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Wszystkim Czytelnikom „Ech Izerskich”, Przyjaciołom naszej redakcji 

i Mieszkańcom Pogórza Izerskiego życzenia radosnych i pełnych najlepszych 

emocji Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019 

składa Zarząd i Pracownicy biura L GD „Partnerstwo Izerskie”

Od Redaktora
Trudno wręcz w to uwierzyć, ale jesteśmy razem – Czytelnicy i Zespół 

„Ech Izerskich” już ponad 8 lat. Wydawałoby się więc, że coraz trudniej 
będzie znaleźć tematy dla lokalnej gazety, bo przecież o tak wielu spra-
wach i ludziach już pisaliśmy. Jednak najnowszy numer „Ech” dowodzi, 
że nie brakuje ani nowych spraw, ani nowych ciekawych postaci, a nawet 
jeśli wracamy do tematów, które były już na naszych łamach opisane, to 
znaczy, że pojawiły się nowe nurty w tych sprawach, jak choćby ożywa 
nadzieja na powrót pociągów na trasę Kolei Doliny Bobru.

Za sprawą Zawidowa ten rok możemy uznać za „anielski” – program 
promocji tej gminy, zainspirowany herbem miasta, w którym postacią 
centralną jest Archanioł Michał zwrócił uwagę na to maleńkie miasteczko 
i wielu jego mieszkańców, którzy odkryli w sobie pokłady energii. Mó-
wimy „Zawidów”, ale to jest tylko symbol nowej energii wielu izerskich 
miejscowości. Szukamy jej i popularyzujemy najciekawsze przykłady, bo 
chcemy, żeby były zaraźliwe. Bywa i tak, że zdarzenie z jednej gminy in-
spiruje mieszkańców innej. Zawidowskie anioły są tego najlepszym przy-
kładem, bo niejako na skutek tej akcji promocyjnej w Lubomierzu po-
wstała inicjatywa „szlaku anielskiego”, jako że w różnych lubomierskich 
zakątkach postaci aniołów, w różnych odmianach, odnaleziono mnóstwo. 
A że anioły są symbolem posłańca niosącego dobre wiadomości, przyj-
mujemy go też za symbol naszej gazety, która naszym Czytelnikom chcia-
łaby przynosić takie właśnie jeszcze przez wiele, wiele lat.

W tym wydaniu „Ech” namawiamy do spojrzenia na sprawy Pogórza 
nieco szerzej – nie tylko odnotowując to, co zaistniało, ale sugerując przy-
szłe działania, m.in. w sprawie szachulców, dokonując analizy możliwych 
zmian w postrzeganiu wsi i miast i ich wzajemnych korelacji na przykła-
dzie Jeżowa Sudeckiego, czy wykorzystania szans, jak w przypadku mu-
rów obronnych Lwówka Śląskiego.

Wspólnym mianownikiem takich działań jest integracja społeczna wo-
kół ważnych lokalnie spraw, czego dowodzi choćby tekst z Warty Bolesła-
wieckiej. Zapraszając do lektury, zachęcamy do refleksji. 

Bożena Mulik
Redaktor Naczelna

Zawidów

Zwyklak, 
normik, 

wpływacz, czyli 
influencer

Kim jesteśmy? Czy poddajemy się 
wpływom reklamy, czy raczej „wpły-
waczy”, to znaczy influencerów, któ-
rzy są blogerami, vlogerami, youtu-
berami, instagramerami. Szafiarka 
może być blogerką, albo instagra-
merką, bo to zależy od tego, w jakim 
obszarze wpływa na wybory ubiorów 
przez swoich widzów. Może też opa-
nować każdy inny społecznościowy 
kanał i wpływać na zachowania swo-
ich fanów, zresztą nie za darmo.

Felieton o słowach, które przebo-
jem wdarły się do języka współcze-
snego, a albo ich w ogóle nie było, 
albo współczesność nadała im inne 
znaczenie, niż tradycyjne – jak za-
wsze na stronie 16. Ale okres Świąt 
i początku nowego roku każe się za-
stanowić: jakim językiem operujemy 
sami, a do operowania jakim zmusza 
nas rzeczywistość? Na marginesie 
felietonu o polskiej (?) mowie chcie-
libyśmy zachęcić Czytelników do 
dyskusji. Nie jest bowiem obojętne, 
czy będziemy w rozmowie z własny-
mi dziećmi oraz wnukami na tyle 
rozumiani, i czy międzypokoleniowa 
dyskusja może jeszcze w ogóle się 
odbywać. Najciekawsze listy naszych 
Czytelników opublikujemy w kolej-
nym wydaniu „Ech”.

Domy przysłupowo-szachulcowe, 
będące dawniej domami biedoty, bo 
stawiane z materiałów, których więk-
szość można było zdobyć w bezpo-
średnim sąsiedztwie (poza belkami 
wystarczyły okoliczne kamienie, pa-
tyki, słowa i glina), po dwustu latach 
stają się przedmiotem pożądania dla 
najbardziej wybrednych. Nowi właści-
ciele, jeśli zdołają taki dom kupić, to 
starają się odremontować swoją nową 
własność z zachowaniem wszelkich 
reguł i standardów obowiązujących 
dawniej. Jeśli unowocześniają dom 
(np. jak w Płuczkach, montując pane-
le dostarczające energii elektrycznej, 
czy w Antoniowie – wprowadzając 
ogrzewanie podłogowe), to tylko tak, 
by nowinki techniczne nie zaburzyły 
wizerunku zabytku.

Są takie obiekty w tej technologii, 
jak „Dom Kołodzieja” pod Zgorzel-

Szachulec – symbol jeszcze niewykorzystany
cem, czy „Ostry Narożnik” w Suliko-
wie, które stają się symbolem – wręcz 
logo – miejscowości. Ale poza tymi 
szczególnymi w różnych wsiach istnie-
ją wciąż setki domów szachulcowych, 
bądź przysłupowo-szachulcowych, 
które wciąż jeszcze można uratować. 
Program „Krainy Domów Szachulco-
wych” trochę w tym pomaga, ale żeby 
przedsięwzięcie było skuteczne, nale-
ży dokonać globalnej inwentaryzacji 
takich domów w interesie Pogórza. 
Nawet jeśli okazałoby się, że część 
z opisanych domów trzeba – nieste-
ty – wyburzyć. Łatwiej jednak będzie 
dotrzeć do tych, których rewitalizacja 
jest wciąż możliwa. Na własną rękę 
robi to Dariusz Miliński z Pławnej, ale 
potrzebny jest system.

Szachulec bowiem jest naszym re-
gionalnym majątkiem

(Dokończenie na stronie  14)
Opisy większości dolnośląskich 

miast o długim rodowodzie, zaczy-
nają się z reguły rutynowo;  „(…) 
pierwsze wzmianki o mieści odnoto-
wano w … roku, później kronikarze 
pisali, że miasto zostało obwarowane 
ziemnymi/kamiennymi murami, do 
centrum można było wjechać  którąś 
z bram… (…)”, itd., itp.

Do większości współczesnych tu-
rystów taka wiedza nie przemawia. 
Wprawdzie dobrze jest uporządko-
wać sobie kilka faktów o odwiedza-
nych miejscach, ale ludzi żyjących 
w XXI w. bardziej interesuje to, co 
DZIS, TU i TERAZ mogą zobaczyć 
i z czego skorzystać. Świetnie, jeśli 
w jakiś sposób historię można po-
łączyć ze współczesnością, wtedy 

Nowe życie, stare mury 

owa historia jest wartością dodaną, 
i to dodaną atrakcyjnie. We Lwów-
ku Śląskim widać, że początki ta-
kich związków z przeszłości i teraź-
niejszości zaczynają istnieć. Można 
powiedzieć, – „nowe życie wrasta 
w starą (ale dobrze odrestaurowaną) 
tkankę”. A Lwówek Śląski takiego po-
strzegania potrzebuje bardziej, niż 
inne miasta, bowiem przebudowa 
większości domów w historycznym 
Rynku zdewastowała urokliwy wize-
runek bardziej, niż ktokolwiek mógł-
by to tolerować.

Na zdjęciu: dom wkomponowany 
w zachowany średniowieczny mur 
obronny, niedaleko nieistniejącej już 
Bramy Złotoryjskiej. 

(Dokończenie na stronie 10) Dom przysłupowo-szachulcowy w Wolimierzu



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 34 (2018)

2 “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

Państwowa Poczta Polska wprowadziła w nie-
których urzędach tzw. znaczki pocztowe perso-
nalizowane. Jest to swoista odpowiedź na coraz 
powszechnej widoczną tęsknotę za lokalnością. 
Znaczki – jako forma opłaty za przesyłkę – mu-
szą mieć charakter ogólnopolski i tylko niektóre 
miasta, z wyjątkowych okazji mogą liczyć na to, 
że rysunek jakiegoś obiektu się pojawi na jakiś 
czas na znaczku ogólnodostępnym. Ze wzglę-
du na ekonomię druku Poczta Polska stosuje 
tzw. znaczki nominałowe, to znaczy: typ „A”, 

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

Program „Dolny Śląsk. Zielona 
Dolina Żywności i Zdrowia” jest  
odpowiedzią na coraz częściej po-
jawiające się problemy społeczno-
gospodarcze Dolnego Śląska, dzięki 
kompleksowo zaplanowanym dzia-
łaniom    służącym poprawie jako-
ści życia  Dolnoślązaków . Ponadto 
Program Dolny Śląsk. Zielona Do-
lina Żywności i Zdrowia”   wpisuje 
się  w ogólnoeuropejską tendencję 
regionalnych, ekologicznych upraw, 
hodowli i produkcji żywności. Stra-
tegiczne położenie geograficzne, na 
styku trzech granic, tradycje rolni-
cze, sprzyjające warunki klimatycz-
ne i uzdrowiskowe, a także szerokie 
możliwości, jakie niesie ze sobą wy-
soce rozwinięta baza naukowa, wspie-
rana działaniami na rzecz innowacji, 
gwarantuje, że dzięki właściwemu 
wykorzystaniu tych atrybutów, Dol-
ny Śląsk stanie się miejscem niezwy-
kle dynamicznego rozwoju rodzimej 
wytwórczości rolno-spożywczej.

Program „Dolny Śląsk. Zielo-
na Dolina Żywności i Zdrowia” 
to przedsięwzięcie, które powstało 
z inicjatywy Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
i w swoich założeniach ma się stać 

rozpoznawalnym znakiem nasze-
go regionu.

Główne kierunki działania związa-
ne z realizacją założeń Programu to:

ochrona środowiska naturalnego • 
regionu poprzez wykorzystanie 
jego naturalnych walorów do pro-
dukcji  wysokiej jakości żywności 
tradycyjnej i ekologicznej o profi-
laktycznym znaczeniu wobec cho-
rób cywilizacyjnych
rozwój nowych, innowacyjnych • 
technologii, pozwalających pozy-
skać i przetworzyć naturalne su-
rowce rolne w prozdrowotne pro-
dukty żywnościowe
przywrócenie, ożywienie i rozwój • 
drobnej przedsiębiorczości, wy-
twarzającej regionalne i tradycyjne 
produkty, a tym samym stworzenie 
nowych miejsc pracy i podniesie-
nie aktywności społecznej
edukacja propagująca  wiedzę • 
i zachowania prozdrowotne oraz 
promująca walory rodzimych su-
rowców i produktów naturalnego 
pochodzenia
postęp naukowy w obszarach ba-• 
dań nad żywnością oraz na rzecz 
zdrowia społecznego, profilaktyki 
zdrowotnej i wzrostu jakości życia
promocja walorów gospodarczych • 

i potencjału Dolnego Śląska
Do realizacji zadań Programu obie 

instytucje powołały Spółkę – Dolno-
śląską Zieloną Dolinę DOZEDO sp. 
z o.o.  – której głównym celem jest 
odbudowa dolnośląskiego przemysłu 
rolno-spożywczego i wykorzystanie 
potencjału gospodarczego Regionu, 
na rzecz jego mieszkańców.

Spółka, jako centrum kompetencji 
wspiera lokalną  produkcję surowców 
i żywności o znaczeniu prozdrowot-
nym, przyznając gwarancyjny znak 
towarowy „Zielona Dolina Żywności 
i Zdrowia” w formie prestiżowego 
certyfikatu. Jego celem jest wyróżnie-
nie produktów i usług, pochodzących 
z Dolnego Śląska, które dzięki swojej 
wyjątkowej, najwyższej jakości mogą 
być promowane w całym regionie. 
Otrzymanie certyfikatu, pozwala 
znacząco zmniejszyć bariery wejścia 
na rynek poprzez włączenie tych 
produktów w działania promocyjne 
i wspomaganie dystrybucji w ramach 
działań prowadzonych przez spółkę 
DOZEDO. W proponowanym modelu 
wsparcia działań promocyjno-sprze-
dażowych, produkty posiadające 
certfikat „Zielonej Doliny Żywności 
i Zdrowia”  będą promowane po-
przez lokowanie ich w ofercie skle-

pu internetowego  oraz w sklepach 
stacjonarnych na terenie Wrocławia 
i innych miast Dolnego Śląska. Do-
datkowo produkty te będą ofero-
wane w sieci mobilnych punktów 
sprzedaży. Niezależnie od wymie-
nionych działań promocyjnych, DZD 
DOZEDO zamierza promować certy-
fikowane produkty w ramach krajo-
wych i międzynarodowych imprez 
branżowych (konferencje i targi) 

W pierwszej edycji przyznawania 
certyfikatów Znaki otrzymało 10 
produktów , które charakteryzują 
się pewnymi wyjątkowymi cechami 
w odniesieniu do innych, podobnych 
produktów obecnych na rynku pol-
skim. Te wyjątkowe cechy to między 
innymi metoda wytwarzania, najle-
piej tradycyjna, ale co równie  ważne, 
skład chemiczny i mikrobiologiczne 
właściwości prozdrowotne. Zgodę 
na używanie znaku Zielonej Doliny 
Żywności i Zdrowia otrzymało kilka 
produktów o zdecydowanie właści-
wościach prozdrowotnych m.in. ki-
szona kapusta z gospodarstwa Sznaj-
der, która dzięki pałeczkom kwasu 
mlekowego, reguluje mikroflorę jeli-
tową. Bardzo ciekawym produktem, 
również nagrodzonym Znakiem,  
jest napój Aronia+. Wyróżniliśmy 

też mąkę pszenną typ 500, wytwa-
rzana wg. technologii z początku  XX 
wieku. Wśród laureatów Znaku zna-
lazły się takie produkty jak: Pierogi 
z karpia milickiego, Koziniec – Ser 
Kozi dojrzewający, Ser Tylżycki, 
Gouda Farmerska, Masło tradycyj-
ne z Międzyborza, Młody Buk Kwas 
Chlebowy i Jarmuż ekologiczny

 Spółki DZD DZEDO oferuje rów-
nież szerokie wparcie w pozyskiwa-
niu środków finansowych w ramach 
projektów regionalnych i krajowych. 
Posiadamy kompetencje pozwala-
jące na ocenę potencjału projektu 
oraz wybór najwłaściwszego źródła 
finansowania. Dodatkowo pomaga-
my przy tworzeniu konsorcjów pro-
jektowych, doborze odpowiednich 
partnerów projektowych, sporządza-
niu dokumentacji aplikacyjne oraz 
planu badań dla projektu

Spółka DZD DOZEDO sp. z o.o. 
wystawia również Opinię Zgodności 
z Programem Zielona Dolina dla 
projektów zgłaszanych do działania 
1.2 Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskie-
go. Więcej informacji o procedurze 
wystawiania Opinii Zgodności do-
stępne jest na stronie internetowej 
Spółki –  www.dzddozedo.pl

Anielska poczta, anielskie znaczki
lub „P”  – co oznacza przy obecnych cenach 
2,50 zł i 3,2 zł. Pierwszy naklejamy na przesył-
kę ”ekonomiczną”, drugi – na priorytetową, ale 
na znaczkach nie ma ceny, co pozwala na druk 
wielomilionowych serii. Po prostu – nawet jeśli 
się zmieni opłata, to klient w okienku zapłaci 
nową wyższą, ale znaczka można używać, bo 
ma literkę „A”, czy „P”. Ale nawet jeśli znaczek 
ma nominał,  to dla zbieraczy ciekawostek nie 
jest specjalną frajdą, bo takie znaczki będące 
w powszechnym obiegu są tłoczone najczęściej 
w dziesiątkach (lub setkach) milionów egzem-
plarzy. Bez żadnego obrazka.

Żeby przesyłka nadawana z Gryfowa, czy 
Lwówka Śląskiego różniła się od tej z Siekier-
czyna, czy Warty Bolesławieckiej można zamó-
wić na poczcie znaczki „personalizowane”, czyli 
przypisane konkretnej miejscowości. Nie zastę-
pują znaczków opłaty pocztowej, a tylko uzupeł-
niają jej wygląd o element lokalności. Są jednak 
dość kosztowne i dostępne tylko w urzędach 
istniejących w większych miejscowościach.

W Zawidowie pomyślano jednak inaczej. 
Uznano, że można (nie konkurując z Pocztą 
i nie psując jej interesu) wprowadzić jako do-
datkową ozdobę koperty znaczki „zawidowskie”, 
wykonywane zdecydowanie tańszą techniką. 
Nie mają wartości dla filatelistów – ortodoksów, 
którzy cenią tylko znaczki poczty państwowej, 
ale mają ogromną wartość sentymentalną dla 
mieszkańców, ich znajomych, byłych mieszkań-
ców i przyjaciół Zawidowa.

– Zamówiliśmy takie znaczki – powiedzia-
ła nam Agnieszka Roczon, zajmująca się m.in. 
promocją w Zawidowie. – I żeby nie było wąt-
pliwości, że to jest zabawa w lokalność, postano-
wiliśmy wprowadzić też symboliczne nominały, 
wspierające naszą akcję promocyjną, a miano-
wicie – 1, 2 i 3… cherubiny! Skoro Zawidów jest 
„Miastem pod skrzydłem anioła”, to i znaczki 
muszą mieć „anielski” nominał. Jak powszech-
nie wiadomo, cherubiny (a poza tym serafiny 
i trony, i in.) – to właśnie określenia różnych 
rodzajów  aniołów. Traktujemy naszą zabawę 
serio, więc mamy już małą serię znaczków Za-
widowa – w trzech różnych nominałach. Auto-
rami (a właściwie – autorkami) są trzy kobiety, 
Monika Słupek, Joanna Małoszczyk i Svietłana 
Aleksieienko. Każda z nich mieszka gdzie in-
dziej, każda rysuje inaczej, dlatego nasza seria 
jest wielce oryginalna. Z reguły autorki przeka-
zywały nam różne projekty znaczków, z których 
wybieraliśmy jeden. W ostatnim przypadku – 

3 cherubinów, jeden z projektów zdobi to wy-
danie „Ech Izerskich”  na 1 stronie, a pozostałe 
widzimy obok.

– Czy seria będzie dłuższa? – zapytaliśmy. 
– A to już zależy od mieszkańców Zawido-
wa – powiedziała A. Roczon. – Jeśli się okaże, 
że sobie tego życzą poprosimy następne pla-
styczki, żeby zechciały wziąć udział w naszym 
przedsięwzięciu i pokazać nam – w jaki sposób 
one widzą naszego patrona w naszym mieście. 
Skądinąd sama jestem ciekawa, co może jeszcze 
wymyśleć plastyk? 

A my w redakcji jesteśmy ciekawi, czy inne 
gminy nie pójdą w ślad za przykładem Zawido-
wa i nie wprowadzą własnych ozdób na koperty 
wysyłane do znajomych z dobrymi wiadomo-
ściami i życzeniami. Chętnie służymy doradz-
twem.

Dwa Rynki…
… w Nowogrodźcu i w Lubomierzu przeży-

wają rewitalizację. Nie będzie ona obejmowała 
zabudowy pierzei, bo niestety odtworzenie daw-
nego wyglądu kamienic okalających centralnie 
położony ratusz nie jest już możliwe. Rewitali-
zacja dotyczy głównie nawierzchni i elementów 
wystroju, przy zachowaniu historycznych detali. 
W Nowogrodźcu jest to figura św. Jana Nepo-
mucena – znakomitego barokowego zabytku. 

Na pomniku – kamienne płaskorzeźby, w tym 
scena strącenia św. do Wełtawy. W Lubomierzu 
– zespół tzw. figur morowych – grupa rzeźbiar-
ska upamiętniająca 898 ofiar epidemii, jaka na-
wiedziła to miasteczko w 1613 r., ale też figura 
św. Nepomucena. Dla wielu najbardziej intere-
sujące jest, czy w Lubomierzu zostanie w ca-
łości przywrócony bruk z gładzonych kamieni 
bazaltowych, w znacznej części zalanych przed 
laty asfaltem. Do sprawy rewitalizacji obu miast 
wrócimy w kolejnym wydaniu „Ech”, prosząc 
o wypowiedzi burmistrzów i historyków. 

Camembert z… Przecznicy
Widomość jest sensacyjna i – co ważniejsza 

– prawdziwa, szkoda tylko, że historyczna. 
We wsi Przecznica w gminie Mirsk wytwa-
rzano ser typu „camembert”. Staranny ho-
dowca krów uznał bowiem, że należy krowie 
mleko wykorzystać do produkcji wyjątko-
wych wyrobów, jakim był m.in. „Przecznicki 
Camembert”, który trafiał później na stoły 
także smakoszy w Berlinie i w Wiedniu. Żeby 
zwiększyć szanse sprzedaży zorganizowano 
się nawet w tzw. Związek Śląskich Górskich 
Mleczarni i podjęto akcję promocyjną, której 
ślady do dziś można znaleźć w rozmaitych 
wydawnictwach z tamtych czasów. Tamtych, 
bo rzecz miała miejsce w1904 r. 

Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia
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bytem, jedną z najcenniejszych słody-
czy. Zyskiwały coraz więcej przypraw, 
coraz to inne kształty – wymyślniej-
sze i  coraz większe. Nadawano im 
magiczne znaczenie, przypisywane 
zresztą głównie przyprawom. Do 
tego stopnia, że niektórzy na serio 
rozważali sprawę prozdrowotnych 
działań piernika – w XVIII w. można 
było pierniki kupować w ówczesnych 
aptekach! To wprawdzie nie były ani 
takie pierniki, ani takie – jak współ-
czesne – apteki, niemniej dobra wieść 
o piernikach roznosiła się szeroko 
i daleko. 

– Wszystkie wiadomości miały 
zresztą swoje logiczne uzasadnienie 
– wyjaśnia Izabela Janiak – czasami 
prozaiczne. Mówiono, że randka bę-
dzie udana, jeśli pod pachę młodzie-
niec włoży gałkę muszkatołową. Być 
może i tak było, jednak z całkiem 
innych powodów. Higiena osobi-
sta w tych czasach nie była w cenie, 
a gałka tłumiła nieprzyjemne zapa-
chy, w dodatku jeśli młodzian pil-
nował się, by mu gałka nie wypadła 
spod pachy, to i zapach spoconego 
ciała nie niosły się tak daleko. 

W Polsce skojarzenia są proste – 
piernik to Toruń. – Proste, ale nie-
prawdziwe – wyjaśnia I. Janiak. – To 

„Garść pierników, szczypka miło-
ści”, Natalii Sońskiej, „Serce z pierni-
ka”, Magdaleny Kordel, czy „Kareta 
z piernika” Wandy Chotomskiej, 
albo też popularne powiedzenia: ”co 
ma piernik do wiatraka”, które jest też 
tytułem jednej z innych książek… 

Czy jest piernik, że właśnie on – 
nie wymyślne torty opanował świa-
domość powszechną? Skupia uwagę 
ludzi z rozmaitych środowisk, jest 
od wieków jednym z najpopularniej-
szych ciast na całym świecie?

*
„Piernikowa Pracownia” z Czer-

niawy, którą wymyśliła i prowadzi 
Izabela Janiak jest jednym z tych 
przedsięwzięć, które są owocem pa-
sji. Twórczyni nie ukrywa, że jest 
pod wrażeniem nastrojowej cukierni, 
widzianej gdzieś w świecie, łączącej 
atmosferę bajki i zapach piernika 
w jedną zmysłową całość. Postano-
wiła pomysł nieco zmodyfikować 
i stworzyć taką piernikową cukiernię 
na Pogórzu Izerskim. Inspiracją było 
fascynujące miejsce o podobnym cha-
rakterze w szwedzkiej  Karlskronie. 
Czy uda się połączyć pasję i sposób 
na życie? – jeszcze nie jest wiadome, 
ale już widać, że pierniki w okoli-
cach Świeradowa-Zdroju zaczyna-
ją być magnetyczne, a prowadzone 
w Pracowni piernikowe warsztaty 
przyciągają dziesiątki ludzi. Pracow-

nia zresztą jest „bytem wędrującym” 
– spotkaliśmy się z nią i ciekawymi 
pierników świeradowiankami w bi-
bliotece Izerka.

Zanim zebrane grono zaczęło zdo-
bić piernikowe bombki specjalnymi 
pisakami zawierającymi lukier – roz-
mawiano. Oczywiście o piernikach.

O tym, że w dawnych czasach pier-
nik był wręcz kosztownym przedmio-
tem zbytku, bo ze względu na ceny 
przypraw mogli sobie nań (i to z rzad-
ka) pozwolić tylko wielmoże. O tym, 
że wprawdzie piernik zadomowił się 
w Polsce od dawna i uważany jest za 
„nasz”, to jednak pierwsze przepisy na 
to ciasto pochodzą sprzed… CZTE-
RECH TYSIĘCY LAT! Warto sobie 
uzmysłowić, że chrześcijaństwo jest 
o połowę młodsze…

– Pierwsze pierniki są dziełem 
Chińczyków, stamtąd pochodzi naj-
starszy przepis, właśnie sprzed 4 tys. 
lat – powiedziała Izabela Janiak. – Do 
Europy dotarł za sprawą wojowni-
czego Aleksandra Macedońskiego. 
Europejski najstarszy przepis nie za-
chował się wcale, wiadomo jednak, 
że początkowo była to raczej próba 
zakonserwowania chleba miodem, 
z dodatkiem czarnego pieprzu i gałki 
muszkatołowej. Zresztą miód jest do 
dziś konserwantem żywności, ale… 
dla kosmonautów.

