłynie się.
– Ale łzy z Kociego Potoku są inne
– nagle skrzaty usłyszały cichutki
głos piżmowca. Nie od razu zobaczyły maleńką główkę zwierzątka
wychylającą się z niewidocznej prawie norki, tuż ponad powierzchnią
płynącej wody. – Łzy z Kociego Potoku są cenne, jak złoto – mówił dalej
piżmowiec – bo są dowodem prawdziwej miłości i prawdziwej tęsknoty.
A takie łzy nie znikają…
Skrzaty tak się zasłuchały, że wpatrywały się uważnie w piżmowca,
nawet nie poruszając rękami, bo nie
chciały go spłoszyć. On rozglądał się
uważnie, czy nic mu nie grozi, ale widać było, że chce się podzielić swoją
opowieścią. Rozczesał pazurkami futerko i mówił dalej:
– Dawno, dawno temu żyła tu
młoda dziewczyna, zakochana
w chłopcu z sąsiedniej miejscowości – opowiadał piżmowiec. – Ale
czasy były niespokojne, wybuchały
coraz to różne wojny. Władcy toczyli
je między sobą, czasami spierając się
o drobne sprawy, ale potrzebowali
do tych wojen żołnierzy. Wcielali do
swoich wojsk mężczyzn i kazali im
bić się z innymi. Do wojska trafił też
ukochany młodej panny. Rozstawali się właśnie nad Kocim Potokiem,
ściskając się, obiecując, że nie zapomną o swojej miłości nawet w naj-

towne niezwykle, czego dowodzi
zapisek, że Samuel Ledel ze Zgorzelca sprzedał dwie takie perły za
10 talarów. Jeśli w tym samym czasie miesięczne zarobki robotnika
nie przekraczały 5 talarów, to daje
wyobrażenie o wartości pereł.
Wyrywano skójki bez litości,
więc na początku XVIII w. (1729)
August II Mocny zakazał dzikiego
połowu. Żeby zyskać posłuch karą
za nieprzestrzeganie zakazu miało
być obcięcie ręki. Małże widywano
jeszcze na początku XX w., bo wiele niekorzystnych zjawisk (zatrucie rzek ściekami przemysłowymi,
pojawienie się pstrąga tęczowego,
i in.) spowodowało, iż małże utraciły warunki do swobodnego rozwoju, do czego przyczynił się też
szabrownicza eksploatacja pereł.
trudniejszych chwilach. Ona obiecywała, że będzie czekać aż on wróci,
on obiecał, że wróci…
– Ale nie wrócił… – westchnął
piżmowiec. – Dziewczyna czekała latami, stała się piękną kobietą, potem
uroczą staruszką… Ale zawsze przychodziła nad Koci Potok, do miejsca,
w którym z chłopcem przysięgali
sobie miłość. Nigdy nie pokochała
nikogo innego, a za każdym razem,
kiedy wspominała tego jedynego –
płakała. Patrzyła pochylona nad płynącą wodą i jej łzy spływały wprost
do strumienia. A że były to łzy najprawdziwszej miłości, nie gubiły się
w nurcie, a zamieniały w perły.
– Może jeszcze tam są? – wyszeptał
Ambroży, zasłuchany w tę opowieść.
– Nie ma już ich – powiedział cicho piżmowiec. – Dziewczyna płakała latami, więc pereł było dużo,
ale i szukających też niemało. Ludzie
urzeczeni ich urodą i blaskiem szukali tych pereł, nie wiedząc, jakim
sposobem powstały. Tym bardziej,
że rozniosło się w okolicy, iż te perły
przynoszą szczęście w miłości. Ponoć każdy, kto miał przy sobie choć
jedną, mógł być pewien, że nie rozstanie się ze swoim szczęściem, więc
każdy chciał je mieć. W końcu w Kocim Potoku zabrakło pereł…
– I nie ma już żadnej? – zapytał
zmartwiony Kacperek.
– Nie wiem – odpowiedział piżmowiec. – Ja żadnej nie widziałem,
ale może jeszcze gdzieś są, ukryte
w nurcie Potoku, między drobnymi
kamyczkami. Czekają na kogoś, kto
kocha naprawdę mocno i znajdzie
perłę, która sprawi, że ta miłość będzie trwała na zawsze.
Z cichym pluskiem piżmowiec
wpłynął w nurt Potoku i zniknął.
A Kacperek i Ambroży jeszcze długo
patrzyli w migocący blaskami słońca
strumień. Na jego dnie widzieli tylko małe kamyczki, ale wiele z nich
błyszczało mocniej, jakby jednak nie
były zwykłymi kamieniami…

