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Nie święci 
garnki lepią…

… i nie święci garnki zdobią. 
W Rudzicy, gmina Siekierczyn, 
w specjalnie przygotowanym po-
mieszczeniu tamtejszej firmy cera-
micznej prowadzone są dla dzieci 
i dorosłych warsztaty. O ile przygoto-
wanie naczyń do wypału jest skom-
plikowane i wymaga umiejętności 
używania form odlewniczych, więc 
nie jest to możliwe, by zabierali się za 
to (nawet ambitni) amatorzy, to już 
zdobienie wstępnie utwardzonych 
naczyń jest możliwe. Dla dorosłych 

Dlaczego w Polsce wielkanoc-
ną ozdobę, głównie przygotowaną 
z gałązki wierzby nazywamy „palmą”, 
skoro w naszym klimacie taka roślina 
nie ma szans zaistnienia w przyro-
dzie?

– Palma, a precyzyjnie gałązka 
palmy jest symboliczną pamiątką 
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. 
W kościołach święcona jest podczas 
uroczystości „Niedzieli Palmowej” – 
informują specjaliści. – W naszym 
regionie świata przygotowuje się ją 
oczywiście z roślin tu dostępnych, 
z wierzby, ale też trzciny, czasami 
suszonych kwiatów. Tworzywem 
bywają też bukszpan, jałowiec, i in. 

Króluje jednak wierzba. Jest nieprzy-
padkowym budulcem „palmy”, bo to 
wierzba jest drzewem, które wiosną 
najwcześniej budzi się do życia, więc 
jest najbardziej oczywistym symbo-
lem zmartwychwstania (obok m.in. 
jajka). Jednak wierzba nie ma mono-
polu – na Kurpiach używa się raczej 
jodły lub świerka

W tradycji katolickiej palma wiel-
kanocna ma swoją długą historię, ale 
nie odnotowano, by zwyczaj ten po-
wstał natychmiast po śmierci Chry-
stusa – pierwsze informacje o proce-
sjach z palmami pochodzą dopiero 
z IV wieku.

Wielkanocne ozdoby – w każdym regionie inne

Palma wielkanocna 

Od redaktora 

Staramy się, by każde wydanie naszej gazety było optymistyczne, ale 
każde wiosenne jest optymistyczne z oczywistych powodów. Wiosna 
dodaje energii, pomaga z większym entuzjazmem odkrywać przed na-
szymi Czytelnikami nowe zjawiska, poznawać nowych utalentowanych 
ludzi, do których nie zdołaliśmy dotrzeć w ubiegłym roku, czy dawniej. 
Wiosna ujawnia nowe pasje, a Święta Wielkanocne, będące symbolem 
odradzającego się życia są dodatkowym ku temu impulsem.

Wiosna też skłania do powrotów do miejsc i ludzi, których kiedyś 
odwiedziliśmy, a dziś chcemy pytać – co się u nich zmieniło?

Zmienia się bowiem sporo – dla przykładu, znaliśmy Wleń z aktyw-
nej działalności miejscowego OKSiT, z wysiłków mieszkańców Tarczy-
na, żeby żyć w wolniejszym tempie, ale pełniej i piękniej. To już kolejna 
edycja spotkania w Tarczynie, które zapowiadamy, a na pytanie kiero-
wane do dyrektorki wleńskiego OKSiT – co się u Pani zmieniło? – może 
nam odpowiedzieć, że wydała książkę, bardzo piękną i przejmującą, 
o ludziach Pogórza Izerskiego, dzielącego swoje życia na dwa światy – 
ten obok, bardzo prawdziwy, i ten za nimi, pozostały na Kresach, też 
prawdziwy, chociaż inaczej.

Jako że wiosna to czas dobry do wędrówek, rozpoczynamy publikację 
dwóch cykli informacji zachęcających do turystyki. W gazecie znajdzie-
cie Państwo krótkie teksty: Kościoły Pogórza Izerskiego i Pałace Pogó-
rza Izerskiego. To zapowiedź podobnych w kolejnych wydaniach Ech 
Izerskich. A że święta są okazją do rodzinnych spotkań, postanowiliśmy 
zaproponować Państwu bajki dla dzieci. Jedna z nich – na łamach tego 
wydania gazety. Teksty bajek (bo w kolejnych wydaniach będziemy sta-
rać się publikować następne) znajdą swoje miejsce w trzecim zeszycie 
Opowieści Skrzatów Izerskich, który – mamy nadzieję – niebawem uka-
że się na rynku wydawniczym.

Namawiamy więc Państwa, naszych Czytelników, by uważnie patrzy-
li na zmiany wokół siebie i dzielili się z nami wiadomościami o tych 
najlepszych. W Zawidowie coraz śmielej poczyna sobie anielski patron 
miasta, we Lwówku Śląskim odnowione stare mury są coraz piękniejsze.

A co u Państwa zmieniło się tej wiosny? 

Redaktor Naczelna, Bożena Mulik z Zespołem

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Czytelnikom, 
Mieszkańcom Pogórza Izerskiego i ich Gościom wszystkiego 

najlepszego, odświętnych i codziennych radości, spokoju i zgody, 
satysfakcji z pracy i wszystkiego, co można sobie wymarzyć. 

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Każde żółtko zawiera ok. 200 mg 
cholesterolu, więc ludzie ostrożni za-
lecają ograniczenie w jedzeniu jajek. 
To może i rozsądne, ale... w jedną 
dobę każdy ludzi organizm produ-
kuje aż... 3 – 4 g cholesterolu, więc 
w porównaniu z tym dawka zawarta 
w jednym jaju kurzym jest minimal-
na.

Kura może znieść ponoć do 300 
jajek w roku – nie jest to łatwe i przy-
jemne, bo jajko jest chropowate, tak-
że z tego powodu, żeby mogło przez 
mini-szparki do środka wpływać 
powietrze, niezbędne do przeżycia 
zarodka pisklęcia. 

Zero jest najlepsze! To twierdzenie 
wydawałoby się nieco ryzykowne, ale 
w przypadku jajek jest prawdziwe. 

O kurze i jej sprawach (na marginesie Świąt)

Jajka kurze oznaczone „O” pochodzą 
od tzw. szczęśliwych kur, to znaczy 
takich, które swobodnie chadzają po 
podwórku, są karmione naturalną, 
ekologiczną paszą i mają nieogra-
niczoną wolność, chyba… że lis po-
stanowi inaczej. Wtedy szczęście się 
kończy.

Kury nie mają zębów, ale to nie jest 
cała prawda. Pisklę, żeby wydostać 
się ze skorupki rozbija ją uderzeniem 
właśnie „zęba jajowego”. Tylko dzięki 
temu może zobaczyć świat. 

O ile określenie „seksowanie” 
budzi rozmaite emocje w życiu co-
dziennym ludzi, to w przypadku kur 
(a właściwie – w budowaniu relacji 
pisklę – człowiek) owo określenie 

(dokończenie na str. 8)(dokończenie na str. 2)
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– Co to jest – rośnie wszędzie, le-
czy wszystko, ale mało kto go szanu-
je? – zapytał Kacperek, licząc na to, 
że Ambroży, który lubił tajemnice 
i zagadki będzie starał się znaleźć od-
powiedź na to pytanie.

Ambroży jednak drzemał i nieko-
niecznie chciał oprzytomnieć. Zjadł 
solidny obiad i nie chciało mu się 
myśleć o niczym.

– A są takie kraje, że pszczoły naj-
bardziej ją lubią i z pyłków tej rośliny 
robią najwięcej miodu – nie ustawał 
Kacperek. Tym razem zainteresował 
Ambrożego, bo wprawdzie żadne ro-
śliny go specjalnie nie interesowały, 
ale miód – owszem.

– Nie wiem – wymruczał, wciąż 
jeszcze bardzo senny – ale jeśli z tego 
jest miód, to trzeba taką roślinę chro-
nić, żeby nikt nawet listka z niej nie 
zerwał…

– Ale ludzie wyrywającą z korze-
niami! – krzyknął Ambroży, zadowo-
lony, że łakomczuch-śpioch w końcu 
oprzytomniał.