Później pierniki „wybiły się na nie-
podległość”, stały się anatomicznym 

Pierniki w Izerce

lory smakowe traci po 2-3 miesią-
cach. Wtedy bowiem znikają zapachy 
przypraw, więc za długo z jedzeniem 
lepiej nie czekać. W dawnych czasach 
oszczędzano pierniki, więc na wszel-
ki wypadek co bardziej cenne pokry-
wano… złotem. Wtedy łakomczuchy 
odstępowały od konsumpcji.

Wszystko jest ważne – świeżość 
goździków (dawne gospodynie 
wrzucały je do wody i jeśli goździ-
ki są świeże – powinny pływać po 
powierzchni, ale ogonkami w dół), 
sposób zdobienia, jakość lukru, któ-
ry powinien zawierać odrobinę olej-
ku zapachowego.

Rozmowy kobiet o wypiekach 
mogą toczyć się bez końca. I tak 
właśnie było na kanwie pierników 
w świeradowskiej „Izerce”. Panie 
rozmawiały, słuchały, jednocześnie 
zdobiły finezyjnie swoje piernikowe 
bombki. Mówiły i o tym, że dawniej-
sze królewskie ciasto dziś jest dostęp-
ne dla wszystkich, chociaż szkoda, że 
ze względu na to, że czas płynie teraz 
szybciej, zanikł zwyczaj wspólnego 
przygotowywania ciasta przez dłu-
gą jesień, wspólnego wypiekania… 
Piernik stanowił jedną z osnów ro-
dzinnych więzi. Dziś łatwo je tanio 
kupić, więc silniejsze więzi bywają 
zauważalne ze smartfonami i iphona-
mi… Znak czasu.

Ale są i tacy, którzy potrafią przy-
gotować piernikową biżuterię, ozdoby 
rozmaite, także piernikowe aniołki, 
łańcuchy, a na Wielkanoc – zajączki 
i jajka. Są i tacy, jak Katarzyna Żolik, 
która z pasją i talentem fotografuje co 
bardziej wymyślne pierniki świera-
dowskie. 

– Czy określenie „ty stary pierniku” 
– zastanawiały się kobiety – w świe-
tle wysokiej wartości piernika jest 
wyzwiskiem, czy komplementem? 
Tego dylematu nie rozstrzygnięto, ale 
zgodnie zauważono, że jednak skoro 
piernik jest sztuką cukierników, to 
stwierdzenie „ty stary pierniku” jest 
w zasadzie tożsame z uwagą „niezłe 
ciacho”. A to już mniej boli…

W trakcie jednego spotkania nie 
sposób omówić 4 tysięcy lat pierniko-
wej tradycji, dlatego byłoby najlepiej, 
gdyby praktycznie poznać zagadki 
piernika w „Piernikowej Pracowni” 
Izabeli Janiak, do której wraz z wła-
ścicielką zapraszamy.  

Kraków był pierwszym znaczącym 
ośrodkiem wypiekania pierników, 
sporo osiągnięć mieli mistrzowie 
z Legnicy. Najpewniej krakowianie 
sprzedali Toruniowi swoje prawa 
do piernika, bo mieli inne pomysły 
na bogacenie swojego grodu, a To-
runiowi trafiła się okazja, to kupił. 
Kichlarze, czyli piernikarze (bo tym 
pierwszym określeniem nazywano 
mistrzów wypiekania pierników) 
potrafili ze swojej profesji czynić in-
teres.

Technologia wypiekania pierników 
specjalnie się nie zmieniła. Wpraw-
dzie dziś można ciasto przygotować 
szybciej niż dawniej, bo tradycyjnie 
powinno ono leżakować 3-4 tygodnie, 
ale jeśli ma być naprawdę smacz-
ny – musi poleżeć i ciasto, a potem 

wypieczone pierniki. Tuż po wyjęciu 
z pieca są bowiem twarde, jak cegła. 
W trakcie leżakowania można doda-
wać różne drobiazgi. A to skórkę od 
jabłek, albo pomarańczy, można też 
inne, intensywnie pachnące, bo cia-
sto chłonie zapachy i zostawia potem 
na języku taki ślad. Długie leżakowa-
nie ciastu nie przeszkadza – ponoć 
w bardzo dawnych czasach przy-
gotowano ciasto, gdy młodej matce 
urodziła się dziewczynka, a pierniki 
z tego ciasta wypiekano dopiero na 
jej weselną ucztę, więc leżało… kilka-
naście lat.

– Piernik nadaje się do jedzenia 
długo – zapewnia I. Janiak – ale wa-

Maciejowiec jest z pewnością nie 
tylko jedną z najpiękniejszych wsi 
Pogórza, ale też (w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców) jedną z najbar-
dziej nasyconych zabytkami. Tyle, że 
szczęścia nie ma.

Neoklasycystyczny pałac z 1838 r., 
remontowany pracowicie od 1978 r. 
spłonął w 1992, podpalony przez 
pomyłkę – jak się później okazało. 
Sprawca pożaru miał zlecenie na spa-
lenie stojącego obok dworu (renesan-
sowy, przepiękny, zbudowany w la-
tach 1627-32), który został wcześniej 
ubezpieczony wysoko przez jednego 
z cwaniaczków nowego ustroju. Pod-
palacz zobaczył mocno zrujnowany 

Jedna z najpiękniejszych 
dwór i obok – dobrze wyglądający 
pałac, a że oba obiekty stoją blisko 
siebie, więc uznał, że należy pod-
palić lepszy. Ciemno było, bo ogień 
podkładano w nocy. Tym sposobem 
żaden obiekt się nie ostał. Pałac – bo 
spalony, dwór, bo w ruinie. Pałac jest 
ponownie intensywnie remontowany 
i zapewne za kilka lat będzie znowu 
wyglądał znakomicie. Tym bardziej, 
że tuż obok jest największa na Pogó-
rzu grupa różaneczników, okalająca 
ten zabytek, który w maju i czerwcu 
wygląda, jakby tonął w kwiatach.

Dwór też jest remontowany, wpraw-
dzie ma już trzeciego właściciela od 
lat 90-tych ub. wieku, a takie zmiany 

dobrze zabytkom nie robią, ale coś 
się dzieje.

Kilkanaście metrów od tych zabyt-
ków jest kolejny – wyjątkowo ory-
ginalna barokowa kaplica mszalna 
z 1627 r. Wprawdzie wyposażenie ma 
późniejsze, ale sama w sobie jest wy-
jątkowo oryginalną budowlą. 

A jeśli ktoś nie przepada za archi-
tekturą, a ceni przyrodę – wszystkie 
te obiekty stoją w fantastycznym par-
ku, mocno zdziczałym, ale mającym 
wiele uroku. W dodatku można dojść 
ścieżką prowadzącą w dół do przeło-
mu Dzikiego Potoku, którego widok 
zapiera dech w piersiach… Kto nie 
widział Maciejowca, ten nie ma poję-
cia, jak fantastyczne jest Pogórze.

Na zdjęciu: fragment panoramy 
wsi z renesansowym dworem.
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– W tej branży liczy się każda mi-
nuta pracy nad sobą. I każda minuta 
po tej pracy. Jeśli będę na treningu 
przerzucał tony żelastwa, a po nim 
pójdę na piwo, to może sobie cały 
swój wysiłek od razu darować. Czy 
jadam słodycze? Oczywiście, w nie-
których okresach skuszę się na coś 
słodkiego. Raz na tydzień. Po pro-
stu wiem, co mogę stracić. Czy to są 
tortury  wyrzeczeń? Nie, to jest styl 
życia. Przywykliśmy do tego, że rano 
wstajemy, myjemy zęby, ubieramy 
się… taki rytuał. Ja przywykłem do 
tego, że po szkole chwilę odpoczy-
wam, a potem idę na siłownię, gdzie 
przez pierwsze godziny nie istnieje 
dla mnie telefon komórkowy, czy 
smartfon, bo mam inne ważniejsze 
zajęcia. Lubię to po prostu…

Z Jakubem Wolarem spotkaliśmy 
się w siłowni Power Gym w Gryfo-
wie Śląskim. Siłownia działa dopiero 
niespełna 3 lata, ale prowadzi na tyle 
rozmaite zajęcia, że ściąga magne-
tycznie i młodych mężczyzn, mają-
cych ambicje mieć potężne mięśnie, 
i dojrzałych, którzy chcą te mięśnie 
wzmocnić, dziewczyny i dorosłe ko-
biety… Każdy, kto chce zadbać o syl-
wetkę zawczasu, albo przeprowadzić 
„głęboką korektę mięśnia brzusznego 
piwnego” znajdzie tu i odpowiednią 
atmosferę i instrumenty, żeby tego 
dokonać. Wśród nich – Jakub Wolar, 
wyróżniający się nie tyle sylwetką 
(chociaż także), ale determinacją. 
Cztery – pięć dni w tygodniu po kil-
ka godzin forsownych treningów, by 
jutro było lepiej, niż dziś. 

– Dla mnie – mówi J. Wolar – cała 
sprawa zaczęła się kilka lat temu od 
treningów w domu, bo żadnej si-
łowni tu nie było. Potem ćwiczyłem 
w szopie, a potem dopiero w siłowni 
Power Gym, która właśnie powstała.  
Mogę powiedzieć, że jestem tu nie-
mal od pierwszego dnia. Nie jestem 
kulturystą – Polski Związek Kultu-
rystyki i Fitness prowadzi też rywa-
lizację w konkurencji zwanej „męska 
sylwetka” i to jest moja branża. To 
daje zupełnie inne możliwości samo-
realizacji, bo otwiera drogę i do mo-
delingu, i do ewentualnych działań 
w produkcjach telewizyjnych, cho-
ciaż to już zupełnie inna półka. Żeby 
tam zaistnieć – trzeba uczestniczyć 
w castingach, umieć się otworzyć. 
Oczywiście, to nie jest aktorstwo, ale 
naprawdę fantastyczna przygoda. 

J. Wolar miał szansę być już kil-
kukrotnie gościem programu TVP 1 
– „Pytanie na śniadanie”, był uczest-
nikiem show „Polsatu”, występo-
wał w produkcjach TVN – „Ukryta 
prawda”, ma zaproszenia do kolej-
nych. A poza tym pokazy odzieżowe 
firmy „Ozonne”, na które jest często 
zapraszany, by prezentować ubiory.

– Nie ukrywam, że pojechałem na 
pierwszy casting mocno niepewny 
– wspomina. – I rzeczywiście, kiedy 
zobaczyłem moich konkurentów, ich 
ubiory marek z najwyższych półek, 
auta, jakimi podjechali, to zacząłem 
się zastanawiać, czy na pewno je-
stem na właściwym miejscu. Potem 
trzeba się było pojawić przed jury, 
w gronie którego były i znane twa-
rze osób z TV, finalistki konkursów 

Miss i dziennikarze. Szczególnie ta 
ostatnia grupa jurorów jest wyjątko-
wa, bo mają z reguły kąśliwe pytania, 
mocno prowokujące, a sprawdzają 
w ten sposób, czy kandydat się nie 
„wysypie” w trakcie jakiejś ostrzejszej 
rozmowy. I okazało się, że mężczyźni 
starsi ode mnie (miałem wtedy nie-
spełna 18 lat), na oko bardziej wy-
gadani i doświadczeni nie sprostali 
takim próbom. Przeszedłem, a rok 
później powtórzyłem ten ekspery-
ment, też z dobrym skutkiem.

J. Wolar startował w konkursach 
„Mister Polski”, „Mister Warsza-
wy”, pozyskał sponsorów, których 
wsparcie nie rozwiązuje wprawdzie 
wszystkich problemów, ale ogromnie 
skutecznie wpływa na motywacje.

– Kuby nie trzeba zachęcać – opo-
wiada Agnieszka Klimkowska, która 
jest trenerem personalnym w Power 
Gym. – W naszej siłowni jest zresztą 
spore grono osób, które też trenu-
ją z wielkim zaangażowaniem, ale 
w tego typu sporcie 100% nie wystar-
czy. Trzeba do końca. Albo sukces 
– albo nic. Układ zero-jedynkowy. 
Ważne są też geny, taka wrodzona 
budowa ciała, która jest atrakcyjna 
dla oka i którą się dostaje od losu. 
To oczywiście tylko wstęp, reszta to 
efekt naprawdę morderczej pracy, ale 
bez tego wstępu trudniej o pełny suk-
ces. Tyle, że do naszej siłowni przy-
chodzą różni ludzie, a my staramy się 
każdemu zaoferować coś, co jest dla 
niego najbardziej odpowiednie…

W trakcie naszej rozmowy do Po-
wer Gym weszła grupa dorosłych 
kobiet, do jednej z nich zadzwonił 
telefon i odbyła się krótka rozmowa. 
– Tak, jestem w siłowni – powiedzia-
ła jedna z przybyłych do słuchawki. 
– Tak, będę tu jeszcze sporo czasu, 
bo dopiero weszłam. Muszę się zre-
laksować po tym młynie, jaki mi za-
fundowaliście w domu. Tak, uważam 
właśnie, że to jest najlepszy rodzaj 
relaksu. Tak, wiem, że są ważniejsze 
sprawy, dlatego ja jestem w siłowni, 
a ty idziesz do kościoła…

W budowie swojej fizyczności 
nie ma cudów – mówią fachowcy. – 
Genetyka pomaga, ale niczego nie 
zastępuje. Nie ma żadnej drogi na 
skróty. Albo się jest zdeterminowa-
nym na sukces, albo się czeka, aż ten 
sukces zechce przyjść. Można być 
pewnym wtedy, że nic nie przyjdzie. 
Los prezentów nie daje. I jeśli się 
komuś wydaje, że jest jakaś trzecia 
droga, to znaczy „trochę poćwiczę, 
ale bez szaleństw”, to musi ktoś taki 
wiedzieć, że to jest prosta droga do 
frustracji – sukcesu nie będzie, syl-
wetki nie będzie, chociaż może po-
jawić się nieco lepsze samopoczucie, 
bo wysiłek fizyczny temu sprzyja. Ci, 
którzy chcą zaistnieć w zawodach 
i rywalizacji muszą się poddać rygo-
rom planu treningowego, sprzężone-
go z planem dietetycznym,  in. To po 
prostu sport, podobny, jak piłka noż-
na w tym sensie, że jeśli jakiś piłkarz 
po zakończonym treningu pozostaje, 
żeby poćwiczyć „wolne” i „karne”, to 
znaczy w grze na boisku on będzie 

się liczył bardziej od tych, którzy na-
wet najciężej harowali, ale tylko w ra-
mach treningu.

– Trzeba poznać swoje ciało, jego 
wymagania i możliwości – wyjaśnia 
Agnieszka Klimkowska. – Jeden 
potrzebuje więcej ciężarów, drugi – 
więcej powtórzeń. Jeden stawia na 
trening aerobowy, inny – na odmien-
ny rodzaj, jeszcze inny umiejętnie 
przeplata rozmaite ćwiczenia. Jeśli 
nie dają radości w dłuższym czasie, 
to warto przemyśleć, czy trenowanie 
ma sens. Ono powinno bawić i przy-
nosić poprawę samopoczucia – fi-
zycznego i psychicznego. Jeśli tak się 
dzieje, to świetnie, jeśli nie, to warto 
się zastanowić, czy to jest właści-
wa droga.

– Siłownia i późniejsze skutki mo-
ich ćwiczeń – mówi Jakub Wolar 
– zmieniły mnie nie tylko fizycznie, 
ale przede wszystkim zmieniły mój 
charakter, nauczyły samodyscypli-
ny, a niejako przy okazji, ujawnił się 
inny pomysł na życie. Uważam, że 
do tej pory wszystko przebiega, jak 
być powinno. Jestem uczniem tech-
nikum i będę miał konkretny zawód. 
Mam pasję, która sprawia, że myślę 
o studiach na AWF, a potem zajęciu 
się treningiem personalnym. Mode-
ling, telewizja – to dodatki, zabawne, 
pociągające, ale tylko dodatki – ka-
pryśne i kruche. Ktoś, kto uwierzy, że 
ma doskonałą figurę i na tym będzie 
chciał budować przyszłość – jest naj-
delikatniej mówiąc – nierozważny.

– Podziwiamy Kubę – mówi 
Agnieszka Klimkowska. – Sam siebie 
napędza, sam dla siebie wymyśla re-
żim treningowy. Ma w siłowni swój 
ulubiony sprzęt, który osobiście „za-
jechał”, bo urządzenie już tak skrzy-
pi, że mało kto chciał na nim ćwi-
czyć. Dla Kuby być może jest czymś 
w rodzaju talizmanu, na nim Kuba 
się „zbudował”.

Można na sprawę siłowni spoj-
rzeć zupełnie inaczej. Power Gym 
uruchomił w Gryfowie nie tylko si-
łownię, ale – co ważniejsze – inne 
myślenie o sobie, swoich szansach, 
potrzebach i ambicjach. Do tej si-
łowni przyjeżdżają też ludzie z oko-
lic miasta, ale również z Lubania, 
czy Lwówka Śląskiego – miast, które 
przecież mają swoje siłownie. Widać 
ta gryfowska jest ciut inna. Sporty 
siłowe, ale przede wszystkim – fit-
ness powodują, że nawet mieszkań-
cy niewielkich miast mogą zaistnieć 
w niedostępnych, jak dotąd obsza-
rach. Oni promują swoje miejsco-
wości, ale z drugiej strony pokazują 
swoim znajomym, że nikt nie jest na 
nic skazany, jeśli ma na tyle ambicji, 
żeby pokazać wszystko, co potrafi.

– Chcę być trenerem personalnym 
w przyszłości – mówi Jakub Wolar – 
właśnie dlatego, żeby przez własny 
przykład pokazać niektórym chłopa-
kom, że wszystko prawie jest w zasię-
gu ręki, żeby tylko „nie pękać”. Jeśli 
odniosę sukces – będzie to najlepszy 
dowód na to, że nie ma lepszych czy 
gorszych miejsc do życia , jeśli się ma 
w sobie determinację i wolę. 

Oczywiście, że najważniejsza jest siła. Charakteru

Książka „Pionierskie lata gmi-
ny Siekierczyn 1945-1956” została 
wydana wprawdzie kilka lat temu, 
ale nie mieliśmy okazji pisać o niej 
w „Echach Izerskich”. Jej autor, An-
drzej Kuźniar zdobył się na niewy-
obrażalny wręcz wysiłek wyjątkowo 
precyzyjnej analizy źródłowej do-
kumentów dotyczących spraw Gmi-
ny w dość odległym, tużpowojen-
nym czasie.

Zebrał w jedną książkę tysiące 
faktów, dziesiątki dobrze opisanych 
fotografii, niektórych niedostępnych 
w żadnych archiwach, bo pochodzą-
cych z domowych zbiorów i będą-
cych rodzinnymi, wręcz intymnymi 
pamiątkami. Dość powiedzieć, że 
w tej książce publikowane są między 
innymi zdjęcia ślubne członków Ar-
mii Krajowej (!), na których opisani 
są oni z imienia, nazwiska i daty wy-

konania. Trzeba zyskać nieprawdo-
podobne zaufanie ludzi, żeby chcieli 
się tak otworzyć i przekazać do pu-
blikacji zdjęcia tego typu.

Od partii do administracji, od 
organizacji społecznych po związki 
religijne – nie ma w tej monografii 
„białych plam” – jest pełna, ency-
klopedyczna wiedza, podana jednak 
w przejrzystej, łatwej do poczytania 
formule. Trudno wskazać inną gmi-
nę, podobnie opisaną.

Książka zaczyna się rozdziałem 
o nieznanym szerzej, a wyjątkowo 
interesującym incydencie, o tzw. „bi-
twie lubańskiej”. Niewielu z miesz-
kańców Pogórza Izerskiego zdaje 
sobie sprawę z faktu, że wprawdzie 
o przynależności państwowej gmin 
wokół Lubania i Zgorzelca zdecy-
dowano  już w lutym 1945 r., ale 
faktycznie obrona hitlerowskich od-
działów i ciężkie walki w tym rejonie 
trwały aż do chwili ostatecznej kapi-
tulacji Niemiec, do 8 maja 1945.

„8 lutego – pisze autor – zaczęła się 
operacja berlińska, a na Dolny Śląsk 
wkroczyły wojska radzieckie 1 Fron-
tu Ukraińskiego marsz. Koniewa. Ale 
na drodze tego Frontu stanęła dobo-
rowa 4 Armia Pancerna i XXIV Kor-
pus Pancerny wojsk hitlerowskich. 
(…) 13 lutego rozpoczęła się ewaku-
acja ludności cywilnej Lubania (…) 
także Siekierczyna. Przeludnionego, 

bo we wsi przebywało ponad 5 tysięcy 
osób, w tym uciekinierzy niemieccy 
z terenów zajmowanych sukcesyw-
nie przez Rosjan. (…) w okolicach 
Siekierczyna pozycje obronne zajęło 
w konsekwencji ok. 15.000 żołnie-
rzy niemieckich”.

Niemcy doskonale zdawali sobie 
sprawę, że zdobycia przez Rosjan Lu-
bania otworzy tej armii drogę na Dre-
zno, więc Lubań miał strategicznie 
dużo ważniejsze znaczenie, niż tylko 
jako jedno z licznych, niewielkich 
miasteczek Śląska. Kilkunastodnio-
we walki sprawiły, że Rosjanie zostali 
odrzuceni od Lubania i okalających 
go wsi, pozostawiając ważną magi-
stralę kolejową całkowicie w rękach 
Niemców. „Bitwa lubańska” była bo-
daj ostatnim zwycięskim akordem 
wojska hitlerowskich w przegrywa-
nej z kretesem II wojnie światowej. 

Atmosfera wśród przeciętnych żoł-
nierzy i cywilów była na tyle dobra, 
że uciekinierzy z Zaręby i Siekier-
czyna zaczęli w kwietniu wracać do 
swoich domów, a miejscowy pastor 
Saalfeld odnotował w prowadzonej 
przez siebie kronice, że „dwie pie-
karnie i masarnia znów funkcjonują 
(…) leśniczy powrócił (…) do sta-
wów wpuszczono wodę, zarybiono 
stawy, tu i ówdzie trwają prace na 
polach (…). W tej samej kronice pa-
stor zapisał, iż dopiero 7 maja ostatni 
niemieccy żołnierze opuścili Siekier-
czyn, a we wtorek, 8 maja do wsi, od 
strony Rudzicy zaczęli się zbliżać Ro-
sjanie. Zajęli wieś dokładnie o godz. 
12.30 w południe….

Jeśli jakikolwiek historyk pochyli 
się nad książką A. Kuźniara, chcąc 
zgłębić historię wsi z okresu powo-
jennej dekady, będzie miał podaną 
ją jak na dłoni. Łącznie z mrocznym 
okresem czystek w końcu lat 40-tych, 
kiedy to ginęli z rąk członków UB 
niedawni partyzanci AK i WiN, jak 
m.in. ostatni dowódca 1 Brygady 
Kadrowej V Dywizji Lwowskiej AK-
WiN, Anatol Sawicki. 

Książka A. Kuźniara nie jest ła-
twą lekturą do poduszki, ale jest tym 
rodzajem dokumentu, który każdy, 
kogo interesuje historia najnowsza 
powinien mieć w swojej bibliotece. 

Biblioteczka Izerska 

Pionierskie lata… W Siekierczynie 

Eksport… 
kominiarza!

O tym, jak ważnym miastem 
dla całego regionu był Lwówek 
Śląski, dziś największa miejsco-
wość Pogórza Izerskiego świad-
czy fakt, że w XVII w. mistrz 
kominiarski, pracujący w Jeleniej 
Górze dojeżdżał… ze Lwówka 
Śląskiego. Dopiero od 1672 r. Je-
lenia Góra zdobyła się na własne-
go kominiarza, który rozwiązywał 
na miejscu problemy z sadzą.

W Sulikowie na przejściu dla 
pieszych zainstalowano „chytrą” 
sygnalizację świetlną. Z reguły 
taka sygnalizacja jest wzbudzana 
przez ludzi, którzy chcą przejść 
przez jezdnię. To jest mało kłopo-
tliwe, ale zakłada aktywność tylko 
pieszych i zwalnia kierowców od 
odpowiedzialności. A z dziećmi 
różnie bywa.

Zdecydowano się więc na inne 
rozwiązanie technologiczne, które 
zmusza kierowców do działania 
i odpowiedzialności za kierownicą. 
Otóż pali się zielone światło, umoż-

liwiające przejazd tylko w sytuacji, 
kiedy zbliżający się do przejścia dla 
pieszych kierowca jedzie z pręd-
kością w tym miejscu dozwoloną. 
A ona jest taka, że można zatrzymać 
bez trudu pojazd. W sytuacji, kiedy 
kierowca taką prędkość przekracza 
– zapala się czerwone i zamiast za-
oszczędzić czas – jeszcze więcej go 
traci. A w dodatku gdyby jednak 
ta sygnalizacja nie ostudziła jego 
zapędów, to zostanie automatycz-
nie nagrany przez kamerę i będzie 
musiał uregulować słony rachunek 
w formie mandatu za swój wyczyn. 

Szybcy trafią na czerwone 
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Johannes Maximilian Avenarius 
był gryfowianinem – artystą niepo-
ślednim. Ale pracą, która sprawiła, 
że jego nazwisko stało się głośne, 
był nie obraz, a pomalowane ściany. 
Tyle, że były to ściany nie byle jakie. 
Przypadkiem bowiem Avenarius zo-
stał poproszony o pomalowanie holu 
willi Gerharta Hauptmanna w Ja-
gniątkowie. Przypadkiem, bo gdyby 
nie to, że w początku lat 20-tych XX 
wieku przymierał głodem, a jego sy-
tuacja materialna była katastrofą, to 
być może noblista (G. Hauptmann 
literacką nagrodę Nobla zdobył 10 lat 
wcześniej, w 1912 r.) nigdy by się na 
taką prośbę nie zdecydował. A inny 
przypadek zrządził, że oszczędny 
(żeby nie używać słowa – skąpy) 
Hauptmann nie musiał wydawać na 
to własnych pieniędzy. Pensję Ave-
nariusowi fundował zaprzyjaźnio-
ny z noblistą Żyd, znany ze swoich 
szerokich gestów na kulturę Max 
Pinkus, opolski fabrykant. Źródła 
historyczne przekonują, że drugim, 
wspierającym hojność Pinkusa był 
inny Żyd, również fabrykant, ale 
z Kamiennej Góry – Hamburger.