Miasto ze snu
Złotniki – to wieś, będąca dawniej
herbowym miastem, powstałym ze…
snu. Pisaliśmy o tym, że swego czasu
jeden z właścicieli zamku Czocha był
na krótkim popasie, przysnął i śniło mu się, że obok leży bryła złota,
więc uznał to za dobrą wróżbę, kazał zbudować kopalnię i sprowadzić
górników. Nadał nawet miastu herb
i nazwę – Goldentraum, to znaczy
Złoty Sen.
Złota było niewiele, ale z tej historii pozostało miejskie założenie
malutkiej dziś wsi, która ma i rynek,
i ratusz, i nawet kilkanaście (też malutkich) domków. Jak na niespełnione marzenie o bogactwie – wyjątkowo malownicze.

… umarł na naszych rękach…
Drogi Czytelniku, jeśli masz przed
oczyma ten właśnie tekst w październiku 2018 r., to wiedz, że kilkanaście
dni temu, dokładnie 28 września 2018
r. umarł telegram.
Ta „śmierć” przeszła niezauważona, bowiem od lat „nieboszczyk” nie
dawał znaków życia, jego ziemski
byt był podtrzymywany sztucznie,
to znaczy – przy pomocy przepisów.
Ale życie miał piękne i długie, przeżył
z nami równo 160 lat!
W nieco żartobliwej formie piszemy o bardzo ciekawej odmianie usługi pocztowej, jaką był telegram, nadany po raz pierwszy w sierpniu 1858
roku. Telegram był znakiem nowych
czasów, kiedy właśnie czas zaczął się
liczyć. Piszemy o tym nie przypadkiem – na Pogórzu Izerskim bowiem
zachowała się pamiątka po czymś, co
było „prawie telegramem”, a mianowicie słup milowy tzw. poczty saskiej.
Takie słupy zostały wzniesione na
mocy decyzji Augusta II Mocnego,
wydanej w 1721 roku i wyznaczały
odległości (stąd niekiedy używana nazwa – słupy dystansowe). W zależności od tego – jaki dystans wyznaczały,
miały różną wysokość i różne na nich
umieszczano napisy. Chodziło o to,
by konne karetki pocztowe, a właściwie – woźnice, wiedzieli dokładnie
gdzie są i jaką odległość mają jeszcze
do przemierzenia. Wystawiano słupy
milowe, półmilowe i ćwierćmilowe.
JEDYNY, JAKI SIĘ DO DZIŚ ZACHOWAŁ STOI NA PERYFERIACH
NOWOGRODŹCA, dawniej we wsi
Oldrzychów, przyłączonej do miasta.
STOI NIEPRZERWANIE W TYM
MIEJSCU PONAD 290 LAT, wystawiony w 1725 roku.
Poczta saska musiała sprawnie
przenosić wiadomości między Dreznem a Warszawą, bowiem król Polski, August II był też elektorem saskim
i pomieszkiwał raz tu, raz tam.
Saska mila – to 9 km, więc dystans,
który posłaniec pieszy powinien przebyć w czasie nie dłuższym, niż dwie
godziny.
O telegramach nie było wówczas
mowy. Potem życie przyspieszyło,
i krótko po pierwszym telegramie