Tego już było za dużo. Ambroży 
bardzo się oburzył. – Jak to można 
z korzeniami, kiedy pszczoły, i ten 
miód… – był tak zirytowany, że na-
wet nie potrafił tego wyrazić.

– I podobno wielu tak robi – Kac-
perek nie ustawał w droczeniu się 
z Ambrożym, ale nie trzeba już było 
bardziej go denerwować, bo wiado-
mość, że ktoś może wyrywać z korze-
niami roślinę, która karmi pszczoły 
dające miód była dla niego nie do 
akceptacji.

Obok chatki skrzatów przechodzi-
ła Pani Natura i usłyszawszy hałasy 
zajrzała przez  uchylone drzwi. – O co 
się tak spieracie chłopaki? – zapytała 
wesoło.

– Wandale chodzą po łące i wyry-
wają roślinki, z kwiatów których żyją 
pszczoły, które robią miód i ja tego 
nie wytrzymam – Ambroży aż się za-
krztusił z oburzenia.

– Ach… – westchnęła pogodnie 
Pani Natura – chodzi tobie o ludzi, 
którzy zbierają na łące dmuchawce? 

– Dmu… chawce…???!!! – zdziwił 
się Ambroży.

– Tak – potwierdziła Pani Natura. 
– Dmuchawce, a właściwie mniszek 
lekarski to fantastyczna roślina. Rze-

Bajka dla najmłodszych

Dmuchawce, wiatr i słodkie sny Ambrożego 

czywiście są takie kraje, gdzie głów-
nie mniszek jest rośliną miododaj-
ną, ale nie przypadkiem nazywa się 
mniszkiem lekarskim, bo on jest jed-
ną wielką apteką! Jego liście zawiera-
ją mnóstwo witaminy C i wielu ludzi 
używa ich do sałatek. Napar z korze-
nia jest świetną herbatą w wielu kra-
jach. Ale korzenie zbiera się późną 
jesienią, kiedy już przekwitnie, więc 
pszczoły wtedy już nektaru czy pyłku 
z niego nie zbiorą… 

To uspokoiło trochę Ambrożego 
i słuchał dalej z ciekawością.

– Mniszek nie tylko służy medy-
cynie – powiedziała tajemniczo Pani 
Natura – ale też… badaniom nauko-
wym w lotnictwie! 

Skrzaty aż oniemiały. O ile przy-
jęły, że pyłki, że nektar, że korzeń 
i napary to są sprawy, których po 
dmuchawcu można się spodziewać, 
to z lotnictwem ten chwast nie może 
przecież mieć nic wspólnego. 

– A właśnie ma – stwierdziła sta-
nowczo Pani Natura. – Mniszek jest 
chwastem na trawnikach, ale potrafi 
swoje nasionka wysyłać z wiatrem 
na duże odległości. Kiedy dzieci ze-
rwą łodyżkę z koroną z leciutkich 
pręcików, zakończonych puchem – 
nasionko odlatuje. Większość opada 
blisko, ale stwierdzono, że niektóre 
nawet 30 kilometrów. Rekordowe 
odległości przy silnym wietrze to aż 
sto kilometrów! I uczeni zaczęli ba-
dać – skąd się to bierze? Jak to się 
dzieje?  I wtedy okazało się, że deli-
katne „piórka” dmuchawca tworzą 

Informacje dla rodziców:
Badania tajemnicy tworzenia 

„bąbla wiru powietrznego” ja-
kich dokonali szkoccy naukowcy 
z Edynburga, zaintrygowani dla-
czego zdrewniała owocnia mnisz-
ka lekarskiego ma takie właści-
wości aerodynamiczne nie tylko 
odkrywają tajemnice przyrody. 
Fakt, że tenże „bąbel” tworzy 
podciśnienie, które z kolei unosi 
całe nasionko może się bowiem 
przysłużyć do unowocześnie-
nia… dronów, jeśli uda się zasto-
sować tę metodę w urządzeniach 
mechanicznych.

Polska jest liczącym się ekspor-
terem korzenia mniszka – kupują 
go od nas firmy zielarskie nie tyl-
ko Europy, ale i Chin.

Wyciąg z mniszka wspiera 
zdrowie (liście zawierają do 100 
mg witaminy C na 100 G liści, 
pomaga w schorzeniach dróg 
żółciowych i niestrawności), ale 
z drugiej strony wyciągi z tej ro-
śliny używane są w rolnictwie 
organicznym do tępienia mszyc.

pod wpływem strumienia powietrza 
taki malutki „bombelek”, który unosi 
nasionko daleko w świat…

Ambrożego sen też unosił dale-
ko w świat… Wprawdzie zasypiając 
miał przed oczyma całe łąki mniszka, 
a nad nimi całe stada pszczół, które 
do uli znosiły pełne słoiki miodu… 
I dlatego spał snem słodkim… bar-
dzo słodkim.

3 x 3 x 3 x 19
Tytuł notatki jest może zagadkowy, 

ale – wbrew pozorom – nie matema-
tyczny. Po prostu – 26 kwietnia 2019 
odbędzie się po raz XIX Międzyna-
rodowy Rajd Pieszy „Łużyckie Wę-
drówki”, w którym mogą wziąć udział 
i podopieczni przedszkoli, i seniorzy, 
a także osoby niepełnosprawne poru-
szające się na wózkach. Impreza ma 
charakter euroregionalny i nosi nazwę 
„3 dni – 3 kraje – 3 wędrówki”, więc 
tytułowe równanie z wieloma nie-
wiadomymi właśnie udało się nam 
rozwiązać. A szczegółów organizacyj-
nych radzimy zainteresowanym po-
szukiwać na stronach internetowych – 
warto się z wiosną rozruszać. Trasy od 
6 km do maratońskiej 42 km (piesze) 
i do 50 km (rowerowe) skuszą wszyst-
kich, którzy cenią turystykę. 

Dzień Kolorowej 
Skarpetki 

Skoro w kalendarzu zapisano roz-
maite dni, będące Dniami Oszczęd-
ności, Dniami Bez Hałasu, czy inne, 
to w szkole w Szczytnicy (gmina 
Warta Bolesławiecka) postanowiono 
21 marca obchodzić Dzień Koloro-
wej Skarpetki – element obchodów 
Światowego Dnia Osób z Zespołem 
Downa.

A to już poważniejsza sprawa – 
lekka forma przybliżenia problemu, 
jakim jest ta choroba, w różnym 
(czasami bardzo dużym) stopniu 
uniemożliwiająca samodzielne życie 
osobom nią dotkniętym. Nie wiado-
mo, dlaczego co pewien czas rodzi 
się człowiek obciążony tą chorobą. 
Statystyka jednak jest bezwzględna – 
co najmniej jeden na tysiąc noworod-
ków będzie nią dotknięty. Częściej są 
to dzieci dojrzałych matek, które ro-
dzą mając 38-40 lat, ale i u młodych 
dzieci z tym Zespołem też się zdarza-
ją.

Od kilkunastu lat dzieje się wiele 
dobrego w społeczeństwie – ludzie 
niepełnosprawni nie są odrzucani 
i izolowani, do akceptacji  „inności” 
przyczynia się też rozpowszechnienie 
szkół integracyjnych, w których uczą 
się dzieci w pełni zdrowe i dotknięte 
różnymi upośledzeniami. Ale dzia-
łania mające na celu przypominanie 
o tym, wpływające na zachowanie 
zawsze są w cenie, więc manifestacja 
życzliwości choćby w formie koloro-
wych skarpetek (jak w Szczytnicy) 
jest wartościową próbą wzbudzenia 
odruchów życzliwości. 

A to, że właśnie 21 marca jest 
dniem, kiedy szczególnie o tym pa-
miętamy – nie jest przypadkowy. 
Z naukowego punktu widzenia „Ze-
spół Downa” jest trisomią 21. pary 
chromosomów, co oznacza, że przy 
21 parze jest dodatkowy, trzeci chro-
mosom lub jego fragment. To ozna-
cza w praktyce wadę genetyczną, 
mającą wpływ na fizyczne lub/i psy-
chiczne problemy rozwojowe. 