O swojej pracy Avenarius napisał 
obszerne pamiętniki, nie ukrywa-
jąc faktu, że otrzymał ją od opły-
wającego w dostatki Hauptmanna, 
kiedy sam pozostawał w sytuacji 
rozpaczliwej. Avenarius wspomina 
w pamiętnikach, że jego pierwsza 
wizyta w „Łąkowym Kamieniu” 
upłynęła w atmosferze euforii, kiedy 
obaj z Hauptmannem puścili wodze 
fantazji i oczyma wyobraźni malo-
wali halę, zwaną dziś Rajską Halą. 
„Wszystko wypełniałyby anioły, ba-
jeczne zwierzęta, motyle… cudne 
ptaki… kwiaty, niekończąca się mu-
zyka! Drabina wiodąca do nieba!, 
a na górze Pan Bóg! I Adam z Ewą 
spożywający owoce z drzewa życia. 
Hanusia, podążająca wraz z dziecię-
cym orszakiem przez błogosławione 
miasto do nieba i całość przepełnio-
na świętym zgiełkiem”.

Zacytowany z kroniki opis może 
się wydawać współczesnemu Czy-
telnikowi wyjątkowo chaotyczny, bo 
poza opisem wziętym żywcem z Bi-
blii, jest mowa o Hanusi – abstrak-
cyjnej bohaterce jednego z dramatów 
Hauptmanna. A potem obaj twórcy 
przekrzykując się nieomal nazwajem 
sugerują kolejne fragmenty malowi-
dła, które – ich zdaniem – powinny 
zawierać elementy charakterystyczne 
dla ukochanego przez noblistę Ślą-
ska, to znaczy „kury i gęsi, kozy i kro-
wy, odpust i festyn strzelecki, pełne 
michy klusek,, fajka nabita tabaką 
i choinka”… 

Trochę ich poniosło, ale to było jak 
amok. Rozentuzjazmowany Haupt-
mann pozostawił Avenariusowi wol-
ną rękę, przykazując tylko, by malarz 
puścił wodze fantazji.

Avenarius wrócił do Berlina, by 
narysować projekty, a warto sobie 
uświadomić, że był to czas kosz-

marnej inflacji, kiedy pieniądze tra-
ciły na wartości nie z dnia na dzień, 
tylko z godziny na godzinę. Bank-
noty o nominale 1 milion marek 
były przedrukowywane na nominał 
10 miliardów marek w kilka dni po 
emisji, niektóre nominały sięgały… 
100 miliardów marek! Nie powinno 
dziwić, że w swoich domach berliń-
czycy hodowali nawet kozy, które 
m.in. znalazły swoją obórkę na pię-
trze domu, w którym skrajnie biedny 
pokój wynajmował malarz, a który to 
dom odwiedził laureat Nagrody No-
bla.

Avenarius, porzucając Berlin, za-
jechał do ówczesnego Agnetendorf 
(dziś część Jeleniej Góry – Jagniąt-
ków) i zaczął malować ściany przy 
temperaturze na zewnątrz minus 18 
st. C. Zakładał, że w trzy miesiące 
skończy swoją pracę. Ale w kilka dni 

później temperatury się wyrówna-
ły – po awarii systemu ogrzewania 
wewnątrz też było minus osiemna-
ście… Malarzowi zamarzały farby, 
które roztapiał… lampą lutowniczą.

W tych warunkach nikt nie marzył 
o skończeniu pracy w kwartał, pra-
cę ostatecznie zakończono dopiero 
w końcu września 1922 r. Uszczęśli-
wiony gospodarz, nie bacząc na to, że 
przez osiem miesięcy musiał znosić 
kurz i niewygody, wynikające z ma-
lowania fresku napisał w podzięko-
waniu twórcy: „Jak dwóch stron 
księgi przeczytanie – tyle trwało hali 
wymalowanie”. 

Po II wojnie światowej ściany Hali 
Rajskiej było na skutek zawilgocenia 
mocno podniszczone, ale po pie-
czołowitej renowacji można znów 
oglądać wszelkie sceny. Muzy, które 
zasiadają do nakrytego białym obru-
sem stołu, aniołów ze stosami talerzy 
i jednego z wazą zupy. Aniołów, któ-
rzy kręgiem otaczają węża połykają-
cego własny ogon – „Hołd żywiołów 
dla wieczności” i wiele, wiele innych.

Fundator dzieła, Max Pinkus, któ-
ry zdecydował się opłacić wykonanie 
fresków na 60. urodziny noblisty, był 
jego przyjacielem, stąd – kiedy zmarł 

Avenarius – inaczej

Rok malowania ścian

– Hauptmann zdecydował się wziąć 
udział w pogrzebie. I był ponoć je-
dynym Niemcem na pogrzebie Żyda, 
co wymagało wielkiej odwagi w póź-
nych latach 30-tych, gdy już zaczął 
panoszyć się hitleryzm. Avenarius 
został uznany za niepewnego obywa-
tela III Rzeszy i spędził w więzieniu 
kilka miesięcy. Losy bohaterów tego 

efektownego dzieła były więc skom-
plikowane.

A nam się wydaje, że ta historia, 
niemal filmowa, może mieć swój 
dalszy ciąg, a przynajmniej jego frag-
ment, właśnie w Gryfowie Śląskim. 
Gdyby można było zaprezentować 
w domu rodzinnym Avenariusa część 
tej opowieści i fragmenty fresku, do-
dałoby to uroku gryfowskiemu Ryn-
kowi. Z pewnością warto byłoby też 
sprowokować wizytę w Gryfowie 
Śląskim tych gości Muzeum Haupt-
manna w Jagniątkowie, którzy byliby 
zainteresowani wizytą w Gryfowie, 
by na własne oczy zobaczyć, gdzie 
mieszkał kiedyś Mistrz. Między Ja-
gniątkowem i Gryfowem jest raptem 
niewiele ponad 30 km – dla zmoto-
ryzowanych miłośników sztuki to 
nie jest dystans nie do pokonania. 
Nowy dyrektor Muzeum, Janusz 
Skowroński, były burmistrz Lubania, 
animator wielu zdarzeń na Zamku 
Czocha, jest wyjątkowo otwarty na 
eksperymenty. Niektóre ilustracje 
do tego tekstu i fragmenty kroniki 
Avenariusa zaczerpnęliśmy właśnie 
z dzieła, które powstało na margi-
nesie monodramu wystawianego 
w wilii „Łąkowy Kamień”… Spektakl 
„Wyspa czyli Hala Rajska według 
Avenariusa” prezentowany we wnę-
trzach wilii przez aktora jeleniogór-
skiego teatru, Jacka Paruszyńskiego 
zbiera wciąż komplety publiczności. 
Może wypadałoby zaprosić spektakl 
do Gryfowa Śląskiego…? 

Po nowemu 
Dziś – dom kultury w Siekier-

czynie. Według opisu fachowców 
„obiekt murowany z drugiej połowy 
XIX w., dwukondygnacyjny z pod-
daszem użytkowym, trójkątnym 
tympanonem i naczółkowym da-
chem dwuspadowym”

Nie ma nawet wzmianki, że obiekt 
został zbudowany z myślą o potrze-
bie istnienia browaru w tak dużej wsi. 
Browary zresztą istniały w niemal 
każdej miejscowości, niekiedy po 
kilka. I nie chodziło wcale o to, że lu-
dzie opijali się piwem i chodzili cały 
dzień na rauszu. Po prostu – w daw-
nych czasach nie było herbat, soków, 
wód mineralnych, a zwykła woda, 
często zanieczyszczona mogła szko-
dzić bardziej wrażliwym. Nie było 
też jogurtów, mleka tak dostępnego, 

jak dziś, nie wspominając o maślan-
kach, itp. Piwo o wyjątkowo niskiej 
zawartości alkoholu stanowiło się 
jeden z powszechniejszych napitków. 
Współcześnie – gdy potaniał trans-
port, zmieniły się techniki produkcji, 
wprowadzono pasteryzację, itp. to 
w każdym sklepie można dostać piwo 
z połowy krajów Europy. Dawniej – 
przy niewielkiej nawet miejscowości 
istniało co najmniej kilka browarów, 
bo piwo było nietrwałe i raczej nie 
nadawało się do transportów. Dziś 
z kolei zaczynają zdobywać popular-
ność mini-browary, bardzo lokalne, 
których produkcja stanowi element 
promocji miejscowości lub nawet ca-
łej gminy, a z pewnością źródło do-
chodu dla animatorów budowy (lub 
odbudowy) tradycji miejscowego 
browarnictwa, jak choćby w izerskim 
Wleniu. 

Dojrzalsi, żeby na napisać „starsi” 
obywatele Polski pamiętają przełom 
lat 70/80-tych XX w. i wprowadzenie 
kartek. Początkowo na cukier, póź-
niej na inne artykuły spożywcze, a na 
końcu także na buty. Pamiętają też, 
ile – zabawnych czasami – sytuacji 
występowało przy zamianach. Kart-
kę na wódkę można było wymienić 
na kartkę na czekoladę, albo (pry-
watnie oczywiście) zapłacić kart-
kowym przydziałem na wódkę za 
usługi fachowców – hydraulików, czy 
stolarzy. Pojawił się nawet taki dow-
cip, kiedy będzie w Polsce naprawdę 
wielki kryzys? I odpowiedź, że jak 
już wszystko będzie na kartki, a za-
braknie papieru…

Ale sprawa kartek nie jest wynalaz-
kiem poprzedniego ustroju. Na tere-
nie Pogórza Izerskiego początek XX 
w. był jeszcze bardziej dramatyczny, 
bo początek I wojny światowej nie 
zapowiadał wprawdzie dramatu, 
jednak już po krótkim czasie widać 
było, że zbliża się prawdziwa kata-
strofa. Najpierw pojawił się chleb, 
który już w końcu 1914 r. wypieka-
no z użyciem zmielonych kasztanów 
i żołędzi. Potem kartki, od stycznia 
1915 – od mąki, mięsa, kasz, aż po 
mydło, proszki  i świece, czy naftę. 
Potem wprowadzono dni bezmięsne 

Kartki – nie nasz wynalazek
(znane później w okresie „realnego 
socjalizmu”) w Polsce.

Kryzys był głębszy, niż wspo-
mniany z lat 70/80-tych, bowiem 
z browarów zabierano kotły i na-
czynia miedziane, by je przetopić na 
potrzebniejsze przedmioty wojen-
ne. U schyłku kryzysu, w apogeum 
trudności, zbierano też zużyte opony 
dętki rowerowe, tkaniny, itp. Później 
jeszcze ograniczono tygodniowy 
przydział ziemniaków do niespełna 
kilograma na tydzień na osobę i roz-
poczęto wydawać książki po trosze 
kucharskie, ale mające za zadanie 
edukować ludzi, którzy powinni go-
tować ziemniaki w całości, bez zdej-
mowania skórki, a cukier stosować 
możliwie wydajnie. Odpadki mięsne 
– pouczano – są świetne jako dodatek 
do zup i sosów, a rezygnacja z mięsa 
z pewnością zdrowiu nie zaszkodzi.

Można wywieść z tych opisów, że 
nasze kartki były – w porównaniu 
z tamtymi czasami – umiarkowaną 
dolegliwością, co wcale nie znaczy, 
że można gloryfikować ten okres. 
Tyle, że warto stosować odpowiednie 
miary do ocen.

(W tekście wykorzystano fragmen-
ty informacji z arcyciekawego wydaw-
nictwa „Vademecum historii Górnych 
Łużyc”, praca zbior.) 

Stara, ale najlepsza 
Główną nagrodę „Euroregionu 

NYSA  za rok 2018 „za najlep-
szą współpracę trans graniczną” 
otrzymała Gmina Stara Kamieni-
ca, która efektywnie współdziała 
z partnerami czeskimi i to już dwie 
dekady. Izerky oraz Koreniow po 
czeskiej stronie granicy stały się 
współlaureatami tego uhonorowa-
nia. Oficjalne uroczystości wręcze-
nia nagrody odbyły się w połowie 
grudnia 2018. 

Na ilustracjach: współczesny Dom Kultury i stary browar
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Uzdrowiskowy kurort jest w trud-
nej sytuacji, bowiem z jednej strony 
musi walczyć o czyste powietrze, ale 
z drugiej – nie może stosować wszyst-
kich dostępnych prawnie narzędzi. 
Elementem poprawy parametrów 
ekologicznych jest przecież ociepla-
nie budynków, ale sanatoryjna zabu-
dowa Świeradowa-Zdroju nie może 
być ocieplana od zewnątrz, bo na to 
nie zgodzi się konserwator zabytków. 
To prawda – Świeradów jest prze-
piękny właśnie m.in. z tego względu, 
że zachował bardzo wiele obiektów, 
zbudowanych przez wiekiem i grubo 
ponad wiek temu w niezmienionej 
niemal bryle.

Jednym z bardzo wyrazistych 
stwierdzeń Daniela Passenta, dziś 
publicysty w jednym z tygodników 
centralnych jest powiedzenie: „Trud-
no żyć z urody, nie utraciwszy cnoty”. 
Świeradów tej „cnoty” rozumianej 
jako wizerunek miasta utracić nie 
może. Ale w tej sytuacji ogrzewanie 
gazowe zrujnowałoby mieszkańców, 
bo cena ogrzewania gazowego jest 
ponad ich finansowe możliwości.

Władze miasta szacują, że w samym 
centrum do wymiany nadaje się nawet 
300 palenisk węglowych lub węglo-
wo-koksowych. Nawet jeśli z budżetu 
gminy lokatorzy dostaną i po 10 tys. 
złotych na taką operację, to jednak 
późniejsze koszty eksploatacji są już 
ich problemem. Do wymiany nikt się 
więc specjalnie nie pali… 

Być może jedynym rozwiązaniem 
tej  sytuacji „nie do rozwiązania” jest 
zastosowanie gatunku węgla, który 
emituje wyjątkowo mało pyłu, tzw. 
błękitnego węgla. Jeszcze tej zimy 
– zdaniem burmistrz, Rolanda Mar-
ciniaka – mieszkańcy miasta będą 
mieli okazję testować to paliwo, ale 
w zakupie musi uczestniczyć urząd 
miasta, bo „błękitny węgiel” nie jest 
jeszcze sprzedawany na całkiem wol-
nym rynku. Zresztą – kosztuje znacz-
nie więcej, niż zwyczajny.

Eksperyment z zastosowaniem tego 
paliwa będzie oceniany po sezonie 
grzewczym. Jeśli się powiedzie, to może 
w kolejnym sezonie będzie stosowany 
szerzej. Jeśli nie, to pozostaje sprawa fo-
tovoltaiki, pomp ciepła, i in. ekologicz-
nych metod. Nie wszystkie są jednak 
dla tego uzdrowiska dostępne. Trudno 
sobie przecież wyobrazić, że staną na 
otaczających miasto wzgórzach fermy 
wiatrowe. To byłoby najprostsze, ale… 
wiatraków w tej z całą pewnością nie 
zaakceptują ani mieszkańcy, ani przy-
jezdni, nawet gdyby rzeczywiście było 
to najtańsze rozwiązanie. 

„Przygoda z Nysą” to program gmi-
ny Zgorzelec, który realizowany jest 
już… od ośmiu lat! I to nie jest ostat-
nie słowo władz gminy – ten program 
będzie kontynuowany, a materialne 
dowody jego istnienia już dziś wi-
doczne są dla wielu w rozmaitych 
miejscach. 

– To prawda – powiedziano nam 
w gminie – program trwa osiem lat, 
w tym okresie realizowane były cztery 
etapy (niektóre trwały aż 23 miesiące, 
inne – krócej), a od 1 stycznia kolej-
nego roku „wchodzimy” w piąty etap, 
też rozpisany na prawie 2 lata. Do tej 
pory wydatkowano ponad 3 mln zło-
tych, z czego ok. 2,5 mln pochodzi ze 
środków pozabudżetowych. To duże 
kwoty, ale i rozmach inwestycyjny 
jest spory. Infrastruktura turystyczna 
gminy wzbogaciła się o odcinki trasy 
rowerowej nad Nysą Łużycką między 
Koźlicami i Radomierzycami, a także 
w okolicach Jędrzychowic. W kilku-
nastu miejscowościach gminy  (Osiek 
Łużycki, Kożlice, Radomierzyce, Ty-
lice, Kunów i in.) powstały bardzo 
efektowne altany rekreacyjno-wy-
poczynkowe. Największą inwestycją 
w ramach tej „Przygody” jest z pew-
nością Centrum Rekreacyjno-Tury-
styczne w Radomierzycach. Dawniej 
ta miejscowości znana była głównie 
z tego, że istniało tu przejście gra-
niczne, a Nysa dzieliła oba kraje. Dziś 
obiekt Centrum zdecydowanie łączy, 
podobnie zresztą jak Nysa. Ta rzeka 
była strzeżona przez WOP, dziś – pły-

Osiem lat

Nie tylko z  Nysą – za pan brat
wają nią kajakarze.

Ale… zarówno Centrum w Rado-
mierzycach, jak i inne miejsca są zna-
komicie wyposażone do uprawienia 
turystyki tzw. kwalifikowanej. O kaja-
kach wspominaliśmy, są jeszcze rowe-
ry, które też można pożyczyć, nawet 
łącznie z kaskami i… pompkami. Jest 
też mobilna ścianka wspinaczkowa.

Nawiasem mówiąc Gmina Zgorze-
lec dba o rozwój fizyczny dzieci, mło-
dzieży i dorosłych nie tylko w ramach 
projektu „Przygoda z Nysą”, choć ten 
jest najbardziej ostatnio znany. I cho-
ciaż „opatrzył się” już ŁOŚ w Łagowie 
(Łagowski Ośrodek Sportu, czyli hala 
która służy przez pół roku jako lodo-

wisko, a drugie pół – jako rolkowi-
sko), to wciąż jest ważnym punktem 
na mapie nadgranicznego sportu i re-
kreacji.

– Od stycznia – nowy etap – usły-
szeliśmy w Urzędzie Gminy. – Za-
dań będzie sporo, bo do jedenastu 
altan turystycznych przybędzie jesz-
cze przynajmniej osiem. Ponadto 
– ścieżka rowerowa, a precyzyjnie 
– jej kolejny odcinek łączący Łagów 
z Pokrzywnikiem. Co jeszcze – o tym 
w programie. Z całą pewnością ani 
zwyczajna przygoda, ani „Przygoda 
z Nysą” wcale się jeszcze nie kończą.

Okres II wojny światowej wspo-
minamy jak najgorzej, okupacja 
była dla wszystkich koszmarnym 
doświadczeniem, dla milionów Po-
laków doświadczeniem ostatnim 
w życiu. Trudno więc się dziwić, że 
w pierwszych latach po odzyskaniu 
niepodległości i państwowości rela-
cje emocjonalne z ludźmi reprezen-
tującymi niedawnego okupanta były 
koszmarne. A z żołnierzami armii 
hitlerowskiej – nie do opowiedzenia.

Złe emocje gasły z czasem, nauczy-
liśmy się z upływem lat przyjmować 
do wiadomości, że Niemcy, nawet 
jeśli byli żołnierzami, nie wszyscy 
byli nazistami. Biskupi polscy swoim 
przesłanym listem, który w 1968 roku 
wstrząsnął polską opinią publiczną, 
bo zawierał zdanie: (…) wybaczamy 
i prosimy o wybaczenie (…)” rozpo-
częli długi i skrajnie trudny proces 
zbliżania się narodów. Potem zdarzy-
ły się „euroregiony”, powódź z 1997 
r., po której wiele stowarzyszeń nie-
mieckich udzielało bardzo cennej 
pomocy dla licznych polskich powo-
dzian, a na końcu – pomoc Niemiec 
i wsparcie naszych starań akcesyj-
nych do Unii Europejskiej.

Niejako „po drodze” były przyjęcia 
do pracy Polaków, polsko-niemiec-
kie małżeństwa (faktem jest, że ra-
czej Polski wychodziły za Niemców, 
a nie Polacy żenili się z Niemkami), 
itp. zdarzenia.

To wszystko razem (i wiele innych 
okoliczności) sprawiło, że polskie 

z kolei stowarzyszenia zaczęły się in-
teresować bezimiennymi grobami, w 
których – jak wieść gminna niesie – 
pochowani byli Niemcy z okresu II 
wojny światowej.

Jednym z takich jest stowarzysze-
nie POMOST, które odszukuje m.in. 
groby niemieckich żołnierzy pocho-
wanych w Polsce.

W Zawidowie był taki grób. Ludzie 
stawiali świeczki, honorując pocho-
wanego w tym miejscu człowieka, ale 
po istniejącym ponoć dawniej krzyżu 
nie było już od lat żadnego śladu. Na 
skutek wielu żmudnych poszukiwań 
udało się w końcu ustalić nie tylko 
dokładne miejsce pochówku, ale – co 
wręcz nieprawdopodobne – perso-
nalia i okoliczności śmierci mężczy-
zny. Okazało się, że był to urodzony 
w 1905 roku Paul Koehler, który 
w październiku 1945 r. zmarł w Za-
widowie. Zginął zastrzelony podczas 
konwojowania kolumny niemieckich 
jeńców. Dlaczego? – tego z całą pew-
nością już się zapewne nigdy nie do-
wiemy.

Zwłoki czterdziestoletniego męż-
czyzny przeleżały w Zawidowie po-
nad 70 lat – dopiero teraz wrócił do 
swojego kraju… Do Niemców już 
należy dalsza praca, to znaczy – od-
nalezienie jego rodziny, a właściwie 
wnucząt lub prawnucząt, którzy mo-
gli wiedzieć tylko tyle, że ich przo-
dek zaginął w trakcie wojny gdzieś 
w świecie i wszelki ślad po nim znikł. 
Okazuje się, że nie… 

Gniew słabnie z czasem

Wszelki ślad zaginął?

Błękitny test w Świeradowie

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ na lata 2014-2020
Przedstawiamy zatwierdzony aktualny harmonogram działań na lata 2014-
2020. Informacja o planowanych naborach wniosków wraz z kryteriami, 
wytycznymi, obowiązującymi wnioskami i instrukcjami znajdują się na 
stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze”.

Poddziałanie:  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność”

ro
k

na
bo

ru

pó
łr

oc
ze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1

EFRROW

20
16

I

II

1. Zakładanie działalności gospodarczych  – 350 000,00 – 
konkurs 

2. Rozwój działalności gospodarczych – 70 790,25 – konkurs
3. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i zabytki – 

292 739,03– konkurs
4. Rewitalizacja lokalnych zasobów 0,00 – konkurs
5. Grant I – doposażenie podmiotów działających w sferze 

kultury i społecznie – 0,00

20
17

I

1. Zakładanie działalności gospodarczych  – 275 000,00– kon-
kurs

2. Rozwój działalności gospodarczych – 150 000,00 – konkurs
3. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i zabytki – 

436 268,1225 – konkurs
4. Rewitalizacja lokalnych zasobów  – 74 993,27– konkurs
5. Wspieranie ochrony środowiska  – 37 500,00– konkurs

II 1. Grant I – doposażenie podmiotów działających w sferze 
kultury i społecznie  – 74 997,50

20
18

I

1. Grant II – Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej – 
74 197,00

2. Zakładanie działalności gospodarczych  – 375 000,00 – 
konkurs 

3. Rewitalizacja lokalnych zasobów – 149 650,50 – konkurs
4. Wspieranie ochrony środowiska – 62 493,75 – konkurs

II 1. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i zabytki  
– 472 160,8275– konkurs

20
19

I 1. Inkubator przetwórstwa – 125 000,00 – konkurs
2. Rozwój działalności gospodarczych  – 579 209,75 – konkurs 

II

1. Grant III– Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu 
o lokalne zasoby – 62 500,00. 

2.Projekt własny – Marka lokalna – 12 500,00 
3. Grant IV– Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności 

lokalnej – 75 000,00

1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, 
należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

Czy można sobie wyobrazić „ocieplenie” takiego obiektu płytami? Trzeba zna-
leźć inne metody.
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wszystkim największe na polskich 
ziemiach cmentarzysko kurhanowe, 
na których archeolodzy doliczyli się 
aż 167 zachowanych kopców, to nic 
innego, jak ślad po wierzeniach daw-
nych Słowian.

Kurhany – to osobna sprawa i wró-
cimy do niej w kolejnych wydaniach 
„Ech Izerskich”, pozostając dziś przy 
zwróceniu uwagi na współczesne na-
zwy, mające swoje źródło w bardzo 
odległych historycznie czasach.

To wieś, o której istnieniu w ogóle 
wiedzą tylko nieliczni. Nawet zapyta-
ni w trakcie naszej redakcyjnej sondy 
w Jeleniej Górze o tę wieś, wzruszali 
tylko ramionami, nie kojarząc jej z ni-
czym. A przecież żyje tu niemal 400 
(dokładnie – 370 mieszkańców), dzia-
łają wiejskie instytucje w rodzaju Koła 
Gospodyń Wiejskich. Wieś spełnia 
nawet najnowocześniejsze „standardy 
współczesnego zaistnienia” – ma swój 
profil na FB i ponad 170 osób zazna-
czyło „lubię to”. Jeśli jest na FB, to zna-
czy przecież, że istnieje naprawdę !

Młyńsko – Zielone Zacisze. Po 
prostu – Młyńsko.

W pierwszych dniach grudnia wieś 
wzbogaciła się o sporą inwestycję, 
powstała tu nowa świetlica wiejska, 
którą za 1,5 mln złotych zbudowała 
lokalna firma. Nie z tej wsi, nawet nie 
z tej gminy, ale też istniejąca w grani-
cach Pogórza Izerskiego, więc nasza.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że proces powstawa-

nia świetlicy trwał… 8 lat. W takim 
czasie buduje się wysokie wieżowce, 
a w Młyńsku zdołano wznieść świetli-
cę. Gwoli uczciwości dziennikarskiej 
– sama budowa trwała raptem 10 mie-
sięcy, a ponad 7 lat zajęły przepychan-
ki, bo nie wszyscy mieszkańcy byli 
zachwyceni tym pomysłem. Poprzed-
nia świetlica chyliła się ku ruinie, od 
kilka lat była zamknięta, bo zagrożona 
katastrofą budowlaną, a na nową nie 
było powszechnej zgody. Lepiej było-
by napisać – była absolutna niezgoda. 
I w konsekwencji sprawę budowy, 
zanim się jeszcze zaczęła, rozpatry-
wać musiał sąd administracyjny, bo 
niektórzy światli mieszkańcy zdecy-
dowanie budowie się sprzeciwiali. 
Dopiero sądowy wyrok pozwolił na 
wbicie pierwszej łopaty.