wysyłano już sporo kolejnych. Ponoć
przesłanie 45 znaków na dystansie tysiąca kilometrów zabierało 22 minuty,
a posłańcowi konnemu przewiezienia
listu – nie mniej, niż 65 godzin. Te
„błyskawiczne” telegramy opierały się
na działaniach tzw. telegrafu optycznego, niemniej przy chmurach stawał się on bezużyteczny, sprawność
odzyskiwał przy słonecznej pogodzie. W 1837 roku nastąpił przełom,
bo wdrożony został alfabet Samuela
Morse’a, który wynalazł też przy okazji telegraf elektromagnetyczny, co
przyspieszyło tempo przekazu wiadomości do 40 – 60 znaków na minutę.
Ten alfabet miał jednak pewną
wadę – składał się z kresek i kropek.
Kolejnym etapem było odkrycie telegrafu Hugesa, który na docelowej
stacji odbiorczej drukował czytelną
w pełni treść wiadomości.
Telegram, jaki już pamiętają ludzie
w wieku 50-60 lat do był zwykły druk
pocztowy, na którym naklejano paski wiadomości – nie więcej, niż 160
znaków, analogicznie, jak później sms
w telefonie komórkowym.
I właśnie telefony komórkowe, ich
pełna dostępność i wciąż relatywnie
obniżana cena, zarówno aparatu, jak
i usługi, sprawiły, że w obszarze usług
Poczty na telegramy zabrakło już
miejsca.
Dawne telegramy było koszmarnie
drogie, więc decydowano się na ich
wysłanie tylko w skrajnych przypadkach – śmierci, narodzin, czy w innych
raczej dramatycznych okolicznościach. Potem cena spadała, więc pojawiły się też telegramy gratulacyjne, np.
z okazji ślubu. Nigdy jednak telegram
nie wszedł do powszechnego użytku
w takim znaczeniu, jak dzisiejszy sms.
Nie tylko dlatego, że i wysyłanie, i odbieranie było kłopotliwe. Jego doręczenie, choćby najszybsze, zajmowało
co najmniej kilka godzin. Ktoś musiał
przyjść na pocztę, nadać, potem listonosz brał kopertę i niósł do odbiorcy,
a jeśli tego nie było w domu, to musiał
sam przyjść na pocztę. Wiadomość
sms możemy odczytać na odległość
kilu tysięcy kilometrów w zasadzie
w kilka, kilkanaście sekund.

Z wysoka na Wysokim

Koci Potok pod Zawidowem

W gminie Stara Kamienica zadziwiająca jest logika i konsekwencja
nazw geograficznych. Najwyższym
punktem gminy jest szczyt o nazwie
Wysoki Kamień (1.058 m n.p.m.),
który znajduje się – co oczywiste
w tej sytuacji – w Grzbiecie Wysokim Gór Izerskich. Z Wysokiego
Kamienia można podziwiać panoramę i Góry Izerskich, i Pogórza
Izerskiego, a nawet sporą połać
Karkonoszy. Ciekawostką jest fakt,
że od najwyższego do najniższego
punktu geograficznego gminy dystans wynosi ok. 15 km w linii prostej i na tym dystansie różnica sięga
niespełna 800 m (dokładnie – 798).