Muchomorek obok 
Krasnoludków

O Przedszkolu „Krasnoludki” w Ję-
drzychowicach, gmina Zgorzelec, po-
wstałym w 2013 r. pisaliśmy szeroko 
w jednym z wydań „Ech”. W najbliż-
szym czasie ten obiekt, świetnie wy-
posażony i bardzo popularny, będzie 
przebudowany i rozbudowany. Po-
wstanie – w ramach programu MA-
LUCH+ – obiekt żłobka, w którym 
pomieszczą się trzy sale  dla dzieci 
w wieku 2,5-3 lata oraz 1-2 lata. Ale 
nie tylko. Bo będzie miejsce i na wóz-
kownię, i szatnię, a także gabinety dla 
pielęgniarki i do prowadzenia terapii. 

– Do żłobka będziemy mogli przy-
jąć ok. 60 dzieci – powiedziano nam 
– nad którymi opiekę będzie sprawo-
wać łącznie prawie 20 osób. Ten żło-
bek właściwie już istnieje, ale tylko 
dla małej grupki dzieci, „zewnętrzne” 
pieniądze pozwolą na jego ponad 
5-krotne powiększenie. Łączny koszt 
budowy – to ponad 3,5 mln zł, ok. 
1.3 mln otrzymamy z funduszy ze-
wnętrznych, pozostałe koszty pokry-
jemy z własnego budżetu. 

Skończyła się zima 
ŁOS-ia

Łagowski Obiekt Sportowy z koń-
cem marca br. zakończył sezon zi-
mowy. Przypomnijmy, że ŁOŚ jest 
wyjątkową budowlą, jedynym na Po-
górzu Izerskim krytym lodowiskiem, 
którego wielkość pozwala na treningi 
i zabawy tysięcy zwolenników łyż-
wiarstwa każdego rodzaju. Zimowy 
sezon – to pięć miesięcy działalności, 
a w tym okresie najczęściej do połu-
dnia z lodowiska korzysta młodzież 
okolicznych szkół, mając wyjątkowo 
atrakcyjny program wf, a w innym 
czasie trenują hokeiści, odbywają się 
treningi łyżwiarzy (prawie) figuro-
wych i zwyczajne wyścigi na lodzie dla 
tych, którzy niekonieczne zajmują się 
na serio sportem, ale jazdę na łyżwach 
cenią sobie wielce. 

Zakończenie zimy nie jest dla ŁOS-
-ia końcem świata – ta wielka hala 
namiotowa pracuje pełną parą także 
w lecie. Zmienia się tylko rodzaj płasz-
czyzny, na której trenują dzieci i mło-
dzież, a także dorośli. Wiosną przy-
chodzi czas na wrotki. Podsumowanie 
zimy wskazuje, że z tej gminnej, ale 
cennej atrakcji skorzystało w niespeł-
na pół roku kilkanaście tysięcy osób. 

Huczne zakończenie sezonu mia-
ło w programie pokazy uczestników 
szkółek hokejowych Grzegorza Drab-
ko i Witolda Chojnackiego. Początek 
następnej zimy w ŁOS-iu – już niedłu-
go, bo… w październiku.  

oznacza co najwyżej sposób rozpo-
znawania płci i odróżniania malut-
kiego kogucika, od równie malutkiej 
kurki. I wymaga sporych umiejętno-
ści, bo w przypadku seksowania na-
prawdę łatwo się pomylić. 

Proces „powstawania kury”, a pre-
cyzyjnie – pisklęcia trwa błyskawicz-
nie. Z tzw. tarczki zarodkowej, bę-
dącej białą plamką na powierzchni 
żółtka po trzech tygodniach możemy 

O kurze i jej sprawach (na marginesie Świąt)
mieć upierzone pisklę. Na co kura 
potrzebuje 21 dni, człowiek 9 mie-
sięcy.

Kury ponoć… mówią. Naukowcy 
– zapewne podsłuchując kury (oby 
legalnie, a nie jak u „Sowy i jego 
kumpli”), ustalili, że porozumiewa-
jąc się między sobą wydają ponad 20 
rozmaitych dźwięków. 

Kury nie latają, ale… Również na-
ukowcy sprowokowali sytuację, że 
kura utrzymywała się w powietrzu 

nawet 13 sekund. I to o własnych si-
łach. Musiała być mocno wkurzona. 
Z całą pewnością nie należy próbo-
wać, czy byśmy potrafili ten wyczyn 
powtórzyć, podobnie jak nie powin-
niśmy próbować odwracać swoją gło-
wę „kurzym sposobem”. Kury mogą 
ją obrócić o 180 stopni, a w przypad-
ku człowieka oznacza to oczywiste 
i natychmiastowe skręcenie karku. 

Kiedy ja będę taki... tato?

Dobry pomysł
z Kanarkiem

Wleń dołączył do miejscowości, 
które w dostępny dla każdego miesz-
kańca sposób informują o stanie czy-
stości powietrza. Przy Urzędzie Mia-
sta i Gminy, na słupie ulicznej latarni 
zamontowany został „czujnik smo-
gu” i ma rejestrować bieżące zmiany 
stopnia zanieczyszczenia powietrza, 
a także prezentował będzie dane do-
tyczące wilgotności i temperatury 
powietrza. Urządzenie będzie badało 
laserowo stężenie pyłów PM 1 i PM 
2,5 oraz PM 10. Wyniki tego badania 
będzie można widzieć na tablicy, ale 
także za pomocą bezpłatnej aplikacji 
mobilnej dla iPhona i Androida Ka-
narek oraz poprzez stronę interneto-
wą https;/bit.ly.2U1LmgK.

Większe miasta już pewien czas 
temu zainstalowały takie tablice. Do 
mniejszych tego typu nowinki docie-
rają ze sporą inercją. A przydałyby 
się – co widać z naszych obserwacji 
– także na wsiach. Wystarczy wje-
chać na wzgórze przy Pasieczniku, 
zarówno od strony Jeleniej Góry, jak 
i Chmielenia w słoneczne dni przy 
wyżowej pogodzie, a widać, że… 
nic nie widać. Wieś tonie we „mgle”, 
to znaczy w dymach. Taka tablica 
uświadomiłaby mieszkańcom, że 
sami sobie potrafią zaszkodzić naj-
bardziej. 

(dokończenie ze str. 1)
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Nad maleńką dolinką, w której 
stoją domy Zawidowa wznosi się 
wzgórze zwane Górą Michała, zwień-
czone neogotyckim kościołem pw. 
św. Józefa Robotnika. Dlaczego Mi-
chał, dlaczego Józef? Wyjaśnienie 
„sprawy Michała” jest proste – pa-
tronem miasteczka, uwiecznionym 
zresztą w herbie miejscowości jest 
Michał Archanioł. To pod jego we-
zwaniem wzniesiono pierwszą świą-
tynię w tym miejscu. Miśnieńskie 
biskupstwo, władające od końca XII 
do połowy XIII grodem Syden, (dziś 
– Zawidów) usytuowało tutaj właśnie 
jeden z najstarszych kościołów mi-
syjnych Górnych Łużyc. Podobno ta 
świątynia powstała ok. 1100 r., dwa 
wieki później stała się jedną z głów-
nych budowli sakralnych biskup-
stwa, ale dotrwała tylko do 1427r., 
kiedy to husyci, najeżdżający z dużą 
furią południowe skrawki dzisiejszej 
Polski spalili ją do fundamentów. 

Husyci szaleli na dzisiejszym Dol-
nym Śląsku, paląc i niszcząc nie tylko 
kościoły, czy zamki, ale całe miej-
scowości, oblegając z większym, czy 
mniejszym powodzeniem warownie 
Wlenia, czy Lwówka Śląskiego, a obie 
te miejscowości w tamtych czasach 
były dla krainy wielce znaczące.