Można ewentualnie powiedzieć, że 
duchy Kargula i Pawlaka (Młyńsko 
leży wprawdzie w gminie Gryfów Ślą-
ski, ale nieopodal Lubomierza) wciąż 
są aktywne.

Ale kiedy doszło już do otwarcia 
nowego przybytku, to impreza była 
„na cztery fajerki”, chociaż lepiej było-
by napisać, „na dachówki”. Dyplomy 
pamiątkowe, jakie wręczano najbar-
dziej zasłużonym w tej budowie miały 
bowiem formę bardzo eleganckich 
dachówek-karpiówek, dobra cera-
miczna robota. Ogień się takiego dy-
plomu imać nie będzie.

Symbolicznego otwarcia doko-
nywało  7 osób (bo siódemka – jak 
w kabale – to szczęśliwa liczba). Tym 
razem to nie była wstęga, a literki, 

W zielonym zaciszu 
zdejmowane kolejno  przez tę sió-
demkę z symbolicznego szlabanu 
– M Ł Y Ń S K O. Najstarszy miesz-
kaniec wsi, kombatant, Edward Król, 
który zwierzył się, że już miał obawy, 
że końca budowy nie dożyje), naj-
młodszy mieszkaniec – Janek Łój, 
były i obecny przewodniczący Rady 
Gminy, Robert Skrzypek i Mateusz 
Królak, sołtys Maria Sosnowska oraz 
Andrzej Tartak, zastępca burmistrza 
i Jacek Wojciechowski, wykonawca.  
Był i Wojciech Chrabąszcz z semafo-
rem (bo w Młyńsku jest kolej), Mi-
kołaj, w którego wcielił się burmistrz, 
Olgierd Poniźnik i towarzysząca mu 
Śnieżynka, czyli pani sołtys, Ma-
ria Sosnowska.

Była atmosfera Wielkiej Imprezy. 
I był też akcent muzyczny, nie byle 
jaki. Zaśpiewały Sołtysowe Gryfinki 
z sąsiedztwa oraz zagrała Gryfowska 
Kapela Podwórkowa, a na muzyczny 
deser wystąpiła… prawdziwa śpie-
waczka operowa, sopranistka Sylwia 

Grzybowska, która akurat przebywała 
w okolicy i dała się zaprosić na impre-
zę.

Mimo, że Święta były za pasem 
i czas skłaniał do poszczenia, to jednak 
jadła zapanowała obfitość nieludzka – 
zupa gulaszowa, przygotowana przez 
miejscowe gospodynie, a ponadto 
swoje talenty ujawnili miejscowi ma-
sarze, dowodząc, że wędliny robią wy-
śmienite, ciasta przygotowane  przez 
KGW kusiły nawet przejedzonych. 
Goście odchodząc dostali po kilogra-
mie mąki i słoiku miodu, żeby – jeśli 
nie dojedli – sami sobie zrobili pierni-
ki. Ten najważniejszy piernik – pier-
nikowy model nowej świetlicy, przy-
gotowany przez gryfowiankę, Barbarę 
Pasiak został na miejscu.

– Czy to nie przesada – budować 

tak wielki obiekt dla nie za wielkiej 
przecież wsi? – zapytaliśmy burmi-
strza, Olgierda Poniźnika.

– Jeśli macie odwagę, zadajcie to 
pytanie mieszkańcom – powiedział 
żartując trochę, a na serio wyjaśnił, 
że tzw. obłożenie świetlicy w Młyńsku 
zapowiada się obiecująco. Planowana 
jest zabawa sylwestrowa, zapowiadane 
zajęcia dla dzieci, prowadzone przez 
wolontariuszy, swoje próby będzie 
miał zespół śpiewaczy, więc z pewno-
ścią obiekt będzie pracował. 

– Nigdy nie miałem wątpliwości, że 
będzie inaczej – powiedział O. Poniź-
nik. 

ZłOTO!
Dlaczego złoto było, jest i pewnie 

będzie cenne, choć wiele tworzyw, 
pozornie może bardziej użytecznych 
od złota, można uzyskać dziś w pro-
cesach chemicznych?

– Nie koroduje – mówią fachow-
cy – jak żelazo. Nie śniedzieje, jak 
miedź. Kapitalnie znosi warunki eks-
tremalne, więc używane jest i w silni-
kach aut formuły F-1, i w skafandrach 
żaroodpornych, więc i w kosmosie. 
Jest najtrwalszym obecnie znanym 
utrwalaczem – gdyby pokryć złotem 
nośniki w rodzaju CD, czy DVD, 
to dane tam przechowywane mają 
gwarancję przetrwania 100 lat. Bez 
złota – mogą zanikać po kilku… I – 

w co trudno uwierzyć – jest jednym 
z wyjątkowo „kowalnych” materia-
łów. Z 1 grama złota można – precy-
zyjnie kując – przygotować ultracie-
niutką blachę o powierzchni… 1 m 
kwadr.! I jest rzadkie, bardzo wręcz 
rzadkie… 

Złoto służy telefonii komórkowej, 
w dodatku telefony zawierają tego 
złota więcej, niż… złotonośna skała! 
Obliczono, że z jednej tony telefonów 
można odzyskać prawie 300 gram 
złota, a ze skały… około 3 gramy. 
Może więc lepiej przerzucić się na 
rozbieranie telefonów, bo to jednak 
łatwiejsze, niż górnictwo?

A na Pogórzu Izerskim gdzie jest 
najwięcej złota? Ponoć w rejonie 
Wlenia, a dokładnie w okolicy Rado-

mic i Kleczy. Tam występuje głębiej. 
Natomiast drugi rodzaj złota – okru-
chowe – występuje w potokach. Jego 
obecność stwierdzono już kilka wie-
ków temu, stąd charakterystyczne 
nazwy. Faktem jest, że już w XII wie-
ku (a to czasy Henryka Brodatego, 
czy wcześniej Bolesława Wysokiego) 
wiedziano, że w dolinach Kwisy, Bo-
bru można znaleźć złoto. W końcu 
nie jest przypadkiem, że nieodległa 
Złotoryja tak się właśnie nazywa.

Złoto można więc znaleźć właści-
wie pod ręką i trudno się dziwić, że 
różni cwani przedsiębiorcy pod po-
zorem wydobywania kamienia bu-
dowlanego usiłują uzyskać koncesje 
na roboty poszukiwawcze. Koncesja 
– to koncesja. Zawsze można powie-
dzieć, że szukali bazaltu, czy skale-
nia, a znaleźli złotonośną skałę. – Ale 
można też powiedzieć, że wydobycie 

złota jest przedsięwzięciem nieeko-
nomicznym, nawet jeśli sam skutek 
kopania będzie rentowny. Szkody 
kopalniane są bowiem dewastujące 
środowisko naturalne i to, co może 
być zyskam właściciela kopalni, nie 
pokryje kosztów rekultywacji terenu 
i zniszczeń.

Czy wobec tego warto jest intere-
sować się złotem, rozumianym, jako 
turystyczny wabik? – Oczywiście – 
przekonują specjaliści od promocji. 
– Samo przejście „złotego szlaku”, 
obejrzenie miejsc, gdzie we wcze-
snym średniowieczu je wydobywano, 
zapoznawanie się z technikami pozy-
skiwania złota dawniej jest kapitalną 
rozrywką. Cenniejszą, niż… złoto!

Czy działo się to tysiąc lat temu, 
czy może trochę wcześniej – nie wia-
domo. Z pewnością jednak zdarze-
nia, po których pozostało niewiele 
materialnych śladów odciskają wciąż 
swoje piętno na współczesności 
XXI wieku.

Historycy przekonują, że w życiu 
dawnych Słowian zamieszkujących 
obszar późniejszych Górnych Łużyc 
elementem ważnym, wręcz porząd-
kującym procesy życiowe była religia, 
a właściwie wierzenia w rozmaitych 
bogów i bożków. Przybierały one po-
stać żmij, gryfów, smoków, składano 
ofiary nad magicznymi źródłami, 
zdarzały się święte lasy i święte rzeki. 
Emocje ludzkie – dobre i złe – prze-
kładano na dwie potęgi władające 
losami ludzi.

Byli więc bogowie dobrzy (biali) 
i źli – czarni. Ich oswajanie odbywało 
się m.in. poprzez przyporządkowa-
nie im należnych miejsc. Ale zbie-
giem okoliczności echa tych daw-
nych wierzeń mają i dziś znaczenie, 
choćby… geograficzne. Między Bu-
dziszynem i Loebau, po niemieckiej 
stronie Górnych Łużyc można zna-
leźć góry o nazwie Biełoboh i Czor-
neboh. Ale i po polskiej stronie nie 
brakuje takich przykładów, bowiem 
wypływające w okolicach Sławniko-
wic strumienie noszą nazwę Bielawki 
i Czernej Wielkiej. A nazwa Biało-
górze, popularna m.in. dlatego, że 
są tam ślady grodziska, ale przede 

łużyce – dlaczego Górne?

Obszar okolic Lubania i na 
zachód od tego miasta zwykło 
zwać Górnymi Łużycami. Nazwa 
ta jest oficjalnie nieczęsto sto-
sowana, niemniej w kartografii 
nadal pozostaje popularna. Cie-
kawskich zastanawia, dla czego 
istnieją Górne, a nie ma Dolnych 
Łużyc i w ogóle – skąd się wzięła 
ta nazwa.

Zaczęto ją stosować w czasach 
panowania Macieja Korwina, 
czyli w II połowie XVI w., wcze-
śniej ten region nazywano czasa-
mi Krajem Sześciu Miast, z któ-
rych tylko jedno – Lubań – leży 
dziś w całości w granicach Polski. 
Dolne Łużyce też istnieją, ale 
w całości na drugim brzegu Nysy 
– ich stolicą jest Cottbus (Chocie-
buż). I właśnie to jest przyczyn-
kiem do nazwy – Górne istnieją 
w górnych biegach Sprewy i Nysy, 
a Dolne – poniżej. 

Białogórze i Czarny Bóg

Będą ulice
Większość wsi zadowala się nu-

merami domów – listonosze nie 
mają problemów, bo z reguły pra-
cują wiele lat w tych samych miej-
scowościach i nawet nie korzystają 
z numeracji, bo i tak wiedzą, gdzie 
mieszka Kowalski, a gdzie Nowa-
kowa, ta od Zielińskich. Jednak ta 
bardzo przydatna wiedza ustępuje 
nowoczesnym wymogom, bo kiedy 
wieś się rozwija, to trudno o taką 
identyfikację w każdym przypadku.  
W Starej Kamienicy rozpisano wśród 
mieszkańców ankietę (a właściwie 
dwie – papierową i elektroniczną), 
żeby chcieli się wypowiedzieć co do 
projektu nazw ulic. Tym sposobem 
Stara Kamienica wpisała się w tę 
procedurę w o tyle szczęśliwym mo-
mencie, że IPN w swoich biuletynach 
ujawnia co i raz, nazwiska jakich 
osób nie powinny pojawiać się na ta-
bliczkach. Można w ogóle zrezygno-
wać z nazwisk, tylko oprzeć się np. 
o przyrodę. Ale ostrożnie. O ile ulica 
Kwiatowa wydaje się być bezpiecz-
nym określeniem, to już ulica Bia-
łych Róż może w niektórych kręgach 
budzić (poważne) wątpliwości. Tak 
czy inaczej – konsultacje społeczne 
w tej sprawie zostały przeprowa-
dzone, a o skutkach poinformujemy 
w kolejnym wydaniu „Ech”. 

Dyplom na... dachówce
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Od kilku lat sprawa odcinków nie-
których linii kolejowych na Dolnym 
Śląsku w ogóle, a na obszarze Pogó-
rza Izerskiego w szczególności budzi 
wielkie emocje. Część samorządów 
Pogórza (m.in. Wleń) zaangażowała 
się wyjątkowo mocno w akcję rewi-
talizacji kolei, a precyzyjnie – linii 
Jelenia Góra – Lwówek Śląski przez 
Wleń. Ten odcinek, zbudowany na 
przełomie XIX/XX w. jako Kolej Doli-
ny Bobru jest wyjątkowo malowniczy 
i wręcz trudno uwierzyć, że główną 
przesłanką jego budowy był problem 
zaopatrzenia w materiały największej 
wtedy inwestycji – budowy zapory, 
elektrowni i całego Zalewu Pilcho-
wickiego.

Gdy zakończono (1912 r.) budowę, 
wtedy okazało się, że przejazd kole-
ją do Lwówka Śląskiego po Pogórzu 
Izerskim, a potem do Złotoryi po 
Pogórzu Kaczawskim to wyjątkowe 
przeżycie estetyczne. I takim było – 
z przerwami – do roku 2016, kiedy to 
w grudniu PKP zawiesiła kursowanie 
szynobusów na linii Jelenia Góra – 
Lwówek Śląski.

Burmistrz Wlenia i burmistrz Zło-
toryi nigdy się z tym nie pogodzili. 
Artur Zych z Wlenia nie tylko za-
biegał o tę sprawę, ale prowokował 
okolicznościowe przejazdy kolejowe, 
ściągał z drugiego końca Polski spe-
cjalne składy, żeby udowodnić, że 
ta kolej ma sens. „Nie odpuszczę tej 
trasy” – tak brzmiał tytuł tekstu opu-
blikowanego rok temu, 5.12. w perio-
dyku „Rynek Kolejowy”.

Faktem jest, że przeciwnicy utrzy-
mania tej linii też mają mocne argu-
menty. – Sto lat temu te 32 km trasy 
pociąg przemierzał w godzinę, a dziś, 
przy obecnym stanie torowiska, pra-
wie trzykrotnie dłużej – przekonywał, 
także publicznie prezes Kolei Dolno-
śląskich, Piotr Rachwalski. 

Faktem jest też, że z 32 km trasy 
w roku 2016 zarządcy kolei wprowa-
dzili ograniczenie szybkości aż na 13 
kilometrach. Na tych odcinkach po-
ciągi mogły jeździć z prędkością… 10 
km/godzinę! A i to spóźniały się nie-
kiedy po 40 minut, bo zarządca ruchu 
kolejowego, PKP PLK  tych ograni-
czeń nie uwzględnił w rozkładach.

– Dlaczego pasażerowie mają po-
nosić konsekwencje tego, że różne 
służby i spółki kolejowe nie potrafią 
się porozumieć? – pytał burmistrz.

Władze kolejowe miały na ten 
temat inne zdanie. – Po pierwsze 
– wyjaśniano – transport ludzi ma 
być absolutnie bezpieczny. Po drugie 
– ważniejsze są inne roboty na ko-
lei w tym obszarze, m.in. – budowa 
przystanków kolejowych na trasie Je-

lenia Góra – Wrocław i budowa przy-
stanków tzw. linii aglomeracyjnej, na 
trasie Jelenia Góra – Szklarska Poręba 
z jednej, a Jelenia Góra – Janowice 
Wielkie z drugiej strony. Mają być też 
prowadzone roboty na trasie Jelenia 
Góra – Lubań – Węgliniec. Łącznie – 
to prawie 200 mln zł.

Mieszkańców Wlenia i Lwówka 
Śląskiego inne problemy kolei inte-
resują „średnio”, więc przepychanie 

się w sprawach tej trasy trwa już od 
dwóch lat. W grudniu 2018 r. będzie-
my obchodzić drugą rocznicę zawie-
szenia kursowania szynobusów na 
tej linii.

Może jednak właśnie w tę rocznicę 
nastąpi przesilenie. Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego zapowie-
dział przejęcie siedmiu linii kolejo-
wych przez samorząd województwa, 
co radykalnie odmieni życie kolejowe 
na Pogórzu Izerskim, bo cztery z tych 
siedmiu linii tutaj właśnie przebiega. 

Usłyszeliśmy, że pociągi wrócą na 
tory jeszcze przed końcem zaczynają-
cej się własnie kadencji władz samo-
rządowych. To wprawdzie kolejnych 
pięć lat, ale może warto czekać?

Chodzi m.in. o linie: 283 – Jelenia 
Góra – Lwówek Śląski, 284 Jerzmani-
ce – Lwówek Śląski (co oznaczałoby 
kolejowe połączenie Jeleniej Góry 
ze Złotoryją i dalej – Legnicą), 317 
– Gryfów Śląski – Mirsk oraz 336 – 
Mirsk – Świeradów-Zdrój. Trzy pozo-
stałe są dla nas mniej interesujące.

W całym województwie marszałek 
chce przejąć łącznie aż 22 odcinki to-
rowisk o łącznej długości ok. 400 km.

To dużo pieniędzy, ale Urząd Mar-
szałkowski przekonuje, że nie są to 
koszty nie do wytrzymania. Środki 
europejskie na infrastrukturę kolejo-
wą są w zasięgu PKP PLK. I jeśli tylko 
ta spółka przekaże je samorządowi 
województwa (a chodzi o ok. 370 mln 
zł), to sprawa rewitalizacji kolei ruszy 
od razu z kopyta.

Zobaczymy. Samorządy lokalne 
zgadzają się z samorządem wojewódz-
twa, że te cztery linie, ale też tu niewy-
mienione w tekście, mogą otworzyć 
Kotlinę Jeleniogórską i dalej – Pogó-
rze Izerskie i Kaczawskie na ekspansję 
turystów, a nawet wręcz prowokować 
do przyjazdu. Tak pięknej linii jak 
w okolicach Wlenia nie ma.

Tyle, że wszystko zależy od PKP 
PLK, które do tej pory nie paliło się 
do przekazywania nieczynnych linii 

kolejowych z różnych powodów. Je-
śli to stanowisko spółki się zmieni, 
to i rzeczywistość pojawi się nowa. 
Samorząd województwa ma ponoć 
mocne argumenty w dyskusji, więc 
marszałek jest dobrej myśli. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że perspek-
tywa realnej podróży koleją nie jest 
bliska, bo wprawdzie pociągi jadą 
szybko, ale zanim ruszą, to bardzo 
długo będą się rozpędzać.

Znowu kolej

Czy wrócą pociągi z i do Wlenia?
Zima nie jest najlepszym okresem 

do szukania świeżej „zieleniny”, ale to 
znakomity czas, by się przygotowy-
wać do wiosennego menu. Co pewien 
czas powraca do nas sprawa możliwo-
ści używania innych roślin, niż kla-
syczne warzywa do przygotowywania 
surówek odmiennych, niż z ogórków, 
kapusty, marchwi, itp. Coraz liczniej-
sza grupa osób sięga po… chwasty.

– To niedobre określenie – twierdzi 
jedna z kobiet – entuzjastek tzw. czy-
stej natury. – „Chwast”, to coś, co na-
leży wyrwać i wyrzucić, pilnując, żeby 
się nie rozpleniło. A przecież – gdyby 
na to popatrzeć inaczej – polne kwia-
ty to też chwasty. Rozmaitość polskich 
łąk dawała szansę różnym zwierzę-
tom, żywiącym się roślinnością przez 
setki lat, a teraz, kiedy na wszystko 
mamy typowe metody upraw, typo-
we nasiona, i technologie ich wy-
siewania, określone gatunki traw, to 
miejsca dla owej rozmaitości brakuje. 
Odpowiada mi określenie na chwasty 
w języku włoskim, bo Włosi nazywa-
ją takie rośliny „spontanicznymi”. Ta 
nazwa niesie w sobie i nieoczekiwaną 
impresję i taki – moim zdaniem – ro-
dzaj radości z faktu, że pojawiło się 
coś innego i interesującego.

W jednej z dolnośląskich gazet 
w listopadzie br., w tekście o „Chwa-
stologii wrocławskiej” pojawiła się 
notatka na temat „marchewniczków 
izerskich”, co zainspirowało nas do 
poszukiwań. Skąd się wzięła ta na-
zwa? 

– To sucharki żytnie – wyjaśniono 
nam – podobne trochę do włoskich 
odpowiedników, ale zawierają do-
datek liści marchewnika anyżowego, 
zbieranego w Kopańcu (gmina Stara 

Kamienica) i dlatego tak zostały one 
ochrzczone. Są z reguły twardawe, 
o anyżowym posmaku, znakomite 
jako dodatek do kawy lub herbaty, 
o ile ktoś, kto chce je zjeść, wcześniej 
zamoczy je w filiżance.

Ale – jak podkreśla autorka tej su-
gestii, wrocławianka Anna Rumińska 
– można zrobić z nich polewkę na 
śniadanie, najlepiej dodając innych 
„chwastów” w rodzaju podagrycz-
nika. Na obiad można zjeść pierogi 
prawie-ruskie, bo z serem, ale z do-
datkiem siekanego krwawnika, z so-
sem, przygotowanym m.in. z udzia-
łem bluszczyka kurdybanka, miodu, 
itp. A na deser – nawet kwiaty. Floks, 
piwonia, malwy, mak, róża, robinia, 

A może „spontaniczne”
dziki bez, lilak… Roślin „spontanicz-
nych” w miejscach, gdzie nie docie-
ra za wiele samochodów, rosnących 
dziko, a smakujących wybornie jest 
bardzo wiele. Pojawiły się też książ-
ki, dzięki którym możemy skorzystać 
z sugestii, jakie potrawy z jakim do-
datkiem smakują najciekawiej.

Podobno gołąbki, dziś zawijane 
nieodmiennie w liście kapusty swego 
czasu były w Polsce przygotowywane 
z udziałem liści… ponad 80 gatun-
ków roślin! Współcześnie malutkie 
gołąbki zawijane w kiszone liście wi-
nogron można kosztować w Bułgarii, 
w Polsce – tylko w wyjątkowych wy-
padkach.

Poznawanie „chwastów” jest ele-
mentem trendu, który powoli upo-
wszechnia się w niektórych środowi-
skach, preferujących tzw. „slow food”, 
to znaczy jedzenie dla przyjemności, 
a nie odżywianie się dlatego, że ktoś 
poczuł głód. To element szerszej kul-
tury bytowania, o której rozmawia 
się m.in. na majowych spotkaniach 
w Tarczynie, gmina Wleń, gdzie już 
dwukrotnie organizowane były spo-
tkania określone jako „flow land”. 
W niedosłownym tłumaczeniu cho-
dzi o to, by ludzie zrozumieli, że po-
śpiech, pogoń i cały ten zgiełk współ-
czesności niszczy smakowanie życia 
i należy raczje powolutku… płynąć 
i dać się ponieść.

– To nie jest recepta dla wszystkich, 
bo część uważa, że jest na dorobku 
i musi ciężko i długo pracować – za-
uważają miłośnicy spowolnienia bie-
gu w życiu. – Ale to może być mylą-
ce, bo jeśli „długo i ciężko”, to może 
oznaczać, że coś nas ważnego omija. 
Nie namawiamy do tego, by zmieniać 

na siłę swój sposób bytu, bo to trąci 
fałszem. Namawiamy jednak to tego, 
by poznać i spróbować, żeby wiedzieć, 
z czego się rezygnuje. Wtedy dokonu-
jemy świadomego wyboru.

*
Na marginesie: interesujące jest, że 

w języku polskim nie wykształciły się 
jeszcze nawet nasze rodzime określe-
nia na „slow food”, czy „fast food”, 
lub „flow land”. Wiadomo co najwy-
żej, że „fastfudy” są niezdrowe, ale 
i tak wielu uważa, że bardzo poży-
teczne. Gdy będziemy umieć nazwać 
po polsku styl „flow land” będzie to 
nie tylko leksykalne potwierdzenie 
faktu, że jako społeczeństwo dojrze-
liśmy do innego postrzegania życia.

Hypokaustyczny 
i inne

Hypokaustyczny piec ogrzewał 
najstarszy zapewne kamienny zamek 
w Polsce, wzniesiony na wzgórzu nad 
Wleniem. To rodzaj średniowiecznego 
centralnego ogrzewania stosowanego 
m.in. na Śląsku. Można wręcz powie-
dzieć, że ten rodzaj ogrzewania po-
mieszczeń jest ultranowoczesny także 
w XXI w., bowiem w zasadzie chodzi 
o ogrzewanie… podłogowe. Techno-
logia była jednak – co oczywiste – cał-
kiem inna. Współcześnie pod płytka-
mi podłogowymi montuje się niemal 
bezpośrednio system miedzianych 
najczęściej rurek, dawniej posadzka 
była montowana na wysokich, kilku-
dziesięciocentymetrowych słupach 
z kamienia lub cegły, a zainstalowany 
zwyczajny piec ogrzewał powietrze 
w krążące w tej przestrzeni. 

To nie był zresztą ani wynalazek 
wleński, ani średniowieczny – ten 
system stosowali znacznie wcześniej 
Rzymianie w swoich termach i wil-
lach, a budowniczy zamku wleńskie-
go przeniósł po prostu rzymską myśl 
na Pogórze Izerskie. Podobny system 
c.o. miał budowany później krzyżacki 
zamek w Malborku, ale ze względu 
na problemy eksploatacyjne taki sys-
tem nie mógł wejść do powszechne-
go użytku. Był szalenie kosztowny 
i wymagał stałego nadzoru, żeby nie 
było ani za zimno, ani za gorąco. Po-
jawiły się więc piece kaflowe, niektóre 
tak fantazyjnie zdobione, że każdy 
pojedynczy kafel był dziełem sztuki. 
Ale i takie piece nie mogły „trafić 
pod strzechy”, a ludzie chcieli mieć 
w domu ciepło. Kafle traciły ozdoby, 
były prostsze, potem – w kolejnym 
etapie wygody – pojawiły się kalo-
ryfery w domach wielorodzinnych, 
a później – co zamożniejsi – znowu 
wrócili do ogrzewania podłogowe-
go… Historia lubi się powtarzać.

Platerówka

Niejedno 
ma imię

Im głębiej w XXI w., tym dalej od 
dramatów II wojny światowej, ale 
tym bardziej istnieje potrzeba poszu-
kiwania wartościowych, użytecznych 
skojarzeń, służących pamięci. Dla 
Dolnoślązaków Platerówka to nazwa 
współczesnej wsi i gminy. Ale to prze-
cież nie jest jedyna asocjacja.