Dla porównania – w granicach miasta Jelenia Góra ta różnica wynosi
grubo ponad 1.000 m, bowiem najwyższy punkt – to Śmielec (1.424 m
n.p.m., przez szczyt biegnie granica
miejska Jeleniej Góry), a najniższy –
to Borowy Jar, niewiele ponad 350
m n.p.m.). Na marginesie – dla wielu zaskoczeniem jest fakt, że Jelenia Góra jest w swoim najwyższym
punkcie wyższa, niż… Szrenica! Ta
ma bowiem 1.362 m n.p.m. Hasło
„prawdziwe góry w Jeleniej Górze”
nie jest może do końca prawdziwe,
ale warto tę ciekawostkę odnotować, bo i dla wielu Jeleniogórzan
może być to odkrywcze.
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Wieniec z Wieży

Dożynki
w Gryfowie
Dożynki Wojewódzkie Dolnego
Śląska odbyły się w tym roku w Gryfowie Śląskim z całym należnym dla
tego przedsięwzięcia splendorem.
Wprawdzie tylko połowa powiatów
dolnośląskich zdecydowała się przysłać delegacje z wieńcami, ale za to
i wieńce, i delegacje były doprawdy
imponujące. Powiat Lwówecki reprezentowany był przez sołectwo Wojciechów, a jako ostatni niesiony był
wieniec gospodarzy imprezy – gminy Gryfów Śląski. Dożynkowe dzieło
wykonane było przez mieszkańców
Wieży, pod osobistą opieką sołtys tej
wsi, Barbary Pasiak.
W swoim stylu zaprosił na dożynkową zabawę gospodarz dożynek,
burmistrz Gryfowa, Olgierd Poniźnik, który zdecydował się uwspółcześnić nieco Wieszcza, Adama Mickiewicza i powitał serdecznie „wśród
tych pagórków leśnych, wśród tych
łąk zielonych, szeroko nad błękitną
Kwisą rozciągnionych, wśród tych
pól malowanych zbożem rozmaitem,
pozłacanych Młyńską pszenicą, Wolbromowskim żytem. Gdzie barszcz
Sosnowskiego jak świerzop, a gryka
jak śnieg biała…Gdzie panieńskim
rumieńcem (niejedna) Gryfowianka
pała (tu trochę przesadził, bo zawstydzonych Gryfowianek nie znaleźliśmy, widocznie stały się bardziej
śmiałe). Burmistrz mówił „a wszystko przepasane wstęgą Olszy, Kwisy,
jakby miedzą, na której dożynkowi
goście siedzą”.
Mickiewicz się do tej inwokacji nie
odniósł, spadkobiercy też nie wnieśli
protestów.
„Misterium Chleba” w wykonaniu
członkiń zespołu Łużyczanki było
efektowną cząstką programu artystycznego, poprzedzonego przemłóceniem i przewianiem zboża, które
w małych workach, na dobrą wróżbę
urodzaju roku kolejnego otrzymali
starostowie dożynek.
Jury miało spory kłopot z wyborem najlepszego wieńca, bo nie dość,
że powiaty „lobbowały” za swoimi,
to rzeczywiście – wieńce były imponujące. Szefowa Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, jako członkini jury miała ogromny problem,
podobnie jak pozostali jej koledzy.
W wyniku oceny wygrał Powiat
Trzebnicki, przed Ząbkowickim,
a trzecie miejsce, także „na pudle”
zajął nasz izerski powiat Lubański,
a dokładnie – wieś Jałowiec.
Chciałoby się skończyć tradycyjnie, że „i ja tam byłem, miód i wino
piłem”, ale od lat taka sentencja nie
wchodzi w rachubę. Za wielu kierowców, żeby wino popłynęło, jak
dawniej.
Zresztą i na trzeźwo zdarzyły się
niespodziewane przypadki, a jednym z wyjątkowo zadziwiających
było osunięcie się jednego z członków orkiestry w trakcie przemarszu
na dożynkowe pole z wysokiego
muru do rzeki. W wyniku upadku
doznał on bolesnej kontuzji i skończył swój udział w dożynkach na
długo przedtem, zanim się one jeszcze rozpoczęły.
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Cis – jak cierpią drzewa