Po wyparciu agresywnych wojsk 
z południa ludzie zamieszkujący te 
ziemie, jeśli przeżyli, odbudowywali 
miasta ze zniszczeń nie tylko przez 
wiele lat, ale wręcz wiele pokoleń. Na 
wzgórzu Michała stanęła początko-
wo kaplica, a potem, w końcu XIX w. 
– neogotycki kościół. Jego budowę, 
po ustanowieniu parafii rzymsko-
-katolickiej (co nastąpiło w styczniu 
1893 r.), rozpoczęto rok później, 
a zakończono w 1896. Dziś istnienie 
pod wezwaniem św. Józefa Robotni-
ka.

Ale święty Michał też miał w mia-
steczku „swój” kościół. Na zboczu 
nieodległego wzgórza wzniesio-
no świątynię najprawdopodobniej 

w XV  w., przebudowywano dwu-
krotnie, ostatni raz ok. 1778 r. Z bry-
ły kościoła zachowała się tylko wieża, 
bo hala – nieużytkowana przez kato-
lików po 1945 r. popadała w ruinę 
i zawalała się na skutek zniszczenia 
dokonywanego przez deszcze i śnie-
gi, aż w 1972 r. rozebrano jej resztki.

Wieża nie podzieliła losów ko-
ścioła głównie dzięki… telefonii ko-
mórkowej. Wprawdzie planowano 
tam zmieścić mini-muzeum historii 
miasta, jednak brakowało pieniędzy, 
więc tylko pomysł, by na szczycie za-
instalować przekaźniki telefonii ura-
tował ją przed zniszczeniem. A po-
tem poszło już prościej, bo doczekała 
czasów, w których zabytki historii, 
nawet ściśle związanej z historią in-
nych narodowości i innych wyznań 
mają już ochronę konserwatorską. 
Wprawdzie samo otoczenie wieży 
wymaga jeszcze starań, ale pierwsze 
ich oznaki – stała konserwacja, wy-
stawienie tablic informacyjnych – już 
się pojawiły.

Kościoły Pogórza Izerskiego

Neogotyk na Wzgórzu Michała

Kowbojski Dzień Kobiet, Odjaz-
dowy bibliotekarz, Siekierczyńska 
40-tka, Koło w Koło, Jagodowy Rajd, 
Grzybowy Tour de… – to tylko nie-
które nazw imprez rowerowych, któ-
re zostaną zorganizowane na Pogó-
rzu Izerskim w tym sezonie. Cykliści 
zbierają się i w Siekierczynie, i w we 
Lwówku Śląskim, i w Radomierzy-
cach, gmina Zgorzelec, a także w wie-
lu innych miejscach. 

– Nie tylko na samym Pogórzu, 
ale i w kilku sąsiadujących z nami 
gminach – mówi Edward Cwynar, 
reprezentujący nie tylko gminę Sie-
kierczyn, ale także (a w tej sprawie 
– przede wszystkim) siekierczyńskie 
Towarzystwo Cyklistów „Orzeł”. – Ro-

Rowerami na Pogórzu 
wery granic nie znają, więc będziemy 
też chcieli pojechać w 18. Rowero-
wym Zlocie Gwiaździstym w Powie-
cie Goerlitz. Tym bardziej, że w tym 
roku po raz pierwszy partnerem tego 
przedsięwzięcia są rowerzyści z Libe-
reckiego Kraju. Star z Goerlitz, meta 
w niemieckim Seifhennersdorf, 
a impreza planowana jest na 11 maja. 
Mamy problem, bo dokładnie w tym 
samym dniu nastąpi inauguracja sezo-
nu rowerowego w czeskim Zaclerzu, 
a partnerem tego ostatniego jest Po-
wiat Lwówecki. Trzeba będzie z żalem 
któryś z tych rajdów pominąć.

Pełna informacja o rowerowych 
propozycjach – na stronach interne-
towych.

Kilkanaście miejscowości Pogórza 
Izerskiego można uznać za „sztanda-
rowe”, „wizerunkowe”, itp. Wieś Sucha 
z Zamkiem Czocha, Lwówek Śląski ze 
swoim ratuszem i murami obronny-
mi, Sulików z „Ostrym Narożnikiem”, 
Lubomierz z kościołem św. Maternusa 
i legendą Samych Swoich, Jeżów Su-
decki z Górą Szybowcową, Gryfów 
Śląski z mauzoleum Schaffgotschów… 
wymienić można jeszcze kilka co naj-
mniej.

A przecież na peryferiach obszaru 
na którym działa Partnerstwo Izer-
skie istnieją miejscowości, o których 
właściwie mało kto wie, a których hi-
storia i obiekty z nią związane mogą 
poruszyć wyobraźnię, zresztą współ-
czesność – także. Gdyby pójść dalej 
– można się założyć, że nawet nazwy 
tych miejscowości, mających wiele do 
zaoferowania turystom mogą nie być 
znane nawet mieszkańcom okolicz-
nych gmin. 

Dla przykładu – Chrośnica. Ma-
leńka wieś wciśnięta w ciasną doli-
nę jest jedną z najstarszych, bo o jej 
istnieniu wspomina się już w 1217 r. 
Otoczony murem kościół z surową 
wieżą krytą gontem jest jakby wyjęty 
z filmów o wczesnym średniowieczu. 
Absolutna rekordzistka wśród innych 
miejscowości Pogórza pod względem 
liczby krzyży pokutnych, bo tutaj nie 
tylko można znaleźć aż pięć takich 
zabytków średniowiecznego prawa, 
ale jeden z nich zawędrował aż na… 
pierwsze piętro kościelnej wieży 
i uważny obserwator może go zoba-
czyć obok małego okienka.

O Chrośnicy współcześnie pisali-
śmy wiele, bo tutaj istnieje Ekomu-
zeum Tkactwa, mające swoje histo-
ryczne uzasadnienie. Jako że gleby 
w okolicy są marne, rolnicy przed 
wiekami skupili się na uprawie lnu, bo 
akurat ta roślina nie jest wymagająca. 
Dziś Chrośnica, jako „wioska barw-
nych wątków” uczy w trakcie warsz-
tatów technik tkania, ale i sposobów 
barwienia naturalnego lnianych tka-
nin. Żeby wszystko było wiarygodne – 
uprawy roślin wykorzystywanych do 
barwienia lnu można obserwować na 
poletkach rozścielonych na zboczach 
kotlinki

Czernica. Metaforycznie można 
powiedzieć o niej „wieś grzechu pier-
worodnego”, a precyzyjnie – wieś dys-
kusji o tym grzechu. Po całej Europie 
niosły się echa dysputy na ten m.in. 
temat, jaka toczyła się w tutejszym 
pałacu. Mówiono – w maju 1574 r. – 

Niezwykłości peryferyjne

Z wizytą we wsiach gminy Jeżów Sudecki

Z szybownictwem na Pogórzu 
Izerskim kojarzy się Jeżów Sudecki. 
Tylko on. I kropka. To prawda, ale 
nie cała prawda. Szybowce bowiem 
budowano także ponoć we Wle-
niu. Wprawdzie krótko, pod koniec 
wojny i nie kompletne szybowce, 
a tylko części do szybowców mar-
ki „Lastemsegler” wytwarzane były 
w tutejszej fabryce mebli, jednak ten 
okruch historii umyka najczęściej lu-
dziom, którzy we Wleniu widzą tylko 
i wyłącznie zamek na wzgórzu. A jak 
mają dobre serce, to postrzegają jesz-
cze pałac Książęcy, czy pałac w Łup-
kach. Najżyczliwsi – jeszcze ratusz.

Jeśli ktoś w ogóle kojarzy Wleń 
i jego okolice z aeronautyką to raczej 
przez fakt, że twórca hitlerowskich 
rakiet V-2 mieszkał w Bystrzycy 
i stamtąd do Ameryki została wy-
wieziona z nim cała jego rodzina, 
żeby on sam mógł się oddawać pra-
cy w NASA i pracy nad programem 
kosmicznym APOLLO, którego był 
współautorem. Amerykanie bowiem 
bywają cynicznie praktyczni – kiedy 
biją się na wojnie, to traktują walkę 
poważnie, ale po wojnie zapraszają 
niekiedy bardziej zdolnych śmiertel-

Szybowce z… Wlenia ?!
nych swoich wrogów, by pracowali 
dla nich.