„Platerówką” nazywali swoją szko-
lę, istniejącą od 1865 roku (!) w War-
szawie i Zalesiu Dolnym jej ucznio-
wie i absolwenci. I ta warszawska 
„Platerówka” też miała problemy, 
bo przecież to czas istnienia polskiej 
oświaty pod rosyjskim zaborem. 
Trzeba było wyjątkowych starań, by 
chociaż niektóre przedmioty mogły 
być wykładane po polsku. A w 1919 
roku, po odzyskaniu niepodległości 
właścicielka szkoły, mającej w zasa-
dzie status prywatnej pensji dla pa-
nien z dobrych domów przekazała 
tę placówkę na własność rodzącemu 
się Państwu Polskiemu. Do dziś gro-
no nauczycieli i absolwentów czynnie 
uczestniczy w tworzeniu wizerunku 
tej placówki.

Platerówką mają zwyczaj nazywać 
swoje szkoły także uczniowie innych 
placówek noszących to imię. Może 
warto byłoby zebrać adresy instytu-
cji noszących imię Emilii Plater, albo 
jeszcze lepiej – Batalionu im. Emilii 
Plater i zaprosić ich do Platerówki, by 
zintegrować działania mające na celu 
popularyzację Batalionu? Nie zrobią 
już tego byłe fizylierki, to sprawa dla 
ich wnuków. Ale mogłaby być ona 
dobrą promocją wizerunku tej gminy, 
w której większość z żołnierek Batalio-
nu osiedliła się latem i jesienią 1945 r.

Zamek w Starej Kamienicy 
wprawdzie nie młodnieje, ale ta stara 
warownia przeżywa tak intensywny 
„lifting”, że z miesiąca na miesiąc 
zmienia swój wizerunek nie do po-
znania. Nieodmiennie stanowi wła-
sność samorządu, jednak Fundacja 
Chudów współfinansuje prowadzone 
tu prace, więc i piwnice mają już inny 
wygląd, i most arkadowy też zaczyna 
przypominać historyczną budow-
lę. – W tym roku najpewniej zaczną 

Zamek ciągle młodszy
się prace przy wieży – usłyszeliśmy – 
która jest najlepiej zachowanym frag-
mentem tego zamku, a ma być efek-
townym punktem widokowym. 

Zamek w Starej Kamienicy jest 
kapitalnym uzupełnieniem budow-
li usytuowanych w Dolinie Pałaców 
i Ogrodów, które są tak często odwie-
dzane przez turystów. Po renowacji 
Stara Kamienica będzie kolejnym 
punktem na mapie „zamkowych” wę-
drówek.
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Świątynia. Ale… sztuki

W kościele w Kromnowie – 
w grudniu odbywała się wystawa aktu 
artystycznego. Wyglądałoby to na 
prowokację, gdyby nie fakt, że akt jest 
całkiem świeży, a kościół nieczynny 
od dawna. Mówimy bowiem o obiek-
cie Artystycznej Galerii Izerskiej, 
która swoją siedzibę ma w starym, 
nieużytkowanym od bardzo wielu lat 
kościele ewangelickim.

Wnętrze byłej świątyni służy już  
działaniom artystycznym, rękodziełu, 
koncertom i innym słusznym spra-
wom, więc wystawa „aktu karkono-

skiego” w tym miejscu nie wydaje się 
być niestosowna. Może wypadałoby 
się wstydzić, gdyby obrazy były mar-
ne, ale są znakomite. Przyciągają uwa-
gę zwiedzających, więc wszystko jest 
w najlepszym porządku. Organizato-
rem ekspozycji jest grupa PI-ART. 

– Niestety – wyjawił nam Adam 
Spolnik, gospodarz Galerii – wśród 
kilkunastu artystów, którzy prezen-
tują swoje prace nie ma mieszkańców 
Pogórza Izerskiego. Skądinąd wiado-
mo, że co najmniej kilku ma w swoim 

dorobku także ten rodzaj sztuki, ale 
w zestawie prac, który można było 
oglądać do końca grudnia oni nie są 
reprezentowani. 

Niektóre prace były zaskakujące, 
m.in. „kubistyczna” sylwetka kobiety 
na tle naturalnie malowanej panora-
my karkonoskich kotłów, albo bar-
dzo naturalny akt, którego tłem z ko-
lei była… wieża w Siedlęcinie. Obraz 
wydawałby się niezrozumiały, gdyby 
nie jego dokładny opis, z którego 
wynikało, że to ilustracja prawdziwej 
historii zazdrosnego męża i pięknej, 
okazałej w kształcie kobiety, o któ-
rą ów mąż był piekielnie zazdrosny. 
O ile każdy inny zazdrosny mąż dba 
o to, by wdzięków jego żony nikt 
nie oglądał i okrywa ją szczelnie, to 
w tym przypadku książę, wyjeżdżając 
na polowania czy wizytacje włości… 
rozbierał żonę do naga i zamykał w 
wieży. Pozbawienie przyodziewku 
miało gwarantować, że zawstydzona 
niewiasta wieży nie opuści. Aliści 
zdarzyło się razu pewnego, że książę 
wyjechał polować, na wieżę napadli 
zbójcy, a dzielna żona ubrała tylko 

hełm, wzięła do ręki miecz, a że była 
zbudowana nader mocarnie, ruszyła 
naprzeciw rabusiom, którzy widząc 
ją rozgniewaną zmykali wyjątko-
wo szybko.

Opowiastka powyższa była zainsta-
lowana tuż przy obrazie, więc każdy 
widz mógł ją sobie przeczytać, nim na 
te bujne wdzięki zerknął.

– Rzadko się nam zdarza taka in-
stalacja – przyznał A. Spolnik – ale 
w tym przypadku rzeczywiście przy-
kuwała uwagę. 

Podobnie jak i cała Izerska Gale-
ria, bo przy wyjątkowo skromnych 
środkach na działalność może za-
imponować programem, jakich nie 
udźwignąłby niejeden „dom kultury” 
dysponujący wielkim budżetem.

– W mijającym 2018 r. – poinfor-

mował A. Spolnik – mieliśmy w Ga-
lerii 35 wydarzeń w różnej skali, ale 
łącznie z efektownymi koncertami: 
trio muzyków z Serbii, Ragnara 
Olafssona z… Islandii, zespołu Tro-
czanie z Litwy, czy kilka koncertów 
zwanych przez nas międzykulturo-
wymi, w których brali udział mu-
zycy Rumunii, Holandii, Hiszpanii, 
Ukrainy, Turcji, Bułgarii, Macedo-
nii, Słowenii, nie wspominając już 
o Czechach, którzy u nas bywają 
często. Na wszystko wydaliśmy … 
piętnaście tysięcy złotych. Ta kwo-
ta obejmuje też wystawy plastyczne 
i w ogóle wszystkie nasze działania. 
Nie powiem, jak można się zmieścić 
w takim budżecie, bo sam uznaję 
to za rodzaj cudu. W tym roku ma-
rzą mi się artyści z Wysp Owczych 
i Australii. Pewne kroki już są w tej 
sprawie poczynione. Niektóre orygi-
nalne koncerty, jak harfisty z Polski, 

Michała Zatora mają już swoją datę 
(3. lutego), więc odbędą się z całą 
pewnością, podobnie jak koncert 
popularnego autora piosenek, Jana 
Samołyka (12. stycznia). Z kolei 
nasz przyjaciel z Czech, Petr Rim-
sky, zapowiedział, że ściągnie tu co 
najmniej raz w kwartale czeskiego 
muzyka. Niemal na wszystkie wy-
darzenia artystyczne wejściówki są 
bezpłatne, co jest drugim cudem. 
I mam nadzieję, że ta „Galeria cu-
dów” przetrwa z takim budżetem 
kolejny sezon. 

Akt w kościele

Cuda, panie, cuda… 

Powstały w 1886 r. kościół ewange-
licki w Nowogrodźcu spełniał swoją 
funkcję sakralną aż do 1945 r. Póź-
niej jedynym tego typu obiektem był 
już tylko kościół katolicki. Miejsco-
wa gmina ewangelicka po II wojnie 
światowej przestała istnieć. 

Pokościelny obiekt długo nie był 
w ogóle użytkowany, potem zorga-
nizowano tam salę gimnastyczną, 
z której korzystali i uczniowie pobli-
skiej szkoły, i mieszkańcu miasta. Ale 
w kwietniu 2017 r. podjęto decyzję, 
by ten obiekt zmodernizować i prze-
kształcić głębiej. Od prawie dwóch 
lat trwa przebudowa, w wyniku 
której powstaną tu pomieszczenia, 
w których będzie można organizo-
wać koncerty i pokazy filmowe, wy-
stawy oraz wiele rozmaitych działań 
kulturalnych. Przy okazji zmienione 

Jeden Pokrzywnik, to wieś w gminie 
Lubomierz, tuż po wojnie w 1945 r. 
nazwana została Kamienną, ale w 1947 
r. komisja nazewnicza zmieniła ją na 
Pokrzywnik. Niewielka, liczyła ok. 40 
domów przez niemal cały czas istnie-
nia, aż do fatalnego dla niej pomysłu 
budowy zapory wodnej i elektrowni 
w Pilchowicach z końca XIX w. Dolna 
część wsi została zalana przez powsta-
jące na przełomie XIX/XX w. jezioro, 
ale górna była na tyle odległa od brze-
gu zalewu, że marzenia o atrakcyjno-
ści turystycznej można było skreślić. 
Od niedawna jednak idea ta odżyła, 
bo kiedy zaczęły powstawać gospo-
darstwa agroturystyczne, to okazało 
się, że walor zacisznej miejscowości, 
oddalonej od jakiegokolwiek hałasu, 
może być magnetyczny dla ludzi szu-

Izerskie Pokrzywniki
kających spokoju. Jedno z pokrzyw-
nickich gospodarstw „agro” jest na tyle 
znane, że w przewodnikach po tego 
typu rezydencjach jest wymieniane na 
poczesnym miejscu. 

Drugi Pokrzywnik, to wieś w gmi-
nie Zgorzelec z wyjątkowo barwną 
przeszłością. Malutka wieś w swo-
jej historii kilkukrotnie zmieniała… 
przynależność państwową. Należała 
do XVI w. do królestwa Czech, potem 
– do 1635 r. – do Austrii, do 1815 – do 
Saksonii. Po II wojnie światowej na-
zwano ją Laskowicami, ale od 1947 r. 
także nosi nazwę Pokrzywnik, co moż-
na uznać za niedopatrzenie Komisji, 
która w pośpiechu nie zorientowała 
się, że nadaje tę samą nazwę dwóm 
różnym miejscowościom położonym 
nie tak daleko od siebie. 

Spotkanie… 
dzwonów

W Gościszowie, pełnym pamiątek 
historii, dwie z nich są niezwykłe, 
chociaż nie są najcenniejsze. Nie-
mniej ich wartość emocjonalna jest 
trudna do przecenienia. 

W kościele pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej, który powstał między 
rokiem 1200, a 1250 i jest jednym 
z najstarszych świątyń na Dolnym Ślą-
sku, zachowanym w tak dużej części 
bez zmian (o tym kościele napiszemy 
w kolejnych wydaniach „Ech”) wiszą 
dwa dzwony. I nie byłoby w tym nic 
specjalnie dziwnego, w wielu kościo-
łach wiszą po trzy, a w niektórych na-
wet cztery dzwony, ale ten przypadek 
jest wyjątkowy. Jeden bowiem dzwon 
jest „miejscowy” – ufundował go naj-
pewniej ok. roku 1607 wielmoża Ka-
sper Warnsdorf z małżonką Heleną 
i ozdobiony jest herbami ich rodzin, 
a drugi jest znacznie młodszy. Po-
wstał w 1929 r. Został przywieziony 
przez repatriantów z terenów dawnej 
Jugosławii, którzy po wojnie zasiedlili 
okoliczne tereny, a w Gościszowie było 
ich szczególnie wielu. Rzadko można 
natrafić na takie pamiątki pod jednym 
dachem, jednej świątyni. 

Sedno tego zdarzenia tkwi w prze-
wrotności historii, bo przecież jeden 
z tych dzwonów został zawieszony 
przez tych, którzy stąd musieli wyje-
chać, a drugi przez tych, którzy przy-
jechali, bo musieli wyjechać ze swoich 
domów na południu Europy. Nic ich 
nie łączy. Poza domami, w których 
żyli, bądź żyją. I poza dzwonami 
w kościele. 

Pięć, czyli trzy

Bramy do miasta
Większość niewielkich miast śre-

dniowiecznych miała co najwyżej 4 
bramy wjazdowe, Jelenia Góra – spora 
miejscowości – tylko 3. Powinna mieć 
choćby jeszcze jedną, ale ze względu 
na to, iż północna krawędź starówki 
opierała się o wysoką skarpę, nie było 
potrzeby ani możliwości zbudowania 
czwartej. Z punktu widzenia interesu 
miasta zbyt duża liczba bram oznacza-
ła konieczność ich pilnowania, a więc 
wyższe koszty i niebezpieczeństwo wy-
nikające z faktu, że nieprzyjaciel mógł 
atakować z bardzo wielu stron. 

A Gryfów Śląski – miał ich  aż… 
pięć, jeszcze w II połowie XVIII w. 
Doliczono się bowiem w 1786 r. bram: 
Lubańskiej, Lwóweckiej, Żytawskiej, 
Kościelnej i Garncarskiej, tyle, że dwie 
ostatnie były od 1756 r. zamurowane, 
więc trochę były, ale bardziej – nie. 
W końcu w 1832 r. rozebrano bramy 
miejskie i otwarto miasto – kamienne 
fortyfikacje były już przestarzałe, wojny 
były prowadzone zupełnie inaczej.

też będzie najbliższe otoczenie ko-
ścioła, co oczywiste, bo przy no-
wych funkcjach muszą powstać 
parkingi i elementy infrastruktury 
służące obiektowi.

To już kolejny obiekt posakralny, 
który zyska nowe życie – przypomi-
namy, że Izerska Galeria Artystycz-
na w Kromnowie, w gminie Stara 
Kamienica powstała także w b. ko-
ściele ewangelickim, nieco starszym, 
barokowym. Wypełnia znakomicie 
swoje nowe zadania, swego czasu 
odbywały się tam nawet kiermasze 
świąteczne, gromadzące wystawców 
z Pogórza Izerskiego, także z cze-
skiej jego strony.

Oficjalne otwarcie nowego przy-
bytku kultury w Nowogrodźcu pla-
nowane jest obecnie w I kwartale 
2019 r. 

Kościół w Gościszowie

Zadziwiającym elementem wizerunku podzgorzeleckiego Pokrzywnika jest sa-
molot na podwórku jednego z obejść

...z elementami kubizmu

Witacz Galerii
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Z widokiem na…

W pozornie nieefektownej porze roku, jakim jest przełom listopada i grud-
nia na Pogórzu Izerskim nie brak jest miejsc, które wyglądają bajkowo. I nie 
brakuje też specjalnie przygotowanych (jak pomiędzy Grudzą w gminie Mirsk 
i Janicami w gminie Lubomierz) mini parkingów, gdzie można usiąść i podzi-
wiać góry i chmury. 

Nie ma lepszej zachęty do przyjazdu na Pogórze Izerskie, niż takie wła-
śnie krajobrazy.

O ile niemal wszystkie obiekty sta-
rej zabudowy kolejnych pierzei lwó-
weckiego Rynku zniknęły w trakcie 
przebudowy, która w rzeczywistości 
zniweczyła bezpowrotnie wizerunek 
starówki, na której został tylko – im-
ponujący wprawdzie – Ratusz i kilka 
domów, to zarys murów obronnych 
miasta zachował się fantastycznie, 
jak w mało którym mieście Dolne-
go Śląska. Nie tylko zarys, ale i duże 
fragmenty średniowiecznych fortyfi-
kacji są dziś wyróżniającym się ele-
mentem architektonicznej wizytów-
ki miasta.

Faktem jest, że w części zaczynały 
się one osypywać, ledwie kilka obiek-
tów będących elementami murów, 
było użyteczne przez minione deka-
dy. Z dwóch wież bramnych – Lubań-
skiej i Bolesławieckiej – ta pierwsza 
stanowiła przez pewien czas siedzibę 
miejscowego oddziału PTTK i punkt 
widokowy, nieopodal także w jed-
nym z budynków murów pracowała 
komenda hufca ZHP,  inny zaadap-
towano na dom mieszkalny … Po-
zostałe fragmenty wykorzystywane 
były z rzadka.

Jeszcze przed 1945 r. w zakamarku 
murów pracował zakład fotograficz-
ny i atelier, jednak po jego likwidacji 
nie pojawił się w tym miejscu inny, 
a wykorzystano zakątek na… boks 
na pojemniki do zbierania śmieci.

Ale to się zaczyna zmieniać. 
Wprawdzie fotograf nie wrócił na 
swoje historyczne miejsce, ale w jed-
nej z wnęk pojawił się zakład szew-
ski, w drugim – salon fryzjerski. 
Być może lepiej byłoby, gdyby nie 
nazywał się w takim właśnie miejscu 
„Pretty Woman”, a inaczej, choćby 
„Jagna białogłowa”, czy podobnie 
w tym stylu, jednak nie wybrzydzaj-
my. Początek został zrobiony, teraz 
już może być tylko lepiej.

Na marginesie: przy nadawa-
niu nazw zakładom handlowym, 
wytwórczym lub usługowym trze-
ba zachować ostrożność. Są takie, 

które łączą przesłanie o „misji” fir-
my z lekką formą (jak choćby sklep 
sprzedający wózki dla dzieci, nazy-
wający się „Bryka dla Smyka”), ale 
są dość ryzykowne, jak sklep z żyw-
nością wegańską „Glonojad”. Bywa 
„Akademia Paznokcia” jako nazwa 
salonu stylizacji paznokci, co być 
może świadczy o ambicjach wła-
ścicieli, ale już nazwanie zakładu 

Nowe życie starych murów
produkującego analizatory gazów 
technicznych określeniem „Anal-
Gaz” jest wyjątkowo prowokacyj-
ne. Połączenie fragmentów dwóch 
słów – nazwy miejscowości (Wieluń) 
i z profilem produkcji skór w jedno 
słowo „Skór-Wiel” nie każdy uzna 
za dowcipne. Wyjątkową zmyślność 
przejawiają właściciele sklepów 
sprzedających odzież używaną, bo 
jest i „KupCiuszek”, i QPSE i „Tani 
Armani”. Są przypadki niewiary-
godne, jak niektóre nazwy zakła-
dów pogrzebowych, typu „Under-
ground”, albo „Game Over”, które 
w rozumieniu właścicieli są dowcip-
ne, są i takie jak zakład pogrzebowy 
pod nazwą „Zakopane”, właśnie 
w Zakopanem, albo „Pogrzebacz”, 
czy „Grobo-Kop”. Naszym zdaniem 

nawet prosta nazwa, teoretycznie 
bezpretensjonalna – „Tęcza”, ale 
w odniesieniu do spółdzielni pracy 
osób niewidomych może być ode-
brana marnie.

Być może warto zdobyć się we 
Lwówku Śląskim na ogłoszenie 
otwartego konkursu na nazwy dla 
poszczególnych firm, znajdujących 
miejsce dla siebie w miejskich forty-
fikacjach? Takich nazw, które łączyły-
by profil konkretnej firmy, ze Lwów-
kiem, bądź z epoką, i miały poniekąd 
wspólny wątek. I nie chodzi nawet 
o to, żeby narzucać właścicielom 
konkretne nazwy, ale budować wize-
runek miasta, które potrafi zachować 
wspólny styl przy zagospodarowaniu 
historycznego majątku.

Karuzela fortuny 
Różne miejscowości, w różnym 

okresie przeżywają tzw. wzloty 
i upadki. Kilka lat temu w literatu-
rze zaistniał opis procesu utraconych 
praw miejskich Miedzianki (dziś wieś 
w gminie Janowice Wielkie, w Ruda-
wach Janowickich). Na kanwie książ-
ki powstał nawet dramat sceniczny, 
wystawiany w jeleniogórskim teatrze 
im. C.K. Norwida.

– To była po prostu dobrze wypro-
mowana akcja – powiedział zgryźli-
wie jeden z regionalistów, interesują-
cych się historią Pogórza Izerskiego. 
– Gdyby ktoś chciał opisać koleje 
losu miejscowości na naszym Pogó-
rzu, to materiału do dramatów, a na-
wet scenariuszy filmowych miałby 
aż nadto.

Dla przykładu: Złotniki były kie-
dyś miastem górniczym i miały 
nawet swój własny herb. Gwarko-

wie wydobywali tu złoto. Powstały 
w XVII w., od 1677 r. nazywały się 
Goldentraum, a po 1945 r. jest to już 
zwyczajna wieś. Zresztą wsią po woj-
nie – o czym mało kto już pamięta – 
była Leśna, która miała status miasta 
już od 1329 r., a w okresie 1945-1962 
była już tylko osiedlem, dopiero od 
1973 roku znowu miastem.

Miastem, aż do 1815 r. była Po-
biedna, która ma nawet swój cen-
tralny rynek, jakiego nie ma przecież 
żadna wieś. Z kolei Olszyna była 
przez wieki wsią. Pierwsze zapiski 
o niej pochodzą z XIII w. (1254), 
a miastem stała się od 2005 r. (zresz-
tą tylko w części, bo cząstka zabu-
dowań w Dolnej Olszynie nadal ma 
charakter i status wsi). I teraz dawna 
wieś z ponad 700 letnią tradycją jest 
na tyle dziarska, że – już jako miasto 
– stała się udziałowcem spółki ener-
getycznej.

Na Pogórzu Izerskim karuzela for-
tuny obraca się – jak widać – żwawo.

REKlAMA
Widoczna na zdjęciu postać 

nie prezentuje „lalkowej” urody, 
ale z pewnością przyciąga uwa-
gę. A że stanowi rodzaj reklamy 
zachęcającej do wizyty w jednej 
z restauracji w Świeradowie-
Zdroju, to z pewnością spełnia 
swoją rolę. Mało kto pominie ją 
wzrokiem. 

Pogórze Izerskie, w sferze re-
klamy w postaci drewnianych 
rzeźb, zaczyna mieć swój styl. 
Bardzo wiele z nich pochodzi 
spod jednej ręki, Adama Spolni-
ka, mieszkańca Starej Kamieni-
cy. Przykład możemy zobaczyć 
na stronie 9, ale takich jest wię-
cej. Rzeźby Adama można oglą-
dać w Barcinku (św. Ambroży), 
w Lubomierzu (witacze) i w wie-
lu innych gminach.

Stół na pół setki 
Z tradycji meblarskich Olszyny 

pozostały już tylko opowieści i mury 
dawnych fabryk. Fabryk, bo w tej 
miejscowości funkcjonowały dwa za-
kłady produkujące meble, w dodat-
ku oba miały patenty na rozsuwany 
stół! Pierwszy, starszy zakład powstał 
w w 1870 r. i stanowił własność ol-
szynianina, Roberta Ruscheweyh’a. 
Zadziwiające, że zdecydował się on na 
budowę fabryki już w dojrzałym na 
owe czasy wieku, licząc lat 48 (a ludzie 
żyli w tej epoce relatywnie krótko). 
Już po 9 latach jego firma znana była 

w całej Europie, bo właściciel zadziwił 
wszystkich pomysłem na skonstru-
owanie stołu (rozkładanego), przy 
którym mogło usiąść jednocześnie 
nawet 50 osób! Mebel miał 13 metrów 
długości po rozłożeniu i rzeczywiście 
mogło z niego korzystać niemal pół 
niewielkiej wsi jednocześnie. Ja owe 
czasy właściciela można okrzyknąć 
jako socjalistę, bo jego firma nie tylko 
utrzymywała własną straż pożarną, 
własną „kasę chorych”, czyli system 
ubezpieczeń społecznych dla pracow-
ników, ale nawet finansowała budowę 
domów mieszkalnych dla załogi.

Kilka lat później nieopodal powstał 
drugi zakład meblarski, zbudowany 

w miejscu niedawnej kopalni przez 
Augusta Hainke. Ten postawił swoją 
fabrykę w 1894 r., a w 1902 zdobył 
swój patent na swój rozsuwany stół.

Olszyńskie Fabryki Mebli istniały 
do roku 2008, kiedy to nękane kry-
zysami ogłosiły upadłość. Część ich 
majątku przejęła gmina i na własną 
rękę szukała – z sukcesem – inwesto-
rów. Meble już do Olszyny nie wróci-
ły. W starych murach zainstalował się 
nowy pracodawca, więc majątek nie 
przepadł, ale legendy o olszyńskich 
meblach już pewnie nikt nie odtwo-
rzy. Spadkobiercy tamtych fabryk 
mają swoje zakłady na terenie Nie-
miec, m.in. w Hasloch nad Menem.

Stara pocztówka dowodzi, że w załomie murów obronnych istniał zakład foto-
graficzny Eugena Kurta.
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Pierwszoklasista Mirek chodził 
do jednej klasy z dziewczynką, która 
później została żoną Adama. Rodziny 
obu chłopców też znały się dobrze, 
miały bowiem wspólne korzenie pa-
miętające jeszcze wsie Bośni i Her-
cegowiny, skąd zostały repatriowa-
ne na Dolny Śląsk. I Mirek, i Adam 
mieszkali jako dzieci w Raciborowi-
cach, zresztą Adam mieszka tu nie-
przerwanie do dziś. Kilkanaście lat 
później w 1975 r., Adam trafił, jako 
młodziutki nauczyciel do bolesła-
wieckiego Technikum Mechanicz-
nego, w którym Mirek właśnie zda-
wał maturę. Zbiegiem okoliczności 
Adam, opiekun pracy dyplomowej 

Mirka na temat „ostrza noża tokar-
skiego”, pomagał swojemu niewiele 
młodszemu podopiecznemu zrozu-
mieć tajniki geometrii tego ostrza. 
Potem ich drogi znowu się odrobinę 
rozeszły, ale kiedy później znowu ze-
tknęli się przy wspólnej pracy, to od 
niemal 30 lat są w zasadzie nieroz-
łączni. Razem musieli rozwiązywać 
wszystkie problemy, jakie przyniosła 
zmiana systemu społecznego i ustro-
jowego Polski, razem byli poddawani 
najpoważniejszym egzaminom, jakie 
zna demokracja. I razem te egzaminy 
z sukcesem zdawali.

Mirek (przepraszamy za familiar-
ny z pozoru ton), to Mirosław Hani-
szewski, wójt Gminy Warta Bolesła-
wiecka, nieprzerwanie od 1990 roku, 
Adam, to Adam Maksymczyk, prze-
wodniczący Rady tej Gminy, także 
od 1990 roku. Jedyny taki duet. 