Tysiąc trzysta lat – to domniemany
wiek najstarszego drzewa w Polsce,
henrykowskiego cisa. Domniemany,
bo trudno jednoznacznie to ustalić,
niemniej okrzyczany dąb „Bartek”
jest od niego – bagatela – kilkaset
(!) lat młodszy z całą pewnością. Ma
„tylko” ok. tysiąc lat.
Cis z Henrykowa Lubańskiego
wycierpiał sporo w swoim życiu,
łącznie z tym, że Kozacy pocięli go
swoimi szablami, a teraz cierpi – jak
my wszyscy – z powodu upałów.
– Cis potrzebuje odrobiny cienia,
jak ludzie – mówią specjaliści. – Najczęściej cisy rosną w pobliżu innych
drzew, henrykowski jest samotny,
stąd komfort jego życia jest zdecydowanie mniejszy. Może – w ramach
ochrony tego drzewa – uda się posadzić w jego pobliżu kilka wyrośniętych już dębów. Najlepsze byłyby 60
– 80-letnie, ale to wyjątkowo trudne, więc pewnie przyjdzie posadzić
młodsze i poczekać.
Cis, żeby przeżyć tego lata, otrzymał sztuczny cień – został otoczony
siatkami „cieniówkami”. A jego kondycją, czyli nawilżeniem podłoża
zajmuje się cały system pomp, którymi woda dociera do korzeni, natomiast specjalne zamgławiacze tworzą sprzyjającą koronie aurę. Przed
nornicami chronią siatki, zakopane
w ziemi.

„Wioska nietoperzy”, czyli Mała
Wieś Górna postanowiła wykorzystać swoją szansę i „na bazie” nietoperzy przygotować zjawiskowy
wieczór – „BATBALIA”. Do udziału
zaproszono fachowców – wrocławskie małżeństwo, Iwonę i Piotra
Gottfriedów – oboje małżonków
zafascynowanych jest życiem nietoperzy do tego stopnia, że mają nagrania ich głosów, maskotki w po-

staci nietoperzy, i in. Wtajemniczeni
wiedzą, że ich… tort ślubny też był
przyozdobiony figurką nietoperza!
Jedną z bardziej oryginalnych płyt
CD w domu chiropterologów i jedną z popularniejszych jest oczywiście ta, na której zapisane są głosy
nietoperzy.
Chiropterolodzy – bo tak się nazywają fachowcy od nietoperzy –
przygotowali tematyczną prezentację

multimedialną, później – wycieczkę
chiropterologiczną z detektorami
dźwięku, bo bez tych urządzeń nie
sposób znaleźć nietoperzy. Tańczące w powietrzu, malutkie ssaki
wywołują naraz i zaciekawienie, ale
i odrobinę leku, bo wygląd niektórych gatunków może budzić grozę.
Ale… nie w Małej Wsi Górnej, która
nietoperze wpisała w temat promocji
występujących tu atrakcji.

Refleksje na marginesie
Fragment cisowego pnia można oglądać
w siedzibie Karkonoskiego Parku
Narodowego w Sobieszowie

Ile pije cis? – Około 300 litrów
wody jednorazowo, ale w okresie
szczególnych upałów nawet do 700
litrów, najlepiej od godziny piątej
rano, bo po godzinie ósmej temperatura powietrza jest już zbyt wysoka.
To wszystko kosztuje i wielu ludzi
twierdzi, że nie ma sensu marnować
pieniędzy dla drzewa, które powinno żyć samodzielnie, jak każde inne,
w każdym lesie.
– Cis henrykowski nie jest „każdym innym” drzewem – przekonują
jego fani. – Jest wyjątkowy. I musi
być wyjątkowo traktowany.