Ale to uwaga na marginesie. Wra-
cając do sprawy Wlenia mało kto ko-
jarzy miasteczko z… uzdrowiskiem, 
a przecież Wleń był uznanym kuror-
tem (dosłownie – „luftkurortem” – 
niem.), połączonym zresztą z Jelenią 
Górą regularnie kursującymi omni-

busami. Omnibusy w końcu XIX w., 
kiedy w Jeleniej Górze nie było jesz-
cze tramwajów łączyły właśnie m.in. 
Wleń, bo tutaj przyjeżdżało na kura-
cję wentylującą płuca wielu mających 
problemy zdrowotne. Piszemy o tym 
dlatego, żeby dowieść, że najprostsze 
kojarzenia – jeśli nawet są celne – by-
wają bardzo powierzchowne. Warto 
odrobinę chociaż pochylić się nad 
historią i poznać asocjacje nieoczy-
wiste. 

Szybowce Grunau Baby do dziś latają nad Pogórzem Izerskim startując z Góry 
Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

i o grzechu, i o wolnej woli, spierając 
się zawzięcie. Zresztą sam pałac (po-
czątkowo dwór obronny, później rene-
sansowa rezydencja) był też widownią 
koszmarnego zajścia. W wyniku kłót-
ni między wysoko urodzonymi brać-
mi jeden z nich zginął z ręki drugiego. 
A ten, który przeżył dopiero po dłu-
gich latach mógł wrócić na te ziemie, 
wcześniej bowiem poniósłby konse-
kwencje swojej zbrodni. 

We wsi ponadto – wieża kościo-
ła poewangelickiego, ale przede 
wszystkim wczesnogotycki kościół 
św. Michała Archanioła z ok. 1273 
r. i wielce oryginalny krzyż pokutny 
z wyrytym bandoletem (rodzajem 
pistoletu) z zamkiem kołowo-krzoso-
wym. Zadziwiające, bowiem z reguły 
na krzyżach ryto reliefy broni białej, 
kusz, czy łuków, to jedyny bodaj przy-
kład broni palnej.

Dziwiszów. W tej wsi wciąż nie 
istniejący tu pałac, a legenda o zło-
tym ośle i chciwym ludwisarzu budzi 
najwięcej emocji. Opowieści o doby-
wanym tu złocie były na tyle popular-
ne, że jedną z nich „przekuto” w bajkę 
o tym, że któregoś razu tutejszy ludwi-
sarz znalazł w ruinach spalonego zam-
ku wiele złota, a że zobaczył stojącego 
obok osła, to postanowił objuczyć 
łupem właśnie to zwierzę. Na koniec 
między kamieniami błysnął złoty kie-
lich, więc znalazca kruszcu dorzucił 
kielich do sakw. O ile osioł spokojnie 
czekał na załadunek wielkiej wagi, to 
jednak złapał pyskiem skraj kielicha 
i odłożył na miejsce. Ludwisarz zapa-
kował kielich ponownie, osioł znowu 
do wyjął i powtarzało się to kilkakroć. 
Na koniec mężczyzna tak głęboko 
wepchnął kielich, że osioł dał za wy-
graną. Do czasu. Kiedy przybyli na 
miejsce  ludwisarz przetopił całe złoto, 
uformował z kruszcu figurę osiołka 
i wysmarował dla niepoznaki popio-
łem, żeby nikt nie domyślił się, iż jest 
to tak cenny przedmiot. Ale wówczas 
żywy osioł przemówił ludzkim gło-
sem, stwierdzając, że ten kielich jest 
naczyniem, z którego Chrystus pił 
w trakcie wieczerzy, więc skąpiec bę-
dzie potępiony. Osioł wygłosił swoją 
tyradę i zapadł się pod ziemię, a ludwi-
sarz skamieniał i nie zdołał już cieszyć 
się tak pozyskanym bogactwem. Fak-
tem jest, że złoto w okolicach Dziwi-
szowa było poszukiwane z sukcesem 
(o czy świadczy m.in. nazwa potoku 
Złotucha, płynącego przez wieś i ślady 
po górniczej eksploracji), ale żywych 
osłów dawno już tutaj nie widziano. 

Szczegóły tej legendy mają rozmaite 
wersje, niemniej sedno – to znaczy 
skąpiec, złoto, osioł i kielich pozostają 
we wszystkich wersjach takie same. 

Jeżów Sudecki. To wieś, któ-
rej nie trzeba prezentować, bo fakt, 
że właśnie na tym terenie powsta-
ła w 1929  r. druga w świecie szkoła 
szybowcowa, a potem rozpoczęto 
produkcję szybowców i z tutejszej wy-
twórni wyjechało (wyleciało) ponad 
900 konstrukcji typu Grunau Baby” 
i „Schlieserland” – mówi sam za sie-
bie. Po II wojnie produkowano tu szy-
bowce szkoleniowe – „Jeżyki”. Mini 
muzeum, jakie dziś istnieje w Jeżowie 
Sudeckim prezentuje elementy daw-
nej chwały. Tu zaczynała swoją karierę 
lotniczą pilotka nazistów H. Reitsch, 
ale także tutaj – pilot – kosmonauta 
Mirosław Hermaszewski. 

Płoszczyna. Mało kto wie, że były 
tu kopalnie piaskowca, który został 
użyty m.in. do wzniesienia fragmen-
tów murów jeleniogórskiej bazyliki 
pw. św. Erazma i Pankracego. I że tutaj 
właśnie istniała jedna z mini-warow-
ni okalających Jelenią Górę we wcze-
snym średniowieczu. Miasto bowiem 
miało swoistą „barierę obserwacyjną” 
– zameczki na Kozińcu (okolice Ma-
ciejowej, dziś – osiedle Jeleniej Góry), 
i w Borowym Jarze (Zbójnicki Zamek) 
oraz właśnie w okolicach Płoszczyny. 
Stanowiły ówczesny „system wczesne-
go ostrzegania”. Obrońcy rezydujący 
w zamku w charakterze wysuniętych 
obserwatorów widzieli wojska na-
ciągające z rozmaitych stron. Opusz-
czali zameczek (najczęściej paląc go 
do fundamentów, by nie stał się bazą 
wypadową dla obcych), skrywali się 
w granicach murów miejskich i broni-
li grodu. Najazd husytów w I połowie 
XV w. sprawił, że zamki spłonęły osta-
tecznie, pozostały z nich tylko małe 
fragmenty murów lub ślady ziemnych 
obwałowań, tak jak właśnie w Płosz-
czynie.

Wrzeszczyn. Dziś wioska znana 
m.in. z programu „Od owieczki do 
niteczki” i gospodarstwa agrotury-
stycznego, w którym prowadzone są 
warsztaty z przędzenia, barwienia 
oraz filcowania wełny owcy – wrzo-
sówki. Tu możemy też znaleźć jedną 
z kilku znaczących zapór wodnych. 
Wprawdzie tamie i elektrowni wrzesz-
czańskiej nie można się mierzyć z Pil-
chowicami, Złotnikami, czy Leśną, ale 
jezioro Wrzeszczyńskie, powstałe na 
skutek przegrodzenia rzeki Bóbr za-
porą długości ok. 200 m i wysokości 
ok. 20 m robi wrażenie. Tym bardziej, 
że ze względu na lokalizację jest długie 
(3 km) i wyjątkowo malownicze, ogra-
niczone wysokimi ścianami przełomu 
Bobru.

Wieża po kościele ewangelickim

Kościół św. Józefa Robotnika
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ki”. W uczelnianej praktyce oznacza 
to połączenie praktyki i teorii sztuki, 
co w konsekwencji daje możliwość 
zdobycia specjalności i krytyka i ku-
ratora. Skoro uczą się dialogu między 
sztuką a publicznością, krytykiem 
i kuratorem a wymogami rynku 
powinni mieć szansę jeszcze przed 
dyplomem z takim rynkiem się zwy-
czajnie zderzyć. ART. PENSION taką 
szansę stworzył. Młodzi mogli na 
własnej skórze poznać realia prezen-
tując swoje prace i wysłuchując opi-
nii na ich temat, a że byli i autorami 
i kuratorami swoich wystaw, to sami 
musieli przekonać publiczność.