– Adam ma o trzy dni dłuższy staż 
w demokracji – przekomarza się wójt 
Haniszewski. – W pierwszym okre-
sie istnienia samorządu najpierw 
była wybierana Rada Gminy, która 
ze swego grona wybierała przewod-
niczącego. Dopiero w drugim etapie 
– także z grona radnych – ta sama 
Rada wybierała wójta.

– Mirek z kolei przeszedł o dwie 
tury wyborów więcej, niż ja – rewan-
żuje się Adam Maksymczyk. – Na 
dwóch kolejnych sesjach (a wtedy 
w gminie było 20 radnych) stosunek 
głosów rozkładał się równo – 10:10. 
Dopiero w trzecim głosowaniu coś 
się przełamało. Zresztą Mirek w tym 
budynku, gdzie dziś jest Urząd Gmi-
ny pojawił się dużo wcześniej, niż ja, 
bo w 1979 r., jako przewodniczący 
Gminnego Zarządu ZSMP, który tu 
miał swoją siedzibę. Ja postanowiłem 
być harcerzem – wodniakiem, więc 
organizacyjne przynależności z okre-
su młodości mamy zupełnie od-
mienne.

Żartobliwe wspominki ilustrują 
odległe w gruncie rzeczy początki 
tej rewolucji, która ogarnęła Polskę 
po 1989 r. i mogą stanowić kanwę 
różnych, bardzo poważnych opowie-
ści o procesie zmian, jakie dotknęły 
lokalne społeczności. Rozmaitych 
wątków wystarczyłoby na grubą 
książkę o tym, jak w gminnej, wiej-
skiej rzeczywistości powstawała ta 
Polska, której wcześniej w ogóle nie 

było – ani w strukturach prawa, ani 
w strukturach instytucji, ani nawet 
(tym bardziej) w mentalności ludzi. 
Przewodniczący i wójt musieli wła-
sne wizje i potrzeby wsi przełożyć 
samodzielnie i na własną odpowie-
dzialność na program pracy, najle-
piej taki, który zostałby zrozumiany 
przez mieszkańców.

– Zgodnie określiliśmy ramy na-
szego działania – wspominają. – Za 
wielu szczegółów nie było, bo nikt 
dokładnie nie wiedział, co będą 
mogły samorządy robić. Ale dwóch 
spraw byliśmy pewni. Po pierwsze 
– musi być elementarna sprawiedli-
wość i zrównoważony rozwój po-

szczególnych sołectw, niezależnie od 
tego, czy są malutkie, czy ogromne, 
jak Raciborowice, liczące ok. 3.000 
mieszkańców. Wiedzieliśmy, że będą 
awantury, bo wielkie organizmy 
mają dużą siłę i ogromny apetyt, ale 
naszym zdaniem czasami duże musi 
ustąpić małemu. A druga sprawa, 
traktowana na równi poważnie jak 
pierwsze, to zbudowanie takiego 
poziomu życia, żeby w perspektywie 
standard bytu mieszkańca wsi nie 
różnił się wcale od życia w mieście.

Łatwo to było powiedzieć, ale 
w sytuacji, kiedy w czterech sołec-
twach ludzie wciąż musieli korzystać 
ze studni, bo nie było wodociągów, 
a w całej gminie było dokładnie… 30 
telefonów u mieszkańców (telefonii 
komórkowej nikt jeszcze wtedy nie 
wyśnił), to takie wizje były zbywa-
ne wzruszeniem ramion w lepszym 
przypadku, a w gorszym – szyder-
czym śmiechem.

– Dodałem jeszcze jedną zasadę 
– przypomina Adam Maksymczyk 
– żadnej polityki w Radzie Gminy. 
Uprzedziłem, że nie akceptuję ta-
kich działań, że będziemy mówić 
o jakiejkolwiek ideologii, jak nie ma 
dobrej jezdni, czy gazu. Jak ktoś chce 
politykować, to niech bierze udział 
w wyborach do Sejmu. A jak chce 
być radnym gminy, to ma się zajmo-
wać asfaltem i śmieciami, bo to jest 
dla mieszkańców ważniejsze. Oczy-
wiście, były komentarze i kwasy, ktoś 
tam się chciał buntować, ale w kon-
sekwencji uznano, że tak będzie le-
piej. Mam z tego tytułu ogromną 
satysfakcję, bo naprawdę zgodnie 
zmienialiśmy gminę przez te trzy 
dziesiątki lat. 

„Bilans otwarcia” gminy Warta 
Bolesławiecka był dość skromny, 
ale w polskiej rzeczywistości 1990 r. 
nie było to niczym nadzwyczajnym. 
Wody w rozumieniu wodociągów nie 
miały cztery wsie, kanalizacja była 
szczątkowa i właściwie dotyczyła 
fragmentu jednej tylko miejscowości, 
O telefonach napisaliśmy wcześniej 
– 30 rodzin miało u siebie aparaty. 
Co do dróg asfaltowych, to trudno 
tę „sieć” w ogóle określić, bo do nie-
których wsi wprawdzie prowadziły 
„asfaltówki”, ale kończyły się one na 
wysokości zlokalizowanych pośrod-
ku wsi przystankach i dalej nie było 

już nic. Autobus przyjeżdżał, zawra-
cał i odjeżdżał, tak było w Jurkowie, 
Lubkowie, Wartowicach… Budynki 
szkolne  rozsypywały się, świetlice 
wiejskie w zasadzie nie istniały… 
można tak wyliczać bez końca. Gdy-
by chcieć napisać o „sieci gazowej”, to 
ta „sieć” składała się tylko z jednego 
odcinka rury w Iwinach. W innych 
wsiach nie istniała w ogóle.

– To były ciekawe czasy – wspomi-
na przewodniczący A. Maksymczuk. 
– Właściwie opalanie domu gazem 
było tańsze, niż węglem, czy koksem 
oraz – oczywiście – wygodniejsze, 
ale nikt nie był tym specjalnie zain-
teresowany. Postanowiłem dać przy-
kład – pierwszy zrobiłem do swojego 
domu przyłącze gazowe…

– A dziś – mówi wójt M. Hani-
szewski – sprawa już wygląda tak, że 
gaz jest wprawdzie droższy, ale ludzie 
wiedzą sporo o smogu i za gazem tę-
sknią, przynajmniej niektórzy. I stan 
sieci jest taki, że już teraz moglibyśmy 
przyłączyć do gazu 70% gospodarstw. 
Nie wszyscy jeszcze do tej decyzji 
dojrzeli, myślę jednak, że większość 
z pozostałych 30% się przełamie.

Nowinki techniczne wieś trak-
tuje ostrożnie, bo czasami lepiej 
znaczy drożej, więc nie warto się-
gać po cywilizację. Tak było choćby 
z kanalizacją. Po przyłączeniu wody, 
przybyło ścieków, a każdy, kto przez 
dziesiątki lat spuszczał swoje ścieki 

jakąś rurką do strumienia i nic za 
to nie płacił nie był zainteresowany 
budową przyłączy kanalizacyjnych, 
wiedząc, że potem trzeba będzie się-
gać do kieszeni. 

– Te 30 lat to przede wszystkim 
nieustanne próby przebudowywania 
świadomości – mówią obaj zgod-
nie. – Ale przy pełnej akceptacji 
wsi. Teraz każdy jest mądry, w tele-
wizji słychać o potrzebie konsultacji 
społecznych, o ustawie  o zamówie-
niach publicznych itp. A myśmy na 
nasz użytek tę ustawę (której jeszcze 
przecież nie było) realizowali tak, że 
pytaliśmy w dziesiątkach firm za ile 
to zrobią i w jakim czasie. Było sku-
teczniej, niż z ustawą.

– A konsultacje społeczne przebie-
gały tak, że jak chcieliśmy zbudować 
świetlicę – dodają – to zatrudnia-
liśmy kierownika budowy, znajdo-
waliśmy 10 bezrobotnych, bo wtedy 
trudno było z pracą. Ktoś dał auto, 
inny – przyczepkę i szła budowa, 
aż miło. Tzw. prawdziwych fachow-
ców zatrudnialiśmy co najwyżej do 
dachów, czy instalacji. Dzięki temu 
oszczędzaliśmy co najmniej 30 – 
40% kosztów. I nasze świetlice są 
zbudowane staranie, bo wszyscy bu-
dowali dla siebie, więc fuszerki były 
niepotrzebne. Wiemy, że ten patent 
w większych miejscowościach by nie 
zadziałał, ale my nie rządziliśmy się 
w większych, tylko w Warcie. A tu-
taj się sprawdził. Zresztą sieć gazową 
też budowaliśmy sami, przynajmniej 
tyle, ile można było zrobić systemem 
gospodarczym. Potem oddaliśmy to 
gazownikom, bo powstało PGNiG 
i to oni są właścicielem, jako wyspe-
cjalizowana firma.

Warta Bolesławiecka wcześniej 

przeprowadziła rewolucję „śmiecio-
wą”, niż powstała ustawa o zagospoda-
rowywaniu odpadów komunalnych. 
Władze gminy – po konsultacjach 
społecznych w świetlicach właśnie 
powstałych – postanowiły zbudować 
trzy wysypiska, w Warcie, Tomaszo-
wie i Raciborowicach. Właśnie tam, 
żeby ludzie mieli możliwie blisko 
i wygodnie wywozić śmieci. Całą 
sprawą zarządzał Jan Palamer, jako 
przedstawiciel gminnego zakładu 
i nie było żadnych problemów. Do 
czasu, bo kiedy wdrożono ustawę, 
to okazało się, że fakt, iż w gminie 

jest czysto, nikogo nie interesuje. Po-
winno być bowiem czysto zgodnie 
z przepisami, to znaczy śmieci ma 
zbierać spółka, regulacje powinny 
być inne… Koszty natychmiast po-
szły w górę, co mieszkańców specjal-
nie nie uszczęśliwiło. Nie rozumieli, 
czemu ma być inaczej, skoro gmina 
wcześniej w każdym gospodarstwie 
pozostawiła 5 pojemników (papier, 
szkło, plastyk, „bio” oraz popiół) 
i „ogarniała temat”. Jednak dyskusji 
nie było.

– A i tak mamy do dziś relatyw-
nie niskie, niekiedy najniższe ceny 
usług komunalnych – mówią wójt 
i przewodniczący. – Za 1 m sześć. 
wody i ścieków mieszkańcy płacą ok. 
6 zł, prawie pięciokrotnie mniej, niż 
w wielu innych miejscowościach. Za 
śmieci trudno porównać, bo to jest 
opłata zależna od liczebności rodziny, 
ale – uśredniając – kwota na osobę 
waha się w granicach 8 zł, relatywnie 
drożej jest, kiedy rodzina jest dwu-
osobowa. Gdyby pisać o sprawach 
socjalnych, to warto powiedzieć, że 
corocznie z gminy wyjeżdża na tzw. 
zieloną szkołę nad morze corocznie 
grupa 200 dzieci. Za dwutygodnio-
wy pobyt rodzice płacą… 100 zł. 
A dzieci mają do dyspozycji nie tyl-
ko morze, ale i inhalacje, gimnasty-
kę korekcyjną i wiele innych zajęć. 
Te wyjazdy trzecio- i piątoklasistów, 
organizowane od dziesięciu lat cieszą 
się sporą popularnością. Nieco droż-
sze są wakacyjne turnusy dla dzieci, 
także organizowane przez gminę od 
30 prawie lat w przeświadczeniu, że 
nauczenie dzieci, że odpoczynek jest 
korzystny opłaca się wszystkim zain-
teresowanym.

W sytuacji gminy trzeba jednak 

wybiegać dalej, myśleć o perspekty-
wie rozwoju za 20-30 lat. – Rozma-
wiamy o takich sprawach publicznie, 
wtedy nawet nasze wątpliwości są 
bardziej wiarygodne i zrozumiałe – 
mówią. – Na naszym terenie wcze-
śniej czy później powstaną nowe, 
albo odbudują się stare kopalnie. 
Nikt nie pozwoli na to, by w ziemi 
tkwiły bogate w srebro rudy miedzi. 
Albo nawet margiel, czy wapień, nie 
wspominając o piaskowcu w Warto-
wicach. A są jeszcze zasoby anhydry-
tu i gipsów. Przygotowujemy plany 
przestrzennego zagospodarowania, 
by ewentualnie skutecznie ściągnąć 
inwestorów, zainteresowanych pro-
dukcją. Jest ok. 100 ha wolnych tere-
nów, pojawiają się pierwsi chętni do 
inwestowania w planowanej strefie 
gospodarczej. Uczestniczymy w kon-
ferencjach KGHM, widzimy trendy, 
więc już kilka lat temu zainspirowa-
liśmy powstanie klasy górniczej, żeby 
były kadry, kiedy będzie potrzeba ich 
zatrudnienia. Planowanie w gminie 
to długi dystans, niczego się nie zrobi 
z roku na rok, mając dodatkowo pre-
sję wyborów na karku, a demokracja 
ma swoje prawa. 

– Ale obaj panowie wygrywaliście 
wybory, każdy już OSIEM razy! – za-
uważamy.

– To nasza wielka satysfakcja i takie 
samo ogromne zobowiązanie – mó-
wią. – To prawda, że nawet w trud-
nej ostatniej kampanii wynik wójta 
M. Haniszewskiego, ok. 70% w I turze 
jest imponujący, szczególnie w sytuacji, 
gdy kilka miesięcy wcześniej nie było 
w ogóle pewne, czy przepisy pozwolą 
startować kandydatom pełniącym tę 
funkcję choćby przez dwie kadencje. 
Ludzie w gminie mieliby prawo czuć 
się znużeni tymi samymi wójtem, czy 
przewodniczącym, jednak wciąż da-
rzą nas właśnie zaufaniem. Być może 
dlatego, że nasza praca i postawa jest 
transparentna, a skutki – w ocenie 
społecznej – niezłe. Nie nam to roz-
strzygać. Ale tym bardziej czujemy się 
w obowiązku sprostać. W gminie nie 
można być „efektownym pistoletem”, 
który narobi huku na pół roku przed 
wyborami, tylko codziennie udowad-
niać swoją przydatność do tej roboty.

Jedyny taki duet

Dłużnik na lat 17
Młodzi ludzie, którzy chcą kupić 

mieszkanie, szacują, że pożyczkę 
będą spłacać 25 – 30 lat, co wydaje 
się być uciążliwe, biorąc pod uwagę, 
że w tzw. dzisiejszych czasach pracę 
można stracić szybko. Perspektywa 
bycia dłużnikiem ciąży, czemu trud-
no się dziwić. A co mieli powiedzieć 
byli mieszkańcy Gryfowa Śląskiego 
(wówczas Greiffenberg), którzy po 
wojnie 7-letniej stanęli przed wizją 
długu, który musieli spłacać gro-
madnie przez następnych… 17 lat?! 
Historia niejeden raz dowiodła, że 
wojna jest zyskownym interesem dla 
zwycięzców, (a i to nie wszystkich, 
biorąc pod uwagę polską sytuację po 
II wojnie światowej), a przegrani tra-
cą i na samej wojnie, i jeszcze długo 
po jej zakończeniu. 

Przystanek na dawnej linii kolejowej, dziś – trasie rowerowej

Trudno uwierzyć, że takie obiekty można zbudować „systemem gospodarczym”
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Była remiza strażacka w Starej 
Kamienicy nie jest już potrzebna. 
Ochotnicy – pożarnicy mają już bar-
dzo nowoczesną bazę, a w niej nowo-
czesne pojazdy, które pozwalają pod-
jąć niemal każdy rodzaj interwencji. 
Zresztą – najwięcej i tak zależy od 
ludzi, a na umiejętności strażaków 
OSP w Starej Kamienicy nikt nie na-
rzekał.

Nieczynny budynek, z charaktery-
styczną wieżą obserwacyjną, oszalo-
waną deskami, jakich dziesiątki moż-
na widzieć na Pogórzu Izerskim nie 
jest już strażakom potrzebny, przy-
najmniej nie do gaszenia. Pojawił się 
pomysł, by w tym obiekcie zorgani-
zować mini-muzeum pożarnictwa. 
Także za naszym pośrednictwem 
OSP w Starej Kamienicy prosi posia-
daczy pamiątek po działaniach OSP 
o podzielenie się nimi i przekazanie 
(choćby w depozyt) do prezentacji 
na dobry początek nowego muzeum.

Podobną w części inicjatywę prze-
prowadzono swego czasu w Siekier-
czynie. Tam też strażacy z OSP otrzy-
mali nowe lokum, stara strażnica jest 
już tylko pamiątką swoich czasów. 
W Siekierczynie jednak postąpiono 
nieco inaczej, bo historyczny konny 
wóz strażacki postawiono przed no-
wym budynkiem, stojącym nieopo-
dal starego.

Jeszcze inaczej działają strażacy 

OSP w gminie Platerówka, którzy 
nie mają wprawdzie nowej siedziby, 
jednak wyremontowana stara speł-
nia najwyższe standardy. A w niej… 
i nowy sprzęt, i kapitalny – w fazie 
rekonstrukcji – zabytkowy wóz, któ-
ry mógłby być chlubą każdego mu-
zeum.

Jak widać – sposobów na zacho-
wanie pamiątek z poszanowaniem 
tradycji, a jednocześnie „dozbroje-
nie” jednostki, by w nowych warun-
kach działać skutecznie dla ochrony 
p.poż. jest wiele. Pamiętając o nich 
wszystkich zachęcamy do przekaza-
nia pożarniczych ciekawostek dru-
hom ze Starej Kamienicy. 

Strażacy ochotnicy (bo takich jest 
zdecydowana większość na Pogó-
rzu Izerskim, wyjątkiem jest tylko 
PSP we Lwówku Śląskim) mają za 
sobą najczęściej ok. 70 lat historii – 
jednostki OSP powstawały niemal 
w każdej wsi tuż po wojnie. Ich zbio-
ry sprzętu mogą się okazać skarbnicą 
wiedzy o tym społecznym ruchu.

Warto – na marginesie spraw Po-
górza – poznać nieco większą cząstkę 
pożarniczej rzeczywistości, bo straż 
przeżywa w ostatnim okresie tak nie-
prawdopodobny rozwój, że trudno 
uwierzyć w tempo.

A zaczynało się skromnie, chociaż 
ogień był zawsze śmiertelnym wro-
giem ludzi i dobytku. W końcu XIX 

w. zaczęły powstawać pierwsze firmy 
specjalizujące się wyłącznie produk-
cji sprzętu dla strażaków. Przędzal-
nie zaczęły produkować węże  z ko-
nopi, lnu i bawełny, producenci bram  
i łańcuchów (jak bracia Mencel 
z Warszawy), od 1888 r. zakładając 
Fabrykę Wyrobów Żelaznych i Sika-
wek, zdynamizowali swoją produkcję 
pożarniczą już u progu XX w., Krajo-
wa Wytwórnia Narzędzi Ogniowych 
„Braun” rozpoczęła wytwarzanie bo-
saków, wiader i hydronetek, ale po-
tem rozwinęła się i wytwarzała kon-
ne wozy strażackie i – jako pierwsza 
– mosiężne hełmy.

Zabawne wydają się nazwy – Fa-
bryka Drabin Wszelakiego Rodzaju 
„DRABINA” z Łodzi, rywalizując 
z Pierwszą Polską  Fabryką Drabin 
z Krakowa zmieniła nazwę na Pierw-
szą Specjalną Fabrykę Drabin Stra-
żackich. Produkowano drabiny 4 i 5 
metrowe, a składane (typu wiedeń-
skiego) osiągały wysokość 12 m. Przy 
dzisiejszych wysokościach drabin wy-
daje się to być zabawne, a już próby 
technicznej wytrzymałości – rozbra-

jające. Dwóch strażaków „ósemko-
wało” drabinę, to znaczy skręcało ją 
tak, żeby sprawdzić, czy  jesionowe 
drewno pozwoli wrócić produktowi 
do podstawowej formy. Z Grudzią-
dza z kolei pochodziły „suche gaśnice 
pożarowe”. Okrzyknięto je rewelacją 
w 1931 r., bowiem podczas pokazu 
„podpalona w beczkach smoła, zmie-
szana z benzyną, benzolem i spirytu-
sem, buchająca płomieniem ugaszona 
została momentalnie przy pomocy 
suchych gaśnic zawierających w sobie 
miałki pył”. 

„Polski Knock-Out” – nokautował 
swoimi gaśnicami – pianowymi, sy-
fonowymi i in. Siłą rzeczy historia 
straży pożarnych Pogórza Izerskiego 
układała się nieco inaczej, bowiem 
tutejsze straże przed 1945 r. zaopa-
trywane były w sprzęt produkowa-
ny przede wszystkim w Niemczech, 
niemniej tempo i kierunek rozwoju 
techniki były podobne. A że kierunki 
zaopatrzenia były odmienne, to tym 
bardziej cenne będą dla historii OSP 
znalezione tutaj przedmioty. 

Lwówek Śląski, w którym rośnie 
niewiele drzew mających charakter 
pomnika przyrody, może się po-
szczycić jednak sporą ilością miejsc, 
w których drzewa, nawet niemające 
charakteru pomnikowego tworzą 
wyjątkowo malownicze miejsca, 
w dodatku – nader oryginalne.

Takim przykładem jest aleja pla-
tanowa na Wzgórzu Kombatantów. 
Platany są na tyle innymi drzewami 
od pozostałych, że mają charaktery-
styczną, łuszczącą się listkami korę i – 
jeśli są „puszczone na żywioł” – osią-
gają wielkie rozmiary. A do huraganu 
„Grzegorz”, który narobił sporo szkód 
w ub. roku, m.in. właśnie we Lwówku 
Śląskim, w tym mieście rosły dla po-
mnikowe platany z gatunku klonolist-
nych. Jedno z nich, o obwodzie 450 
cm pnia, mierzonym na wysokości 
130 cm nad ziemią runęło pod napo-
rem wiatru. Pozostało drugie, jeszcze 
potężniejsze o obwodzi 480 cm.

Nieco mniejszy platan rośnie we 
wsi Skała, nieopodal resztek tamtej-
szego pałacu, więc jak z tego widać 
właśnie platany kilkaset lat temu cie-
szyły się we Lwówku i okolicach spo-

rą popularnością. Trudno stwierdzić 
– z jakich powodów, bo to drzewo 
występuje zdecydowanie częściej na 
południu kontynentu. Ale jest świet-
nym „drzewem miejskim”, bo jeśli 
dbały ogrodnik konsekwentnie przy-
cina gałęzie korony, chętnie sadzone 
jest w miejscach wypoczynku, bo 
tam gęste i duże jego liście dają fan-
tastyczny cień. Właśnie na jelenio-
górskim deptaku, nieopodal Bramy 
Wojanowskiej można zobaczyć przy-
kłady tak zadbanych drzew, w cieniu 
których, na ławeczkach odpoczywają 
przechodnie i turyści.

Lwówek Śląski postawił na sponta-
niczność i tutejsze platany są bardzo 
wybujałe, co może w skrajnych przy-
padkach, jak choćby orkanu „Grze-
gorz” być śmiertelnym (nie tylko dla 
samego drzewa) zagrożeniem. Pla-
tany są bowiem kruche i jeśli wiatr 
powieje latem, kiedy korony są gęste 
i stworzą spory opór – mogą sprawić 
sporo kłopotu.

Wyglądają jednak – jak widać na 
zdjęciu – fantastycznie. Ale te eg-
zemplarze, które są troskliwie przy-
strzygane, też mają dużo uroku.

Platany lwóweckie Była remiza – będzie muzeum

Nowa rzeczywistość straży pożarnych 

O niektórych zegarach wieżo-
wych na Pogórzu Izerskim pisa-
liśmy kilka lat temu, ale wracamy 
do sprawy w innym aspekcie. Jest 
bowiem teraz – właśnie zimą – naj-
lepszy czas, by pomyśleć o izerskiej 
atrakcji turystycznej, jaką mogłaby 
być wędrówka między wieżami, 
a precyzyjnie – między wieżami, 
które są zwieńczone zegarem.

Mamy właśnie czas (znowu ten 
czas…, wszystko się kojarzy z ze-
garami), by opracować mapę takiej 
wędrówki, a nawet namiary GPS 
dla nowoczesnych kierowców i ele-

Zegary – kęsy czasu
menty przewodnika, w którym bę-
dzie mowa i o zegarach, ich tarczach 
i mechanizmach, i o ich historii, bo 
są czasomierze, których przeszłość 
jest bardziej frapująca, niż historia 
niektórych zamków.

Można się też pokusić o to, by 
ubarwić tę wędrówkę rozmaitymi 
anegdotami o zegarach, bo przecież 
i takich nie brakuje. Mało kto, żeby 
nie powiedzieć – prawie nikt – nie 
wie choćby o tym, że niekiedy zegary 
mechaniczne napędzane są… mecha-
nizmem do wycieraczek samocho-
dowych! Że tarcze zegarowe insta-
lowane są nie tylko na zewnętrznych 

ścianach wież, ale też na sklepieniach 
od wewnątrz. I że są miasta, które 
do dziś mają zegary wyprodukowa-
ne kilkaset lat temu w tychże miej-
scowościach przez rzemieślników, 
którzy swoimi zegarami handlowali 
w całej niemal Europie.

– Przykładem takim jest nasze 
miasto – usłyszeliśmy we Wleniu 
– bowiem zegar na wieżyczce Ra-
tusza powstał na samym początku 
XIX w., w roku 1801 w miejscowej 
wytwórni Johanna Beckera. Jest on 
o tyle oryginalny, że wybija te same 
godziny pierwszym razem punktual-
nie, a za drugim razem – pięć minut 
później. Dlaczego? To było bardzo 
użyteczne w czasach, kiedy tylko po-
jedyncze osoby miały swoje zegarki. 

Ludzie ciężko pracujący w polu, czy 
w warsztatach najczęściej słyszeli, 
że zegar bije przy drugim – trzecim 
uderzeniu, bo dopiero wówczas do-
chodziło do nich, że minęła jakaś 
godzina. Uważnie więc nasłuchiwali 
za kilka minut – jaką godzinę wybił 
wieżowy zegar.