Dziś nie można już oglądać henrykowskiego cisa w pełnej krasie. Jest chroniony
instalacjami przed nadmiernym słońcem, zbyt silnym wiatrem i zasilany specjalną
instalacją nawilżającą

Zagadka dubeltowa
W tym wydaniu „Ech Izerskich”
proponujemy naszym Czytelnikom
dwie zagadki. Zabawa jest więc nieco
trudniejsza, bo trzeba znaleźć prawidłową odpowiedź na oba pytania,
ale i nagroda będzie bardziej okazała.
Obie zagadki mają wspólny motyw
– jest nim ozdobna krata. Tyle, że
w jednym przypadku jest elementem
elewacji frontowej domu, a w drugim – elementem wnętrza. Dla ułatwienia – w tym drugim przypadku
budynek jest dostępny, także dla tzw.
ludzi z zewnątrz.
Kto wie – gdzie są zainstalowane
obie te kraty? Na odpowiedzi czekamy do końca listopada 2018 r. w siedzibie LGD Partnerstwo Izerskie
w Uboczu. Można je nadsyłać pocztą

Nietoperze tańczą (w Małej Wsi Górnej)

konwencjonalną lub elektroniczną.
Życzymy sukcesów w poszukiwaniu
rozwiązania naszej zagadki.

Odeszły małe kina, odchodzą widokówki…

Nie doceniamy urody miejsc,
w których żyjemy. To ogólna refleksja i dotyczy wszystkich nas, którzy
szybciej będą dostrzegać dziurkę
w rynnie, niż doceniać malowniczość
barokowych, czy renesansowych budowli. Oczywiście – tę przysłowiową

Albo inny dom, na prawej flance
kadru, dawne kino „Tivoli”, o którym młodsi, niż 40-letni już nie
pamiętają, albo wręcz w ogóle nie
wiedzą. To kino zniknęło jak „Wieniec” w Świeradowie-Zdroju, „Raj”
w Lubomierzu, „Jutrzenka” we

przed przejściem dla pieszych, gdy
ktoś zamierza wejść na „zebrę”, itp.).
Właśnie początek października jest
startem kolejnej zmiany, a właściwie
pierwszym okresem likwidacji jednej z najstarszych usług pocztowych
– nie będzie już telegramów. Swego

„dziurkę” należy załatać, albo wymienić całą rynnę, żeby pozbyć się
problemów w okresie deszczu, ale
niechże ona nie przesłania nam całego widoku.
Pogórze Izerskie jest wręcz przepełnione zabytkowymi obiektami,
a Gryfów Śląski i jego Rynek jest
jednym z dobrych na to dowodów.
W dodatku ciąg kamieniczek ujęty
w jednym kadrze może być tematem
co najmniej kilku gawęd o historii i jej
meandrach. W tym przypadku o artyście malarzu – Avenariusie, który miał
nieszczęście żyć i tworzyć w okresie
faszyzmu, ale był na tyle „trudnym
przypadkiem”, że został w okresie
hitleryzmu osadzony w więzieniu za
swój stosunek do tamtej ideologii,
a tylko talent i znajomi uchronili go
od poważniejszych konsekwencji.

Wleniu i inne. Było znakiem czasu,
a jego likwidacja też jest (kolejnym)
znakiem innego czasu, kiedy alternatywą kinową są kina domowe,
albo wielosalowe kina w dużych
miastach. Chociaż… akurat w tej
branży coś się znowu zmienia, coś
wraca i powstają „Kina za Rogiem”,
którym początek dał Wleń, a zaraz
potem ruszył z takim kinem Lubomierz. Okazuje się, że wspólne przeżywanie sztuki jest trudne do zastąpienia nawet najnowocześniejszym
sprzętem we własnym domu.
Rzeczywistość wokół nas zmienia
się w iście przerażającym tempie.
Chcemy uświadomić wszystkim Czytelnikom, że przeżyliśmy wspólnie
kilka rewolucji (w tym segregowanie
śmieci, zmianę kultury jazdy samochodem, który MUSI zatrzymać się