– To jest dobre miejsce dla takich 
eksperymentów – mówi O. Pikie-
wicz, nawiązując także do funkcji 
pensjonatu. – Do tego domu przy-

jeżdżają ludzie wyczuleni na sztuki 
wizualne i rozsmakowani w ich od-
biorze, ale też tacy, którzy nie zacho-
dzą do galerii sztuki współczesnej. 
Z naszymi gośćmi – jeśli tylko chcą – 
prowadzimy długie rozmowy. I w ich 
trakcie okazuje się, że dla wielu jest 
to pierwsza okazja do ogarnięcia 
jednym rzutem oka i dzieła, i jego 
twórcy. Wręcz dopytania – dlaczego 
obraz ma taką kompozycję? W zwy-
czajnych galeriach szansy na to nie 
ma. Pomysł na taki dom przywio-
złem z jednego z pobytów w Niem-

W sobotni styczniowy wieczór na 
gości, którzy postanowili dojechać 
do jednego z domów w Przecznicy 
czekały podwójne atrakcje. Pierwsza 
– to sam dojazd, bo oblodzone dro-
gi przy marznącej mżawce dawały 
dawkę adrenaliny kierowcom i pasa-
żerom jeszcze zanim dotarli do celu. 
Druga – to wernisaż wystawy trójki 

młodych twórców – studentów III 
roku Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu: Michaliny Staniszew-
skiej, Jagody Kolanus i Łukasza Kwi-
lińskiego.

Oryginalny pensjonat ART. PEN-
SJON, który sam w sobie jest przede 
wszystkim galerią sztuki, a dopiero 
potem efektownym, stylowym hote-
lem był miejscem wystawy.

– To trochę przypadek, że akurat 
teraz i akurat ta trójka twórców mo-
gła pokazać swoje prace – powiedział 
Olgierd Pikiewicz, który wraz z żoną 
Joanną prowadzi ten dom. – Nie-
mniej fakt, że taki wernisaż miał wła-
śnie u nas swoje miejsce przypadkiem 
nie jest. ART PENSiON i Fundacja 
Propaganda Sztuki są animatorami 
rozmaitych wydarzeń artystycznych 
w Przecznicy i niekiedy poza tą wsią. 
To nie jest pierwsza, ani – jak my-
ślę – ostatnia wystawa, którą orga-
nizujemy, umożliwiając uzdolnione 
młodzieży zaprezentowanie i swoich 
talentów i swoich prac.

Zanim pojawiła się wystawa – kil-
kukrotnie jej twórcy gościli w Prze-
cznicy, prowadzili długie rozmowy 
z gospodarzem, na które w toku stu-
diów nie zawsze jest miejsce i czas. 
Wszyscy oni reprezentują krąg stu-
dentów jedynego w Polsce, ekspery-
mentalnego „wydziału mediacji sztu-

czech, gdzie odbiór sztuki współcze-
snej jest inny, niż w Polsce. Tam na 
wernisaże przychodzą ludzie, którzy 
są bardzo konkretnie zainteresowani 
pracą konkretnego autora, znają jego 
wcześniejsze obrazy, potrafią sfor-
mułować swoje oczekiwania. U nas 
też zaczynam widzieć tego przejawy. 
Ktoś, kto nawet przypadkiem przy-
jedzie do nas na tydzień, a budzi się 
i zasypia mając przed sobą obrazy, 
idzie do łazienki korytarzem, gdzie 
prezentowane są inne, schodzi na 
śniadanie do sali, w której może zo-
baczyć kolejne, bardzo często daje 
się wciągnąć w ten świat. Oczywiście 
– są i tacy, którzy twierdzą, że sami 
namalowaliby też podobne prace, 
ale to wyjątki. Częściej dostajemy po 
wyjeździe naszych gości listy, z któ-
rych wynika, że właśnie odwiedzili 
galerię obrazów w swoim mieście, po 
raz pierwszy w życiu, bo zainspiro-
wani pobytem u nas chcą poznawać 
sztukę. Piszą też, że kupili książki na 
ten temat, że chcieliby o tym poroz-
mawiać. Wracają do nas często i są to 
już inni ludzie, inaczej odbierający 
nie tylko plastykę, ale też widok ota-
czającego nas świata.

– Nie należymy do grona tzw. 
przeciętnego odbiorcy sztuki – mó-
wili nam goście wernisażu. – Te pra-
ce wystawiają nasze dzieci, a wiemy 
jak bardzo ich praca wiąże się z ich 
pasją twórczą. Albo nasi znajomi, 
czy sąsiedzi, więc mieliśmy okazję 

o ich pracach rozmawiać z nimi wie-
lokrotnie wcześniej. Jesteśmy bardzo 
ciekawi, jak poradzą sobie właśnie 
w kontakcie z rynkiem sztuki, jaką 
znajdą publiczność, jakich fanów, 
jaką niszę… We współczesnym świe-
cie sztuki nie wystarczy tworzyć, 
trzeba przede wszystkim znaleźć 
swój rozpoznawalny styl, zaistnieć 

w przestrzeni i – co tu ukrywać – 
mieć nieco szczęścia.

Wystawa „Tożsamości” (bo taką 
nosiła nazwę, jako że – zdaniem 
młodzieży – każdy z nas ma na po-
dorędziu kilka tożsamości i posiłku-
je się w jakimś momencie akurat tą, 

która jest mu najwygodniejsza), to 
zupełnie rozbieżne sposoby wypo-
wiedzi – od ilustracji w stylu nieco 
z japońskich komiksów, do nawiązań 
do spraw religii i wiary, skończywszy 
na abstrakcji. Przed autorami – egza-
min licencjacki, z którym będą sobie 
musieli poradzić, ale pierwszy waż-
ny egzamin zdawali w przeckim kim 
ART PENSION i poszło im całkiem 
dobrze.

Na marginesie samej wystawy 
można było też zobaczyć rozma-
ite plastyczne drobiazgi, które nie 
wchodziły w główny nurt prezenta-
cji, ale były bardzo efektowne i cieka-
we, jak choćby próba współczesnego 
zilustrowania najpopularniejszych 
polskich wierszy dla dzieci, podjęta 
przez Michalinę Staniszewską. Ry-
sunki do „Lokomotywy” Tuwima 
uznaliśmy za przezabawne, bo nada-
nie ludzkich, ale oryginalnych cech 
owej lokomotywie, nad którą praco-
wało kilka pokoleń wybitnych grafi-
ków w taki sposób, żeby tę maszynę 
pokazać jeszcze inaczej wydawało 
się wyjątkowo trudnym zdaniem. 
A okazuje się, że można!

– Żywię nadzieję, że ART. PEN-
SION będzie i dla tej trójki, i dla 
innych artystów, którzy tu zaczynali 
i będą zaczynać dobrym pomostem 
do startu w działalności artystycznej 
– powiedział O. Pikiewicz. 

Z Przecznicy w świat

Fontanna z czaplą

Reaktywacja czapli
„Fontanna z czaplą” (Reiher-Brun-

nen) była swego czasu najokazalszą 
z czterech istniejących w tym mie-
ście. Wykonana z betonu, stojąca 
tuż obok kościoła franciszkańskie-
go, nieopodal pomnika poległych 
w I wojnie światowej na lwóweckich 
plantach.

Później zdewastowana, w miejscu 
istnienia pozostał tylko basenik, dość 
zaniedbany. Aż do 2017 r., kiedy to 
postanowiono o programie „Rewalo-
ryzacja murów obronnych wraz z te-
renem przyległym (…)”. Odsłonięcie 

i uruchomienie fontanny nastąpiło 
rok później – 22 listopada 2018 r., 
a autorem nowej rzeźby czapli jest 
Przemysław Wolny. Według jego 
projektu odlew z brązu został wy-
konany w Opolu, w specjalistycznej 
pracowni artystycznej.