We Wleniu o twórcy zegara na 
sygnaturce Ratusza krąży mnóstwo 
rozmaitych opowieści, może dla-
tego, że spisana historia jego pracy 
i życia niewiele o nim mówi. Ponoć  
J. Becker zbudował też zegar dla od-
ległego Gostynia, ale tamtejszy cza-
somierz obciążony był jakąś bliżej 
nieokreśloną klątwą. Z opowieści 
wynika, że trzech zegarmistrzów, 
usiłujących usprawnić jego działanie, 

poddać pracom konserwatorskim, 
itp. zmarło nagle z niewyjaśnionych 
powodów. Czasomierz na budynku 
klasztoru oo. Filipinów nie pozwala 
na bezkarne przy nim prace…

Pamiątkowy, konny wóz strażacki przed nową strażnicą OSP w Siekierczynie

Stara strażnica OSP w Siekierczynie

Tarcza zegara zdjęta z wieży w Lubo-
mierzu czeka na lepsze czasy w kory-
tarzach Klasztoru

Platan pomnikowy Aleja platanów na Wzg. Kombatantów

Platany „dyscyplinowane” nożycami ogrodnika w Jeleniej Górze
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Swego czasu furorę robił film pod 
tytułem „Piknik pod Wiszącą Skałą”, 
który opowiadał o niewyjaśnionym 
zaginięciu kilku osób ze szkolnej 
wycieczki w jednym z tajemniczych 
miejsc australijskiego buszu. Film się 
świetnie znany starszym kinomanom, 
a młodsi mogą poń sięgnąć do Inter-
netu, w którym – jak twierdzą młodo-
ciane roczniki – „jest wszystko”.

Film powstał na podstawie książki 
pod tym samym tytułem i na podsta-
wie inspiracji, jaką zaczerpnięto z tej 
lektury. A we Lwówku Śląskim można 
się dopatrzeć scenografii, która na-
wiązuje wprost i do pikniku, i do skały 
„wiszącej” niemal nad głowami. 

Pod piaskowcowymi skałami 
Szwajcarii Lwóweckiej przygoto-
wano bowiem fantastyczne miejsce 
piknikowe, gdzie można i zaparko-
wać auto, i zwiedzić bezpiecznie owo 
miejsce, i schronić się przed desz-
czem, gdyby jednak padał. Wpraw-
dzie Szwajcaria Lwówecka nie ma 
takich mrocznych opowiastek, które 
pozwoliłyby na napisanie thrillera, 
ale nieopodal są przecież Panień-
skie Skały, które mają swoje legendy 
z okresu wojen husyckich. W jaski-
niach tych Skał chroniły się ponoć 
niewiasty, uciekające z miasta w oba-
wie przez żołdactwem. Może więc 
– wzorem Zawidowa, który potrafił 
z rysunku Archanioła Michała w her-
bie, opowiastki o Kocim Potoku, czy 
tajemnicach Wzgórza Zamkowego 

przygotować efektowną akcję pro-
mocyjną, złożyć gotową już niemal 
do druku książeczkę z bajkami dla 
dzieci, przygotować całą serię „aniel-
skich” gadżetów, itp. – zabrać się za 
promocję Lwówka Śląskiego właśnie 
w taki sposób? Jaskinie Panieńskich 
Skał i spękane piaskowce Szwajcarii 
Lwóweckiej wprost zachęcają swoim 
istnieniem, by te pozostałości wiel-
kiego morza sprzed milionów lat wy-
korzystać bajkowo dla dobra miasta 
w XXI w.

Na zdjęciu: miejsce piknikowe 
jest już gotowe, trzeba tylko dodać 
tajemniczych treści pobliskim ska-
łom… 

Jak z książki, jak z filmu…
„Sześć lat udanej współpracy po-

zwoliło nam się znaleźć w gronie gości 
zaproszonych na obchody jubileuszu 
Wydawnictwa AD REM” – napisano 
w „Gazecie Giebułtowskiej” wydawa-
nej w gminie Mirsk. „Od pierwszego 
kontaktu mieliśmy przekonanie o wy-
jątkowości tej oficyny (…), która dzia-
ła w kobiecym stylu” (…). Dalej było 
jeszcze bardziej słodko.

Cytujemy „Gazetę Giebułtowską”, 
bo miło jest pisać o kimś, kogo chwa-
lą, tym bardziej, że możemy napisać 
to samo – „Echa Izerskie” od począt-
ku są składane w AD REM. To Wy-
dawnictwo przygotowuje także do 
druku corocznie „Kalendarze Pogó-
rza Izerskiego” i książki, wydawane 
sumptem LGD Partnerstwo Izerskie.

W tytule naszej notki o tym jubi-
leuszu nie ma błędu – „po Chrze-

Dobrze, czyli „po Chrześcijańsku”
ścijańsku” bowiem w tym przypadku 
oznacza, że naszą gazetę składa i przy-
gotowuje do wysłania do drukarni 
osobiście Regina Chrześcijańska – 
właścicielka firmy, jej założycielka 
i inspiratorka wielu wydawnictw, 
które opisują rzeczywistość rozma-
itych miejscowości i miejsc Pogórza 
Izerskiego. Z AD REM wyszły m.in. 
książki „Izerskie Klimaty”, „Arty-
ści i rzemieślnicy – Twórcy Pogórza 
Izerskiego”. To samo wydawnictwo 
przygotowało  książki o Rybnicy, 
Kopańcu, Starej Kamienicy, stąd po-
chodzą projekty graficzne wielu akcji 
promocyjnych, w tym m.in. Aniołów 
Zawidowa, czy składanki – przewod-
niki po kościołach izerskich, mini-
monografie kościoła pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Gryfowie, czy też kościoła 
św. Maternusa i NMP w Lubomierzu, 

pocztówki różnych miejscowości Po-
górza i wiele, wiele innych.

W tym numerze publikujemy też 
jedną z bajek, napisanych na kanwie 
historii Zawidowa. Przypominamy, że 
dwie części „Opowieści skrzatów Izer-
skich”, to znaczy mini-opowiastek edu-
kacyjnych, wysoko cenionych przez 
najmłodszych Czytelników, ale także 
przez ich Rodziców i wielu nauczycieli 
zostały wydane przy współpracy AD 
REM. To wydawnictwo zaczyna praco-
wać nad trzecią częścią „Opowieści…” 
i może się okazać, że w przyszłym 
roku Ambroży i Kacperek, dwa skrza-
ty, które są naszymi przewodnikami 
po Pogórzu znowu poprowadzą nas 
w tajemnicze zakątki naszego regionu, 
otwierając tym samym drugie dwu-
dziestolecie wydawnictwa AD REM. 
Jubileuszu – gratulujemy. 

Widownia Zdrojowego Teatru Animacji pękała w szwach . A wśród gości prezes naszego stowarzyszenia Bożena Mulik.

Oś już drożna 
Miesiącami trwał remont drogi Jelenia Góra – Zgorzelec, która dla Pogó-

rza Izerskiego jest jedną z najważniejszych osi komunikacyjnych. Drogowcy 
się nie ociągali, ale podjazd od Chmielenia i zjazd do Radoniowa jest trudny, 
a zablokować tego międzynarodowego traktu na czas remontu – nie sposób. 
Musiało działać „wahadło”, korki były codziennością, ale tuż przed zimą kie-
rowcy mogą popłynąć tym odcinkiem. Słowo „popłynąć” jest jak najbardziej 
na miejscu, bo powiedzenie „gładka jak stół” oddaje jakość jezdni w pełni.

O Gronowie w gminie Zgorzelec 
przywykliśmy myśleć w kilku kon-
tekstach. Z pewnością to wieś na 
„Jakubowym Szlaku”, którym pątni-
cy już od wieków wędrują z północy 
na południe Europy. Z pewnością 
jest miejscem, w którym istnieje 
ciekawy dwór, w którym ponoć re-
zydowało dowództwo wojsk w czasie 
kampanii napoleońskiej 1913. Dziś 
dwór, będący własnością prywatną, 
jest rodzajem oazy sztuki, bowiem 
pracuje tu artystka-plastyczka spe-
cjalizująca się w wyjątkowych dzie-
łach – malarstwie kościelnym, a pre-
cyzyjnie – tworzeniem fresków na 
wewnętrznych ścianach kościołów, 
także w Niemczech. 

Ale Gronów i otaczające wieś 
wzgórza są żywym dowodem na to, 
że przypisywanie niemal wyłącz-
nie Pogórzu Kaczawskiemu miana 
„kraina wygasłych wulkanów” jest 
niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Po-
dobnie, jak nieprawdziwe jest pod-
kreślanie, że kopalnie interesujących 
minerałów można znaleźć przede 
wszystkim w Warcie Bolesławiec-
kiej. 

Całe bowiem Pogórze Izerskie jest 
jedną wielką pamiątką po aktyw-
ności wulkanów, które sprawiły, że 
skały bazaltowe są obecne niemalże 
w każdej naszej gminie i – jeśli za-
chowane są rygory ochrony przyro-
dy – to surowce budowlane można 
byłoby dobywać w znakomitej więk-
szość izerskich gmin.

W Gronowie jest ich wiele i są re-

Gronów – 
geologiczne 

odkrycia 

latywnie bardziej urozmaicone, niż 
gdzie indziej. –  Można tu bowiem 
znaleźć – przekonują geolodzy – nie 
tylko bazalt, ale też piryt, kalcyt, 
dolomit i kwarc, anhydryt, brucyt, 
peryklaz i wiele innych. Nie można 
tych minerałów poszukiwać w czyn-
nej kopalni z oczywistych względów, 
niemniej są bezpieczne miejsca po 
dawnych odkrywkach, gdzie fani 
geologii mogą starać się zdobyć cie-
kawe okazy do swojej kolekcji. Moż-
na też pomyśleć o typowej trasie 
wycieczkowej, wspólnej dla Pogórza 
Izerskiego. Geomorfolodzy mieli-
by wiele frajdy, odwiedzając kolej-
no porwaki koło Wlenia, czy Górę 
Zamkową, zbudowaną przez naturę 
z bazaltów poduszkowych, później 
dwie wylewki, w rodzaju stożka Per-
kuna w rejonie Grabiszyc koło Le-
śnej, a jeszcze później Czubatkę we 
Włosieniu, w gminie Platerówka, by 
skończyć właśnie choćby w Grono-
wie. Każde z tych miejsc przyniosło-
by amatorom geologii wiele wrażeń. 

Od puzona do… miski
Co może łączyć ceramiczną miskę i instrument w rodzaju trąbki? Wspól-

ny adres. Dom, w którym dziś wytwarzane są pod firmą „Czaja” tysiące cera-
micznych misek, kubków, setki talerzy, a nawet ceramiczne jajka, zdobione 
w charakterystyczny dla ceramiki bolesławieckiej sposób, należał swego cza-
su do Josefa Schmieda. Należał dawno, bo w XVIII w. Wtedy ówczesny wła-
ściciel produkował puzony i trąbki. Ale jest jednak muzyczna relacja między 
firmą „Czaja”, a firmą „Schmiedel”. Od czasu do czasu „Czaja” produkuje 
instrument z gliny, będący protoplastą… organków –  okarynę –  więc po-
niekąd też instrument dęty. Tradycja nie zginęła.

Czy wiecie, że…
Jedna, niezbyt wielka wieś poło-

żona w miejscu, które dziś pozostaje 
mało znane, zdołała tylko w okresie 
jednego tylko roku przyjąć… 35.000 
turystów?! To Przecznica w gminie 
Mirsk, która takie osiągnięcie odno-
towała w 1939 r. Znawcy przypisują 
takie efekt promocyjnemu „samona-
pędzającemu się” mechanizmowi. Na 
skutek wielkiej aktywności twórców 
widokówek dotyczących Przecznicy 
i Gór Izerskich promocja spłacała 
się sama. Jedni przyjeżdżali, wysyłali 
pocztówki do znajomych, a oni – za-
chęceni atrakcyjnymi krajobrazami 
– przyjeżdżali sami i wysyłali kolejne 
pocztówki… Tym sposobem nikt nie 
musiał po pewnym czasie wydawać 
pieniędzy na popularyzację miejsca. 
Faktem jest, że potrzebna była pocz-
ta, żeby to wszystko „ogarnąć” i taka 
powstała w Przecznicy w 1914 r. Pra-
cował też – powołany dla potrzeb tej 
jednej wsi – specjalny listonosz. Ale 
to już przeszłość. 

Kopalnia na Gronowskich Wzgórzach
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Niewiele jest przykładów budow-
nictwa tak charakterystycznego dla 
Pogórza Izerskiego, jak domy przysłu-
powe, albo – jeszcze bardziej – przy-
słupowo-szachulcowe.

Historycy twierdzą, że powstawały 
już od średniowiecza na terenie Gór-
nych Łużyc, to znaczy – właśnie u nas. 
Tu mają swój początek, tutaj pozosta-
ło ich relatywnie najwięcej, dla tego 
regionu takie właśnie konstrukcje 
mogą być wręcz symbolem. Dlaczego 
z uporem maniaka niektórzy inwesto-
rzy, stawiając nowe domy, nawiązują-
ce do architektury ludowej korzystają 
z wzorców… zakopiańskich?! Dlacze-
go służby architektoniczne samorzą-
dów nie są w stanie takim pomysłom 
się skutecznie przeciwstawić?  Na tak 
postawione pytania odpowiedzieć 
trudno. 

Być może tak się dzieje ze względu 
na brak edukacji – nie każdy kto ma 
pieniądze i potrzebę, by zbudować 
dom, a jednocześnie chciałby nawią-
zywać do minionych czasów, ma wie-
dzę i wrażliwość, by sięgać do wzor-
ców rodzimych. Faktem jest, że coraz 
powszechniejsza promocja tego stylu 
budowy zaczyna odnosić dobre skutki 
i są już wsie z gruntownie zmoderni-
zowaną zabudową, w której przy-
słupowo-szachulcowe domostwa są 
już bardzo nowoczesne, gdyby wziąć 
pod uwagę instalacje wewnętrzne, 
a jednocześnie – odbudowywane 
są z pietyzmem dla starych czasów. 
W jednym z domów Antoniowa – na 
przykład – w kamiennej sieni, w któ-
rej nawet ściany wyłożone są płasko 
łupanymi cząstkami polnych głazów 
odczuliśmy, odwiedzając dom zimą 
– bardzo przyjemne ciepło. Okaza-
ło się, że nie bacząc na koszty nowi 
właściciele poprowadzili ogrzewanie 
podłogowe i ścienne pod posadzką 
i pod kamieniami ścian! Nie ma ka-
loryferów, więc nic nie zakłóca wido-
ku nobliwej sieni, a ciepło jest, jakby 
w pięciogwiazdkowym hotelu, a nie 
domu z 200-letnią tradycją.

O tych domach wspominaliśmy 
w „Echach” już dawniej, m.in. przy 
opisywaniu zdarzeń z kilku wsi, bo 
choćby Płóczki Górne mogłyby być 
bez większych przygotowań jednym 
z najefektowniejszych skansenów ta-
kiego budownictwa, w Dłużcu znaj-
duje się fantastycznie odnowiony taki 
dom, w Radomiłowicach także są 
świetne przykłady tego stylu, niemniej 

przypominanie o skarbie, jakim jest ta 
architektura dla wizerunku Pogórza 
jest niezbędne, skoro wciąż odnawiają 
się zapędy do wprowadzania tu bu-
dowli obcych historii terenu.

Wprawdzie na Dolnym Śląsku 
zinwentaryzowano raptem kilkaset 
domów przysłupowych (w tej części 
Europy – wiadomo jest o ok. 17.000 
takich konstrukcji), a miejscowość, 
gdzie jest ich najwięcej, bo ok. 200 
(z czego ponad 80 zaklasyfikowano 

do zabytków architektury), to leżąca 
poza obszarem Partnerstwa Izerskie-
go Bogatynia. Ale to u nas właśnie – 
na Pogórzu Izerskim – zlokalizowano 
najstarszy dom – w Giebułtowie. Dziś 
wygląda bardzo skromnie, zmieniono 

mu poszycie dachu, ma dość znacznie 
przebudowany parter, ale pochodzi 
ponoć z drugiej połowy XV w. Sławę 

zawdzięcza jednemu z incydentów 
w początkach XVI w., kiedy to zatrzy-
mał się w nim dominikanin, Johann 
Tetzel. Zakonników tej formacji było 
wielu, pracują do dziś, ale Tetzel wsła-
wił się tym, że można było u niego 
kupić odpust za grzechy… jeszcze 
niepopełnione. Skądinąd było to in-
teresujące, bo grzesznik powinien 
umieć przewidzieć, jak ciężki grzech 
popełni, żeby dać go „do wyceny” za-
konnikowi. 

Warto też zdefiniować – do to jest 

„przysłup”, a co to – „szachulec”? 
Najogólniej – przysłup, to taki rodzaj 
konstrukcji, który uniezależnia ściany 
budynku od dachu opartego na ze-
spole słupów. Dom przysłupowy jest 
z reguły podzielony na część miesz-

kalną i gospodarczą. Ściana parteru 
części mieszkalnej, w której znajdu-
ją się okna jest jakby cofnięta nieco 
w głąb budynku, a widoczne są słupy, 
stawiane w jednej linii z płaszczyzną 
ścian piętra. Oznacza to, że konstruk-
cja nośna w drewnianej części parte-
ru jest właściwie zdublowana. Ściany 
piętra wypełnione są gliną, słomą 
i patykami, co jest najtańszym mate-
riałem, a jednocześnie ma dwa walo-
ry. Pierwszy – to znakomita izolacja 
termiczna (takie domy są bardzo cie-
płe zimą), a drugi – koszty budowy.

Jest i trzeci walor, który wskazują 
badacze tradycji. W takich domach 
bardzo często pracowali tkacze. Kon-
strukcja przysłupowa powodowała, 
że minimalizowano drgania mające 
swoje źródła w pracy krosien.

Zawidów przygotowuje się do 
wydania książeczki dla dzieci, która 
w przystępnej formie opowiadałaby 
o przeszłości miasta w nawiązaniu 
do istniejących legend. Poniżej jed-
na z nich. Skrzaty Izerskie, znane 
z „Opowieści Izerskich Skrzatów” 
będą zachęcały do poznawania 
barwnej przeszłości miasta.

– Chodźmy na Górę Zamkową – 
nalegał Kacperek. – Ruszmy się z tej 
naszej dziupli, przecież nie można się 
cały dzień wylegiwać…!

– A niby dlaczego nie można? – 
zdziwił się szczerze Ambroży. – Ja 
mogę. A ty, jeśli nie możesz usie-
dzieć, to sobie możesz nawet na tę 
Górę wbiegać. I to nie jeden raz – 
dorzucił złośliwie.

– Nie chcesz, to nie – udał poko-
nanego Kacperek. – ale właśnie teraz 
dojrzewają tam i jabłka, i gruszki… 
Myślę, że i śliwy też już mają owo-
ce… 

Ambrożemu było głupio tak od 
razu zmieniać zdanie i przyznawać 
się do łakomstwa, więc przez chwi-
lę nic nie mówił. Kacperek także 
milczał. Udawał, że stracił zainte-
resowanie wycieczką. Wiedział, że 
łakomstwo Ambrożego i wzmianka 
o owocach nie pozwoli mu na dalsze 
leniuchowanie .

– Bardzo chcesz tam iść – zapytał 
Ambroży, przerywając ciszę. – Jeśli 
tak, to może rzeczywiście pójdziemy 
razem, bo jakbyś sobie – na przykład 
skręcił nogę – to nie miałby kto to-
bie pomóc…

Kacperek nie był tak złośliwy, żeby 
wypominać, że nigdy sobie nogi nie 
skręcił,  a na Górę Zamkową droga 
jest prościutka i gładka, jak stół. Cie-
szył się, że jego przyjaciel zdecydo-
wał się na tę eskapadę, nawet jeśli je-
dyną przyczyną zmiany decyzji były 
smaczne jabłka i gruszki.

– A jesteś pewny, że tam będę te 
jabłka – spytał jakby od niechcenia 
Ambroży. – Nie chodzi o to, że mam 
na nie ochotę, tylko tak pytam, z cie-
kawości.

– Z pewnością będą – uśmiechnął 
się pod nosem Kacperek. – I w do-
datku są to jabłka, jakich nie ma ni-
gdzie indziej, to są królewskie, zło-
te jabłka…

– Królewskie?! Złote?! I smaczne?! 
Skąd to wiesz? – Ambroży już nie 
krył swojego zainteresowania.

– I ty się dowiesz, kiedy tam doj-
dziemy – odpowiedział tajemniczo 
Kacperek i nie powiedział już ani 
słowa, mimo, że Ambroży wciąż do-
pytywał. – Dowiesz się dopiero na 
miejscu – skończył stanowczo.

W takiej sytuacji w Ambrożego 
wstąpił demon szybkości. Gnał na 
Zamkową Górę, jak maratończyk. 
Kacperek, który nigdy się nie ocią-
gał, tym razem ledwo nadążał z roz-
pędzonym Ambrożym, który nade 
wszystko lubił jedzenie i tajemnice.

Gdy skrzaty doszły już na miejsce, 
weszły w cień jabłoni i grusz, prze-
stały się spieszyć. Zapach dojrzałych 
owoców, zwieszających się z wielu 
gałęzi był oszałamiający. Pszczoły 
i osy też się kręciły, przysiadając na 
owocach, które tak napęczniały od 
soków, że pękały wręcz, kusząc owa-
dy. 

– A teraz powiesz? – zapytał Am-
broży.

– Teraz ja powiem – usłyszały głos 
dochodzący spomiędzy gałęzi. Led-
wo widoczny między liśćmi siedział 
na konarze, sięgając po gruszki Sta-
ry Ogrodnik. – Przyszliście do sadu 
– ciągnął – który powstał w miejscu 
niezwykłym. I okoliczności jego po-
wstania też są niezwykłe. Dawno, 
dawno temu był tu dwór, którego 
właścicielem był bardzo zamożny 
człowiek. Był on jednak trochę skąpy 
i wszystkie pieniądze, jakie zdobył, 
zamieniał na złote monety. Zdarzało 
się też, że kupował u jubilerów złotą 

i srebrną biżuterie, żeby po prostu 
być coraz bogatszym. Nie oceniał 
urody ozdób, ani pracy rzemieślnika. 
Liczyło się tylko złoto.  Nie lubił dzie-
lić się z ludźmi, nawet jeśli byli bar-
dzo ubodzy. Ale też był uczciwy – nie 
zwlekał z wypłatą dla tych, którzy dla 
niego pracowali. Płacił w terminie 
i co do grosza. Właśnie – „co do gro-
sza”. Tyle, ile się należało i ani grosza 
więcej, choć niejeden liczył na to, że 
za szczególnie ciężką pracę dostanie 
odrobinę ponad umówioną kwotę.

Wszyscy przywykli do właściciela 
majątku i pogodzili się z jego charak-
terem, bo jednak nie był złym panem. 
Lata mijały, właściciel mocno się po-
starzał. Już nie wychodził z domu, by 
doglądać majątku i cieszyć się kolej-
nymi złotymi talarami i dukatami. 
Tracił siły i przeczuwał zbliżający się 
koniec. Nie miał rodziny – całe życie 
spędził sam, ciesząc się swoim stale 
rosnącym majątkiem.

Któregoś dnia poprosił zaufanego 
jubilera i nakazał mu wziąć wszyst-
kie złote przedmioty i przetopić je na 
jabłka i gruszki. – Weź wszystko – na-
kazał.– Mnie już wkrótce nie będzie 
i po co mi moje złoto. A ty, kiedy już 
złote jabłka będą gotowe, zakopiesz 
je na tym ugorze na górze. Chcę, by 
każdy z tych złotych owoców dał 
początek drzewu. Niech urosną tam, 
żeby ludzie mogli nacieszyć się owo-
cami, które będą złote nie tylko od 
słońca – uśmiechnął się trochę prze-
kornie. Ale i smutno. – Nie umiałem 
się dzielić swoją radością i swoim 
majątkiem za życia, więc chciałbym 
to zrobić, kiedy już odejdę. I zniknie 
po mnie najmniejszy ślad…

Jubiler chciał zaprzeczyć, że ślad 
po dobrym uczynku zawsze zostaje, 
ale właściciel dworu słabnącą ręką 
dał mu znak, by nic nie mówił. – Zrób 
tak – powiedział – wiem, co mówię. 
I usnął. Nigdy się już nie obudził.

Niedługo potem, w trakcie jesien-
nej burzy, piorun uderzył w szczyt 
dworu. Wszystko spłonęło i rzeczy-
wiście – po starym wielmoży nie po-
został żaden ślad. Ale jubiler spełnił 
jego ostatnią wolę i na ugorze wyrósł 
sad. Jabłonie i grusze dawały przez 
dziesiątki lat tak wiele owoców, jak 
w żadnym innym sadzie w okolicy. 
Były smaczne i miały złotą skórkę. 
Ludzie uznawali, że to dlatego, że 
słońce wygrzewało drzewa, rosną-
ce na zboczu. Stary jubiler tylko się 
uśmiechał, ale nikomu nie zdradził 
tajemnicy. A kiedy i on odszedł, za-
brał ją ze sobą…

Ambroży tak się zasłuchał, że pra-
wie zapomniał, po co przyszedł. Ale 
kiedy Stary Ogrodnik podał mu so-
czystą gruszkę – aż westchnął. – To 
był bardzo, bardzo dobry człowiek – 
powiedział, kiedy już zjadł trzy wiel-
kie, złote owoce.  – Ale nawet on chy-
ba nie wiedział, jak bardzo smaczne 
będę te jego gruszki… Chyba będę tu 
wracał… oczywiście, żeby powspo-
minać – dodał szybko, widząc karcą-
cą minę Kacperka. 

Złote jabłka Zamkowej GóryPrzysłupy i szachulce 

Giebułtów, gm. Mirsk
Janice, gm. Lubomierz

Kopaniec, gm. Stara Kamienica

Rębiszów, gm. Mirsk – tego domu zapewne nie da się uratować...

Włosień, gm. Platerówka
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rezydencji do której dojeżdża prze-
mykając niekiedy wąskimi drogami 
tuż obok starych, nieremontowa-
nych chałup.

Mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego 
całymi latami irytowali się (i słusz-
nie), że skoro do centrum Jeleniej 
Góry mają nie dalej, niż mieszkańcy 
jeleniogórskiego osiedla Zabobrze, 
to dlaczego bilet MZK do Jeżowa 
ma być prawie dwa razy droższy, niż 
bilet na Zabobrze? Tylko dlatego, że 
autobus MZK mija po drodze tablicę 
z nawą miejscowości?