czasu były wysyłane (i odbierane)
najczęściej w szczególnych okazjach
– narodzin, ślubów, czy śmierci. Dziś
są sms-y, obiegające w chwilę cały
świat, więc poczta nie ma już żadnych powodów, by podtrzymywać
żywot telegramów. Kurczy się zresztą
też sieć jej innych usług, bo mamy
dostęp do banków przez Internet,
MMS-y zastępują urokliwe pocztówki, które z kolei zyskują funkcję najtańszej pamiątki z wycieczki, a nie
obrazka do podzielenia się ze znajomymi radością z wyjazdu.
To naturalne, ale… „a jednak mi
żal…” jak śpiewał rosyjski bard, Wysocki, wprawdzie nie na temat kina
„Tivoli”, czy pocztówek, ale o nostalgii za czymś, co bezpowrotnie odchodzi…

ABC
Starej Kamienicy
Tak się oryginalnie ułożyło, że
z nazw różnych miejscowości w gminie Stara Kamienica można ułożyć niemal cały alfabet. Zacznijmy
skromnie od trzech – A jak Antoniów,
z pracownią witraży Beaty i Marcina Chlebowskich, B – jak Barcinek,
wieś dawniej uzdrowiskowa, sławna
w sporej połaci Europy, uzdrowisko
z wodolecznictwem, „odkryta” przez
Szwajcara Richarda Brewhausa, jako
wykazująca podobieństwa klimatyczne do przesławnego Davos, czy
C – jak Chromiec, powstały ponoć
na przełomie XIV/XV w., bo tutaj
wówczas zbudowano hutę szkła leśnego, która stanowiła zaczyn osady.
Takich „alfabetycznych” związków
na Pogórzu Izerskim jest więcej –
zachęcamy naszych Czytelników do
zasugerowania nam (albo napisania
samemu) o nich, najlepiej popartych
informacjami o tym, co tam można
zobaczyć dziś, albo co można tam
znaleźć w historii.

O mowo polska …!
W okresie ożywionej dyskusji
o patriotyzmie może warto spopularyzować tezę, że jedną z najbardziej
wartościowych form patriotyzmu
jest pilne uczenie się języka polskiego? To trochę mniej efektowne, niż
manifestacje w tej sprawie, ale chyba
lepsze.
Asumptem do tego mini-felietonu
stała się jednozdaniowa wypowiedź
jednego w prowadzących program
radiowy, najpopularniejszej (według
rankingów ostatnich) polskich stacji. Zachęcając do słuchania swojego
programu powiedział: – A teraz pociśniemy wam furę mega nutek.
Ten incydent ma dwa aspekty,
a może i trzy. Radio publiczne (a rozgłośnia prywatna też takim jest) powinno zdaniem wielu być swoistym
wzorcem językowej poprawności.
Radiowi spikerzy w pogoni za tanim
poklaskiem niektórych widzów stosują slangowe kalki językowe, bo im
się wydaje, że będą „bliżej słuchacza”.
Słuchacz z kolei ma prawo domnie-

mywać, że skoro takim językiem
posługuje się prowadzący audycję, to
znaczy, że tak właśnie należy mówić.
Radio powinno (bo ma takie możliwości) kształtować gusty. I kształtuje,
tyle, że takie właśnie.
A trzecim aspektem jest zubożenie słownika polszczyzny używanej
na co dzień. Określenie „pocisnąć”
w młodzieżowym slangu ma kilka
znaczeń i pomijając, że do niedawna
nie było w ogóle takiego słowa, to teraz zastępuje kilka, w zależności od
kontekstu. „Pociśniemy furę mega
nutek” – damy wam sporo dobrej
muzyki, ale już „pociśniemy na norę”
oznacza mniej więcej, że pójdziemy
do domu.
A potem „pociśniemy do ziomali” i weźmiemy razem z nimi udział
w patriotycznej manifestacji, bo
przecież nie ma dla nas nic tak drogiego jak Polska. Są ludzie, którzy
nie widzą w tym wszystkim żadnych
sprzeczności i może warto im trochę
wytłumaczyć.