Można powiedzieć, że Lwówek 
Śląski uzupełnił tym samym stan 
fontann miejskich do okresu przed 
1945 r., bo istnieje nadal kamienna 
„fontanna z sową”, (aczkolwiek nie 
tryska wodą, to jednak została przy 
innej okazji pieczołowicie odnowio-
na już wcześniej przy rewitalizacji 
Ratusza), podobnie jak dwie pozo-
stałe – czynne w pełnym zakresie, 
to znaczy „fontanna z lwem” i „fon-
tanna Sukienników”, te dwie ostatnie 
(podobnie jak „z czaplą”) są efektow-
nie iluminowane. Wyglądają więc 
zdecydowanie lepiej, niż w okresie, 
kiedy powstawały. 

Olszyna jest jedną z tych miejsco-
wości, o której – przewrotnie – moż-
na napisać, że „kataklizmy jej służą”. 
A na serio – to niedobra i niepraw-
dziwa konstatacja. Każda powódź 
przynosiła nie tylko miejscowościom 
gminy sporo zniszczeń i wiele nie-
szczęść. Mieszkańcy tracili majątek 
i rodzinne pamiątki, byli zmuszeni 
do żmudnego i trudnego odbudowy-
wania swego domu i bytu. Fatalna to 
sprawa, kiedy w kilka godzin traci się 
dorobek dekad.

Warto jednak zwrócić uwagę na 
wysiłki władz gminy, które po każdej 
powodzi (a w ostatnich latach Olszy-
na zalewana była kilkakrotnie) stara-
ły się o takie odbudowanie komunal-

Po burzy … pogoda 
nego majątku, żeby następna powódź 
(oby się nie przytrafiła) nie przynio-
sła już takich szkód. Prawie wszystkie 
mosty i przepusty na strumieniach 
zostały odbudowane tak solidnie, że 
żadna wyobrażalna nawałnica już 
wielkiej szkody im nie zrobi.

Piszemy o tym, bo nie we wszyst-
kich miejscowościach Pogórza z taką 
samą determinacją przystępowano 
nie tylko do naprawy szkód, ile do 
tak szeroko zakrojonych inwestycji, 
by to, co się zdarzyło raz, czy drugi – 
nie miało miejsca po raz kolejny.

Za zdjęciu: jeden z nowych mo-
stów w Biedrzychowicach.  Przed 
powodzią – rachityczny, po powodzi 
– nad wyraz krzepki. Stara w Małej

W Małej Wsi Górnej rośnie 
najstarsza ponoć, nie tylko na 
Pogórzu Izerskim, czereśnia. 

Wódka broni(ła)
Z zapisków byłych mieszkańców 

Przecznicy w gminie Mirsk wynika, 
że kiedy front wiosną 1945 r. wkra-
czał na Pogórze Izerskie, władze 
gminne organizowały spotkania we 
wsiach ustalając, czy mieszkańcy 
chcą się ewakuować, czy pozosta-
ją w swoich domach. Decydowano 
o pozostawaniu, bo i uciekać nie 
było gdzie. W Przecznicy na koniec 
spotkania odśpiewano mobilizują-
cą pieśń – „Moją twierdzą jest mój 
Bóg”. Kilkanaście godzin później 
radzieccy żołnierze dotarli do Rę-
biszowa i zmierzali do Przecznicy, 
niemniej w gospodzie rębiszowskiej 
„Pod dworcem kolejowym” znaleźli 
spore zapasy wódki i zaatakowa-
li bar z wielkim impetem. Na tyle 
dynamicznie, że atak na Przecznicę 
odłożyli do następnego dnia. Ale na-
zajutrz przedstawiciele wsi powitali 
żołnierzy wrogiej armii białą flagą, 
więc znużeni czerwonoarmiści pole-
cili Niemcom wrócić do swoich do-
mów, uznając sprawę za załatwioną. 
I tak zakończyła się II wojna świato-
wa dla tego sołectwa. 

Sprawdziliśmy. Niestety w Rębi-
szowie istnieje wprawdzie bar, ale 
z całą pewnością nie jest to „Pod 
dworcem kolejowym”. Dworzec 
wprawdzie został, ale takiego baru 
już nie ma. Oznaczać to może, że 
przy najbliższym konflikcie wojen-
nym Rębiszów i Przecznica są bez-
bronne. Szczęśliwie Armii Radziec-
kiej też już nie ma.

„po japońsku”

Lokomotywa – rysunek do
bajki Tuwima
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Proszówka pod Gryfowem Ślą-
skim, Mikułowa w gminie Sulików, 
Wolimierz nieopodal Leśnej, czy je-
żowska Chrośnica… co łączy te miej-
scowości poza faktem, że wszystkie 
leżą na terenie Pogórza Izerskiego 
i objęte są programami LGD Part-
nerstwo Izerskie?

Otóż wszystkie one (i jeszcze kil-
ka innych, o których poniżej) są 
„wioskami tematycznymi”, co znaczy 
w praktyce, że znalazł się ktoś, lub 
grupa osób, które postanowiły zna-
leźć konkretny element rzeczywisto-
ści, który tę wioskę wyróżnia i wokół 
którego można zbudować promocję.

– Szlak Izerskich Wiosek Tema-
tycznych obejmuje dziś jedenaście 
miejscowości – usłyszeliśmy od fa-
chowców. Proszówka, to „Wioska 
Gryfa”, w której można poznać nie 
tylko legendy związane z zamkiem, 
ale – co oryginalne – uczestniczyć 
w warsztatach… kaligrafii, sztuki 
ładnego pisania, zapomnianej od 
lat. Dziś wielu uczniów przekonuje, 
że bazgrze, bo cierpi na dysgrafię, 
chociaż powinni mówić, że im się nie 
chce czytelnie pisać, bo to wymaga 
staranności. Gdyby im wyjaśnić, że 
prawdziwa dysgrafia może istnieć 
m.in. za przyczyną uszkodzenia mó-
zgu, to może zawstydziliby się i wo-
leli jednak poćwiczyć. Można żartem 
powiedzieć, że „każdy leń cierpi na 
dysgrafię”, ale większość można by-
łoby uleczyć, gdyby zamiast smart-
fonów ćwiczyli piórem ze stalówką. 
O Olszynie Dolnej „Wiosce na 
stole”, piszemy szeroko w innym 
miejscu tej gazety. O Chrośnicy – 
„Wiosce Barwnych Wątków” już 
pisaliśmy. Przypominamy więc tyl-
ko, że tam można w trakcie warsz-
tatów odkryć tajemnice naturalnego 
barwienia tkanin, zobaczyć rośliny 
uprawiane w :ogródku balwierskim”, 
odwiedzić Ekomuzeum tej wsi, i in.

– Warsztaty – powiedziała nam 
Małgorzata Pławiak, reprezentują-
ca „Dolinę Nocnych Duszków”, to 
znaczy Małą Wieś Górną w gminie 
Sulików – to stały element pracy wio-
ski tematycznej. Każde z warsztatów 
prowadzone są w formie adekwatnej 
do specjalności wioski, więc spacer 
między różnymi miejscowościami 
może być naprawdę urozmaicony 
i intrygujący. M. Pławiak wie, co 
mówi, bo te „duszki”, które opanowa-
ły Małą Wieś Górną, to… nietoperze. 