Te argumenty przez jakiś czas nie 
docierały do decydentów jeleniogór-
skich, ale przed kilku laty samorząd 
jeleniogórski zlikwidował tzw. drugą 
strefę opłat. Prawdą bowiem było 
i to, że za przejazd 5 – 6 przystanków 
do ścisłego centrum Jeleniej Góry 
jeżowianie musieli płacić zdecydo-
wanie więcej, niż mieszkańcy osiedla 
Jagniątków, którzy autobusem miej-
skim do tegoż centrum jadą grubo 
ponad pół godziny, mijając ponad 
trzykrotnie więcej przystanków.

Tyle, że w życiu gospodarczym nie 

można zjeść ciastka i mieć ciasto. Li-
kwidacja barier formalnych z czasem 
pociąga za sobą też konsekwencje, 
z którymi nie wszyscy potrafią się 
łatwo pogodzić. Tych, którzy sobie 
w Jeżowie Sudeckim zbudowali kom-
fortowe sypialnie w postaci eksklu-
zywnych bungalowów, ogrodzonych 
kamiennymi murami i płotami meta-
lowymi (wykutymi przez kowala – ar-
tystę) niespecjalnie interesuje gmina, 
a jeszcze mniej sąsiedzi. Ich małżonki 
do koła gospodyń wiejskich nie przy-
stąpią, oni sami w OSP dyżurów nie 
będą pełnić. A na koncert wybiorą 
się raczej do Filharmonii w Jele-
niej Górze (jeśli w ogóle), natomiast 
z pewnością nie przyjdą do wiejskiej 
świetlicy posłuchać muzyki miejsco-
wego zespołu ludowego. Jak długo 
jeszcze Jeżów Sudecki ze swoją nową 
zabudową i z setkami ludzi żyjących 
z pracy i prowadzenia interesów w Je-
leniej Górze będzie mógł pozostawać 
wiejską gminą, w pełni autonomiczną 
– pokaże czas. I korzyści finansowe. 
Na sentymentalne przywiązanie do 
statusu wsi nie ma co liczyć.

i całoppostaciowe, niespotykane 
relikwie świętych w Lubomierzu, 
przygody Napoleona na Pogórzu 
Izerskim…. 

Zachęcamy tych, którzy mają 
fantazję, by pod auspicjami naszej 
Redakcji, a przede wszystkim Stowa-
rzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie 
puścili wodze wyobraźni i urucho-
mili myślenie o tych wszystkich po-
wodach, dla których Pogórze może 
zaistnieć w świadomości sławnych 
i popularnych. A potem już być może 
„samo się to wszystko potoczy”.

Ed w Raj(sk)u
Ed Sheeran był widziany na Po-

górzu Izerskim!!! Ta wiadomość 
ekscytowała wielu jego fanów, 
a zdjęcie na jego profilu w Insta-
gramie z zamkiem Czocha w tle po-
lubiło ponoć 1,1 mln osób niemal 
natychmiast. Ten modny obecnie 
piosenkarz szuka „klimatycznych” 
miejsc i pewnie uznał, że Pogórze 
będzie jego rajem. Ale nie zatrzy-
mał się w zamku Czocha…

Redaktorzy muzyczni polskich ga-
zet, podekscytowani jak dzieci pisa-
li: „O tym, że słynny piosenkarz, Ed 
Sheeran spędzał urlop na Dolnym 
Śląsku mówiła cała Polska!!! (cytuje-
my za wydaniem jednej z gazet co-
dziennych  z piątku, 28.12.).

Można przypuszczać, że ten cytat 
nie jest do końca wiarygodny, bo cała 
Polska mówiła w tym czasie o cenie 
za pobór prądu elektrycznego, oma-
wiała Święta Bożego Narodzenia, 
napomykała o zbliżającej się nocy 
sylwestrowej i jeszcze o kilku innych 
sprawach, dla przeciętnego obywate-
la znacznie bliższych, niż urlop Eda 
Sheerana, ale…

…skoro dla licznych – jak wynika 
z publikacji – Polaków wizyta piosen-
karza, będącego idolem rozmaitych 
ludzi jest tak ważna, to warto się nad 
sprawą zastanowić, niekoniecznie 
podniecając samą wizytą piosenka-
rza.

I – co do faktów. Wspomniany 
Ed Sheeran sfotografował się fak-
tycznie na tle Czochy, ale przebywał 
w zupełnie innym izerskim zamku, 
bo w Rajsku, z wieży którego widać 
nawet Czochę. O Rajsku pisaliśmy 
już w „Echach”, ale ze względu na tę 
wizytę warto przypomnieć odrobinę 
historii, szczególnie w sytuacji, kiedy 
ona może służyć przyszłości. 

Rajsko jest zamkiem, który po-
wstał na niemal stumetrowej skar-
pie nad późniejszym zalewem, naj-
pewniej w XIII wieku, jako jedna 
z warowni w pierścieniu chroniącym 
granicę śląsko-łużycką. Historycy 

jednak nie są tego pewni. Niektórzy 
skłaniają się ku tezie, że inspiratorem 
budowy był Bolko I, książę świdnic-
ki, inni domniemają, że zamek po-
wstał później z inicjatywy Piastów 
śląskich, a jeszcze inni, że to w ogóle 
był umocniony dwór myśliwski, któ-
rym władał rycerz-rozbójnik, Jobst 
von Kolditz. Pewności nie ma nikt, 
chociaż niektórzy wysuwają tezę, że 
kiedykolwiek powstał, to i tak zo-
stał spalony przez husytów, którzy 
przechodzili tędy w 1431 r., ale i to 
nie jest pewne. Z pewnością istniała 
tu przez setki lat, od XV do XIX w. 
jakaś ruina, którą kupił i odbudował 
(przebudował) włoski hrabia Alek-
sander von Minutoli i stworzył jedno 
z dwóch muzeów, jako że był wiel-
bicielem sztuki, także afrykańskiej. 
Większość zbiorów trzymał jednak 
w pałacu w Biedrzychowicach, któ-
rego także był właścicielem. Raj-
sko szczęścia nie miało. Po I wojnie 
światowej część zbiorów zrabowano, 
zamek popadał w ruinę kolejny raz, 
przebudowano część jego pomiesz-
czeń tworząc rodzaj schroniska mło-
dzieżowego, ale i ono po II wojnie 
światowej zaczęło się rozsypywać. 
Ten proces trwał długo, bo mury 
były solidne i ich resztki dotrwały do 
roku 2008, kiedy to kupili je przed-
siębiorcy poznańscy. Wyremontowa-
li zamek i stworzyli nader oryginalny 
hotel, co zostało uznane za cud.

Mniej więcej w tym samym czasie, 
bo w roku 2005 Ed Sheeran dokonał 
innego cudu – zagrał w ciągu jedne-
go roku 316 koncertów, pobił w tym 
przejawie pracowitości samego Ja-
mesa Morrisona, który wyśrubował 
wcześniej podobny rekord. I z nie-
znanego nikomu szansonisty, grają-
cego w marnych klubach i niekiedy 
na ulicy Ed awansował do grona 
najpopularniejszych. Zapewne do 
popularności przyczyniła się jedna 
z jego kompozycji – „Perfect” – która 
podobno wybierana jest przez liczne 
pary młode na ich pierwszy weselny 
taniec. Ponadto popularność piosen-
karza ugruntowały dwa filmy – „Hob-
bit” i „Gra o tron”, więc analitycy jego 

działań w tych filmach upatrują jego 
skłonności do starych zamków.

Tyle, że Rajsko, nim zostało wybra-
ne, musiało walczyć o sukces z kilko-
ma innymi europejskimi warownia-
mi, nie tylko w Polsce. Ale wygrało, 
z czego należy się cieszyć.

Rajsko jest zamkiem, który każdy 
(kto ma dużą fantazję, ale też trochę 
pieniędzy) może wynająć w całości. 
Kosztuje to sporo, ale nie przesad-
nie wiele, bo zamek jest malutki 
i wygodnie może pomieścić 10 osób. 
Tyle, że istnieje możliwość dostawek 
i gości, odpoczywających w godzi-
wych warunkach, może być kilkuna-
stu. Oczywiście – piosenkarza powi-
tano szczególnie: mógł uczestniczyć 
stylizowanej uczcie, być świadkiem 
rycerskich pokazów, itp. Zamek ma 
rodowód średniowieczny, meble 
zabytkowe, ale też można liczyć na 
urządzenia, których istnieniem hu-
syci bardzo by się zdziwili, choćby 
saunę, czy całoroczne jacuzzi.

Ale dość o zamku i E. Sheeranie, 
chociaż dla tysięcy jego fanów taka 
opowiastka byłaby może ciekawa. 
Dla współczesności i procesu popu-
laryzacji Pogórza Izerskiego i jego (to 
znaczy – naszych) walorów ważne 
jest, by ten incydent, jakim w gruncie 
rzeczy był tygodniowy pobyt woka-
listy wykorzystać wizerunkowo, na 
tyle, na ile jest to możliwe. Zamek 
Rajsko sobie pewnie z tym poradzi, 
warto jednak zwrócić uwagę na to, że 
coraz częściej właśnie Pogórze gości 
ludzi wyjątkowo oryginalnych i sław-
nych. To oznacza, że oni – mający 
mnóstwo pieniędzy i mogący wypo-
czywać na Seszelach, Karaibach, na 
Przylądku Horn, w śniegach Alaski, 
w Jakucji i Japonii wybierają z jakichś 
powodów właśnie Pogórze Izerskie.

Nie zdradzając tajemnicy, gdzie 
niekiedy nabiera sił i twórczego wi-
goru Andrzej „Piasek” Piaseczny, 
możemy napisać tylko, że w jednym 
z izerskich gospodarstw agrotury-
stycznych. Śpi wygodnie, a potem 
idzie chować się w zbożu (bo odwie-
dza nas latem) i szuka weny, czasami 
przychodzi z notatkami, stanowią-

Nowa szkoła w Jeżowie Sudeckim 
jest rodzajem pałacu – wygląda zna-
komicie i wyposażona jest jeszcze 
lepiej. Dwukondygnacyjny obiekt 
kosztował 10 mln zł, zdecydowana 
większość tej kwoty pochodziła z do-
tacji unijnych. Znajdzie tam komfor-
towe miejsce do nauki 300 uczniów 
i znakomite miejsce do zabawy setki 
przedszkolaków. Winda dla niepeł-
nosprawnych, plac zabaw dla naj-
młodszych… Najwięksi malkontenci 
nie mają się do czego przyczepić.

– To ostatnie stwierdzenie nie jest 
trafne – prostują nam nauczyciele. 
– Czytaliśmy wpisy pod informację 
o tej szkole i z ich treści można wy-
wnioskować, że może i sam budynek 
jest w porządku, ale cała reszta tzw. 
kupy się nie trzyma.

Zajrzeliśmy więc do tych wpisów, 
bo wydawało się nam niewiarygod-
ne, że w sytuacji, kiedy jeżowskie 
dzieci albo gnieździły się w starym 
(bardzo) budynku, albo musiały do-
jeżdżać do Jeleniej Góry, ktokolwiek 
może znaleźć dziurę w całym widząc 
taki obiekt. Owszem – może.

Po pierwsze piszą hejterzy – jak 
jest szkoła i przedszkole, to szkoda, 
że nie ma żłobka (chociaż nikt nie 
zadał sobie trudu, żeby sprawdzić, ilu 
rodziców dzieci „żłobkowych” chcia-
łoby taką instytucję posiadać). Jedni 
piszą, że w szkole należy wprowadzić 
w niektórych klasach profil sportowy, 
na co inni powiadają, że lepszy byłby 
matematyczny, kolejni ostrzegają, że 
każdy profil jest głupi, a już z pewno-
ścią nie powinno być aktorskiego, bo 

W Jeżowie Sudeckim – pałace i peryferia

Szkoła, centra i reszta
to wyjątkowo głupie, chociaż o takim 
profilu nikt nawet nie pomyślał. Ko-
lejny nowator wprawdzie do samej 
szkoły pretensji nie ma, ale ostrze-
ga, że program z pewnością będzie 
marnie realizowany, a „dzieci będą 
gnić na świetlicy, póki ich rodzice nie 
odbiorą, jak skończą pracę, a lepiej 
byłoby, gdyby miały więcej lekcji, za 
to mnie zadawane do domu”.

Kompleks szkolno-przedszkolny 
nie ma sali gimnastycznej, bo… nie 
jest w tej szkole potrzebna. A dokład-
nie – sala powstała nieco wcześniej, 
stoi po drugiej stronie ulicy. Działka 
na której stanęła szkoła hali już by 
nie pomieściła. Od wejścia do szko-
ły do wejścia na halę nie ma jednak 
nawet 100 m, więc nie powinno być 
żadnych problemów z przemieszcza-
niem nawet sporych grup dzieci.

Ten fragment wsi, na którym sta-
nęła szkoła jest wyjątkowy. W od-
ległości kilkudziesięciu metrów od 
siebie stoi szkoła, tuż obok Eurore-
gionalne Centrum Spotkań Gmin 
Partnerskich, Euroregionalne Cen-
trum Modelarskie (a w nim izba 
muzealna lotnictwa jeżowskiego, 
począwszy od początku XX w.), ścia-
na w ścianę z kolei – siedziba jeżow-
skiej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Wszystkie te obiekty mają 
życiorys raptem kilkuletni – powsta-
ły w ostatnim czasie i ich lokatorzy 
– modelarze, strażacy, i in. odnoszą 
już pierwsze sukcesy.

Jeżów Sudecki jako gmina, razem 
z budową szkoły musi rozstrzygnąć 
kilka dylematów. M.in. i taki, co zro-

bić, żeby do nowoczesnego budynku 
przychodziły nie tylko dzieci z same-
go Jeżowa Sudeckiego, bo one szko-
ły tymczasem nie wypełnią. Byłoby 
znakomicie, gdyby uczniami nowej 
szkoły były też dzieci z Dziwiszowa. 
Tyle, że one – na skutek konfiguracji 
geograficznej sołectw w gminie, mają 
bliżej do szkół jeleniogórskich, niż do 
jeżowskiej. Z rozmaitych powodów 
niektórzy mieszkańcy Jeżowa Sudec-
kiego, przywykli do zawożenia dzie-
ci do szkół Jeleniej Górze nie chcą 
z tego rezygnować. Rodzice pracują 
w mieście i jeśli tylko czas rozpo-
częcia pracy zgadza się mniej więcej 
z czasem dowozu dzieci, to wbrew 
pozorom wygodniej oddać dzieci do 
miasta, niż wozić do własnej szkoły 
gminnej. Nie jest wykluczone, że dla 
ściągnięcia własnych dzieci z Dziwi-
szowa do szkoły w Jeżowie Sudeckim 
trzeba będzie uruchomić szkolne 
busy, a to podniesie koszty funkcjo-
nowania szkoły.

To jest jednak drobiazg – każdy, 
kto przejedzie samochodem po Je-
żowie Sudeckim może zobaczyć na 
własne oczy, że na jednym obszarze 
istnieją… dwie wsie, a właściwie tuż 
obok siebie egzystują dwie społecz-
ności, które nie mają oczywistych 
motywacji, by się ściślej integrować. 
Po prostu – położona tuż przy cen-
trum Jeleniej Góry gmina stworzyła 
swego czasu kapitalne możliwości 
budowy domów jednorodzinnych 
dla zamożniejszych jeleniogórzan. Ze 
względu na przepisy (i ceny) działki 
budowlane na wsi są (lub mogą być) 
większe, niż w mieście. Ktoś posiada-
jący pieniądze, albo na tyle stabilną 
pracę z dochodami gwarantującymi 
spłatę kredytów mógł sobie pozwo-
lić (i pozwalał) na budowę wiejskiej 

cymi początek jakiejś kompozycji. 
Czocha przyjmowała też miłośników 
Harrego Pottera i fantastyki, a że hi-
storycy przebąkują o związkach ilu-
minatów z tą warownią, to być może 
ta relacja Pottera z Czochą będzie 
się wzmacniać.

Skoro Lubomierz potrafił zbudo-
wać jedną z najpopularniejszych im-
prez lata, to znaczy Festiwal Komedii 
Filmowych, tak naprawdę na micie, 
związanym z  kawałkiem zmursza-
łego płotu, jaki – poza ostatnim seg-
mentem– skończył już w palenisku, 
(a tak w ogóle – pochodził z Dobrzy-
kowic pod Wrocławiem, gdzie kręco-
no większość scen „Samych Swoich”), 
to zbudowanie legendy służącej pro-
mocji wydaje się być w miarę proste.

Przypominamy już po raz kolejny, 
że Zawidów odnosi pierwsze sukcesy 
w promowaniu się jako „miasta pod 
skrzydłem anioła”. I tutaj też pojawia 
się postać, która – jeśli ją skutecznie 
zaprosimy – może udźwignąć ciężar 
innego mitu. Aktor, Nicolas Cage, 
grający w tym filmie główną rolę jest 
ponoć zafascynowany postacią Jaku-
ba Boehme, a ten mistyk ewangelicy-
zmu urodził się przecież w… Starym 
Zawidowie. Czy nie warto rozpoznać 
możliwość zaproszenia aktora do 
miejsc, w których mógłby podążać 
śladami swego idola? To z pewnością 
nie jest łatwe, ale z całą pewnością 
podjęcie takiej próby nic nie kosztu-
je, poza koniecznością wykreowania 
dobrego pomysłu.

Sprawa wizyty Eda Sheerana 
w gminie Olszyna może (a nawet po-
winna) stać się impulsem dla innych 
gmin, które mają u siebie zakątki in-
teresujące dla sławnych, albo takie, 
które mogą stać się interesującymi. 
Takie możliwości istnieją, warto tyl-
ko zebrać tych, którzy lubią „burze 
mózgów”, by pomyśleli o programie 
dla całego Pogórza. Skupienie wysił-
ków różnych partnerów, choćby Wa-
lonów i agatów ze Lwówka Śląskiego, 
piewców sławy Świeradowa-Zdroju, 
jako „Doliny Miłości” i dobroczyn-
nego wpływu radu na ożywienie 
męskich zainteresowań, Maternus 
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Przywykliśmy sądzić, że henry-
kowski cis, skoro liczy mu się 1.300 
lat jest najstarszym drzewem. Może 
i tak jest, jednak nie tylko w Henry-
kowie Lubańskim rosną cisy, które 
„pamiętają” całe tysiąclecie. I warto 
o nich cokolwiek wiedzieć. 

Na północy Francji, w miejsco-
wości La Haye-de-Routotn (Nor-
mandia) rosną drzewa tego gatunku, 
które były ponoć obiektami kultu 
Wikingów, a później – częścią ka-
tolickiego cmentarza. Mieszkańcy 
dbają o swoje cisy ogromnie, bo-
wiem są dla nich jak członkowie ro-
dzin. Drzewa (bo jest ich kilka) mają 
swojego opiekuna, doglądającego je 

Stary cis

Nie tylko w Henrykowie 

codziennie, alarmującego, gdy igły 
drzew zaczynają brązowieć.

Jeden z cisów, mający podobnie 
jak henrykowski, ogromny ubytek 
w pniu został zagospodarowany na… 
kapliczkę św. Anny już w 1866 r. Jest 
więc rodzajem cmentarnego sanktu-
arium. Normandzie cisy – podobnie 
jak henrykowski – mają spore pro-
blemy zdrowotne. Stowarzyszenie 
miłośników przyrody zainstalowało 
w środku pnia metalową konstruk-
cję, żeby pień dalej nie pękał, a ko-
nary i gałęzie zostały wzmocnione 
systemem lin, żeby nie groziło im ja-
kieś większe nieszczęście nawet, gdy 
powieje silniejszy wiatr. 

Rozstrzygnięto plebiscyt na „Sło-
wo Roku 2018”, organizowany już 
od kilku lat w gronie młodzieży 
przez naukowców. Przypominamy, 
że słowem roku 2017” zostało „xD”, 
które niewiele znaczy, jest tylko 
emocjonalnym rodzajem wykrzyk-
nika.  „Dzban” jest w tegorocznej 
wersji plebiscytu słowem ocennym, 
w dodatku – jednoznacznie nega-
tywnie.

Po prostu – młodzieży kojarzy się 
w 2018 r. z czymś pustym, niemą-
drym. 

Wprawdzie wielu sądziło, że w tym 
znaczeniu występuje słowo od daw-
na słowo „tykwa”, ale ono jest obce, 
a dzban – swój. A właściwie globalny, 
bo ponoć jedno z przysłów chińskich 
powiada, że „jeśli uderzysz głową 
w dzban i usłyszysz dudnienie, to nie 
sądź pochopnie, że to dzban jest pu-
sty…”.

W związku z istniejącym współ-
cześnie równouprawnieniem ro-
dzaj żeński od słowa „dzban” brzmi 
„dzbaniara”, co już nie jest – zdaniem 
językoznawców – tak urocze. Po-
chodna tego pojęcia – „dzbanizm”, 
co brzmi jak nauka o głupocie, ale to 
już zupełna abstrakcja.

Z „dzbanem”, a właściwie innym 
znaczeniem tego słowa walczącym 

O mowo polska...

Dzban, dzbaniara, dzbanizm
o uznanie za „Słowo Roku 2018” 
rywalizowały dwa inne – „masny” 
(w rozumieniu – mięsisty, zawiesisty, 
treściwy) oraz zabawna zbitka pol-
sko-angielska „mamadżer”. To ostat-
nie jest o tyle zagadkowe, że powin-
no występować wyłącznie w rodzaju 
żeńskim. Jest pochwałą omnipotencji 
naszych mam, które jednocześnie są 
matkami i managerami, potrafiąc łą-
czyć obowiązki zawodowe, rodzinne, 
swoje pasje i inne drobiazgi w jednej 
dobie, co się mężczyznom z reguły 
nie udaje. 

Językoznawcy, których bawią ta-
kie językowe żonglerki nie mają nic 
przeciwko slangowi młodzieżowe-
mu. Zauważają jednak, że nowe sło-
wa z reguły nie są w stanie przetrwać 
dłuższy czas – nikną tak szybko, jak 
powstają. Z pewnością fenomenem 
jest szybkość upowszechniania się 
takich lingwistycznych wynalazków.

Gorzej, że znikają z obiegu słowa, 
które wpisały się w historię języka 
polskiego. Na istnienie swojskiego 
„tudzież” zwrócono uwagę dopiero 
wtedy, kiedy zniknęło w projekcie 
czytania Żeromskiego we wrześniu 
br. Do tej pory nikt go specjalnie nie 
używał, a kiedy je „wygumkowano”, 
to wzrosło zainteresowanie. Ciekawe, 
czy ktoś zwróciłby uwagę, gdyby po 

Poezja skrzydeł
Tym razem chodzi nie o anielskie 

skrzydła, czy skrzydła umożliwiające 
tzw. wysokie loty, a skrzydła… drzwi. 
Wędrując po Pogórzu Izerskim na-
tykamy się od czasu do czasu na 
przedmioty zjawiskowe, które robią 
ogromne wrażenie na uważnych ob-
serwatorach, chociaż nierzadko trud-
no je zobaczyć, bo egzystują w jakimś 
zaułku. Albo są w stanie gorszym, niż 
na to zasługują i na co wskazywałaby 
ich niezaprzeczalna uroda.

Tak właśnie jest z drzwiami wej-
ściowymi do dwóch domów przy 
jednej z ulic Gryfowa Śląskiego. To 
prawda, że metalowe części są sko-
rodowane, sztukaterie trzeba byłoby 
uzupełnić, a portale kamienne i ele-
menty drewniane wymagają konser-
wacji. Ale takie drzwi – odnowione 
– mogłyby być ozdobą każdego pała-
cu, których i na Pogórzu, i w Dolinie 
Pałaców nie brakuje.

Samorządy nie zawsze mogą so-
bie pozwolić na takie prace kon-
serwatorskie. Wielu mieszkańców 
uznałoby to za fanaberie, że ogrom-
nym kosztem poddaje się zabiegom 
jedne, stare drzwi, chociaż chodniki 
są nierówne, w jezdniach – ubytki 
asfaltu, a instalacje w wielu domach 
wymagają wizyt hydraulika, czy elek-
tryka lub kominiarza. Ale być może 
czasami warto dostrzec drobiazg, 
który dziś jeszcze istnieje? Wart jest 
przecież troskliwości i pieniędzy, bo 
może stać się magnesem dla tych tu-
rystów, którzy takich detali szukają 
i tych miłośników historii, którzy po-
trafią to docenić.

Zagadka
Co to jest, w murze jakiego bu-

dynku jest zainstalowane i co ozna-
cza napis na tej tablicy? Tym razem 
zagadka jest niełatwa, ale i upominek 
czekający na tego, kto udzieli prawi-
dłowej odpowiedzi może być solid-
niejszy.

Tradycyjnie na odpowiedź ocze-
kujemy w siedzibie LGD Partnerstwo 
Izerskie w Uboczu – listownie, oso-
biście, bądź za pomocą e-mail. 

cichu skreślono ze słowników słowo 
„zawżdy”?

Całkiem z kolei niedawno, na kan-
wie jednego z tekstów do „Ech Izer-
skich” pojawiła się sprawa kijanki. 
„Przed kilkuset laty praczka  usiłowa-
ła doprowadzić do porządku zabło-
coną odzież i siedząc nad rzeką ude-
rzała rytmicznie kijanką” – brzmiało. 
Kilka dziewczyn słyszących ten tekst 
zrobiło dziwaczne miny, że niby jak 
to uderzać młodą prawie-żabą ubło-
coną odzież. Dopiero długie wyja-
śnianie, że to chodzi nie o taką kijan-
kę z żabiego skrzeku, tylko płaski kij, 
służący nie tylko w średniowieczu, 
ale i dużo później do prania grubej 
odzieży w czasach, kiedy nie było 
pralek automatycznych, ani nawet 
pralki „Frania”. W tym przypadku za-
nikanie jest wytłumaczalne, bo skoro 
zniknął przedmiot, to i zrozumiałe, 
że nie pozostało jego określenie.

Ciekawe jak długo pożyje „dzban” 
w nowym znaczeniu i czy zniknie 
razem z rocznikami uczniów, wśród 
których zyskał nowe życie, czy jesz-
cze wcześniej. Przecież dokładnie 
to samo znaczenie nadawano swego 
czasu nazwie elementu betonowego 
do budowy małych domów, czy gara-
ży. Ze względu na komory powietrz-
ne w tym elemencie (miały dobrze 
wpływać na ograniczenie przenika-
nia ciepła) nazywano go pustakiem 
i tak samo określano ludzi, których 
dziś widzi się, jako „dzbany”. 