Tu goście mogą poznać nie tylko 
ciekawostki z życia tych latających 
ssaków, ale poznać Quest „Mroczna 
Dolina”, i zajęcia nazwane „patyczko-
waniem”, obejrzeć teatrzyk „O dusz-
kach ciemnej nocy”, i  in. Mikułowa, 
także w gminie Sulików, to „wioska 
Mikołajów”, prezentująca histo-
rię tych Mikołajów, których wiedza 
i praca przyczyniły się do wielkich 
zdarzeń, w tym Mikołaja Koperni-
ka, czy powstania popularnych dzieł, 
jak Nicolas Cage, aktor znany też 
z tego, że w ostatnim czasie rozwiódł 
się po 4 dniach małżeństwa, co sta-
nowi nader oryginalne osągnięcie. 
Tablice Mikołajów można obejrzeć 
bez trudności przy jednej ze ście-
żek tej wsi, a w trakcie warsztatów 
wysłuchać prelekcji o nich, i wyko-
nać wiele przedmiotów technikami 
rękodzielniczymi, w tym – z filcu. 
Rębiszów, czyli „Wioska Wędrow-
ców” w gminie Mirsk oferuje pod-
czas warsztatów lekcje kartografii, 
czyli praktyczne zajęcia z „czytania 
mapy” i wyznaczenia azymutu (czyli 
nie GPS, a kompas) oraz wędrówki 
z mapą „Trasą Leśną”, czy „Trasą Ba-
zaltową”.

„Cisowa Kraina”, czyli Henryków 
Lubański opisywana była wielokroć, 
bo tam rośnie najstarsze drzewo 
w Polsce – ponad 1300-letni cis. Tu 
są organizowane imieniny Henryki 
i Henryka, na które corocznie przy-
jeżdżają goście z całej Polski, a była 
już m.in. Henryka Krzywonos, był 
Henryk Talar… Z oczywistych po-
wodów „Cisowa Kraina” oferuje za-
jęcia z zakresu poznawania tajemnic 
drzew, można tu nawet przespać się 
w schronisku o nazwie – jakżeby ina-
czej – „Pod Cisem” i poznać zabawy 
naszych babć i dziadków z czasów, 
w których mało kto miał w ogó-
le jakikolwiek telefon stacjonarny, 
a istnienia „komórek” nikt nawet nie 
przewidywał.

Lubomierz – „Sami Swoi”, naj-
bardziej chyba znana w Polsce miej-
scowość, mająca wprawdzie status 
miasta, niemniej uzupełniająca bar-
dzo atrakcyjnie „szlak wiosek tema-
tycznych”. Tu możemy się nauczyć 
malowania motywów filmowych na 
drewnie i każdym innym materia-
le, poznać techniki decoupage, po-
wędrować Ścieżką Astronomów do 
gwiazd na firmamencie niebieskim, 

albo do gwiazd filmowych, które 
w komediach filmowych błyszczą 
jeszcze mocniej, niż te na Wielkim 
Wozie. Fantastyczny szlak zwiedza-
nia kościołów, możliwość obejrzenia 
jedynej w Polsce i jedynej w swoim 
rodzaju ekspozycji relikwii osób 
świętych Kościoła katolickiego, Mu-
zeum Kargula i Pawlaka i in. 

O Spytkowie w gminie Zgorze-
lec pisaliśmy także szeroko w jed-
nym z wydań „Ech”, przypominamy 
więc tylko, że to „Wioska Czarów 
i Magii”, w której można wziąć 
udział w warsztatach „Sianosplo-

tów” i stworzyć z siana lalki, deko-
racje i figurki zwierząt, przejechać 
się „Czarowozem”, przejść „ścieżkę 
zmysłów”, uczestniczyć w Igrzy-
skach Czarodziejów, napisać gęsim 
piórem treść pocztówki do przyja-
ciela i skosztować czegoś smacznego 
w formule gry „Stoliczku nakryj się!”. 
Na pamiątkę możemy zrobić sobie 
„magiczne zdjęcie”, a smakosze szu-
kający oryginalnych smaków Pogó-
rza Izerskiego mogą też – z wyprze-
dzeniem – zamówić gęś nadziewaną 
naleśnikami z mięsem. (na margine-
sie – wyjątkowa!). W Spytkowie też – 
co warto podkreślić – organizowane 
są równolegle zajęcia dla dzieci i dla 
dorosłych, więc dzieci mają swoją 
magię, a dorośli mogą popróbować 
bibułkarstwa, albo upiec chleb w sta-
rym piecu chlebowym i zobaczyć, 

czy ich dzieło nie będzie obciążone 
zakalcem.

Do odwiedzenia pozostały nam 
więc Wolimierz w gminie Leśna – 
Wioska Odpoczynku oraz niedaleko 
od tej miejscowości Radoniów, czyli 
„Miodowe Wzgórza”. Ta druga miej-
scowość oferuje poznawanie życia 
owadów, w trakcie warsztatów moż-
na tu przygotować domki dla dziko 
żyjących pożytecznych owadów, 
stworzyć miodowe mydełka, i in. 
a w tej pierwszej poznać tak wiele 
rozmaitych zawodów artystycznych, 
że trudno je wyliczyć.

W Wolimierzu – warsztaty szklar-
skie w „Szklanej Kuźni”, „batik woli-
mierski” – malowanie na tkaninach, 
rustykalny ogród malowany „Łąka 
Kwietna” w Domu Pracy Twórczej, 
rozpoznawanie gatunków roślin 
i grzybów, dobór gatunków odpo-
wiednich do gleb w „Borowinowej 
Kniei”, „od kwiatuszka do garnusz-
ka” – lepienie, zdobienie i wypalanie 
gliny, prelekcje i opowieści o psich 
zaprzęgach husky w „Husky Farm” 
i wiele jeszcze innych. Ta oferta kie-
rowana jest dla nieco starszej mło-
dzieży i osób dorosłych, ale w niektó-
rych zajęciach mogą z powodzeniem 
wziąć też udział dzieci.

– Wioski tematyczne to jedna 
sprawa, mająca uporządkowane pro-
gramy, angażujące wielu właścicieli 
domów i mieszkańców – powiedzia-

Wioski tematyczne 

Co i gdzie na nas czeka? 
no nam. – Ale poza „wioskami” są 
też pojedyncze gospodarstwa, mające 
fantastyczny program zajęć i pro-
wadzące warsztaty na najwyższym 
poziomie w miejscowościach, które 
nie mają jeszcze statusu „wioski te-
matycznej”. Najlepszym tego przykła-
dem jest choćby Wrzeszczyn i jedno 
z gospodarstw, prowadzących warsz-
taty indywidualnie. Realizowany tam 
program „Od owieczki do niteczki” 
zakłada m.in. poznanie tajników ho-
dowli owiec, strzyżenia owiec, uzyski-
wania wełny (nawet na kołowrotku!), 
a potem wykonanie z niej choćby etui 

dla telefonu komórkowego. To w spo-
sób znakomity splata dwie równoległe 
rzeczywistości – archaiczny styl pracy 
z owcami i zabawy rękodzielnicze, ale 
wykorzystanie efektów pracy dla bie-
żących, aktualnych potrzeb.

Takich miejsc jest więcej – popu-
laryzujemy je na stronach interne-
towych LGD Partnerstwo Izerskie 
i w naszych specjalistycznych wy-
dawnictwach. Warto też podkreślić, 
że gospodarstwa agroturystyczne, 
których na Pogórzu jest już około 
dwustu mają najczęściej możliwość 
zaproszenia swoich gości do roż-
nych  zajęć, a nie tylko oferowania 
im noclegu i żywienia. Warto z ofertą 
Pogórza – bo właśnie szybko zbliżają 
się wakacje – zapoznać się dokładnie, 
by nawet deszczowe dni nie byłu tu 
nudne. 

Jeśli w jakiejś, nawet niemałej wsi, 
dotrwało do XXI w. kilka budowli, 
to może ona czuć się wyróżniona 
przez los. W Grabiszycach dotrwa-
ły aż trzy, w dodatku reprezentujące 
rozmaite style. Pałac w Grabiszycach 
Górnych, chyba najmniej efektow-
ny, neoklasyczny, powstały ok. 1830 
r., stoi wprawdzie w rozległym, ale 
zapuszczonym parku i raczej nie 
zachwyca. Pałac w Grabiszycach 

Średnich, nieco starszy, powstały 
ok. 1760 r., potem przebudowywa-
ny dwukrotnie –  eklektyczny, baro-
kowo-klasycystyczny jest wyrazistą 
budowlą z wieżą. Od lat jest szkołą 
z wszystkimi, dobrymi i złymi skut-
kami z tego płynącymi. Dobrymi, bo 
obiekt poddawany jest konserwacji, 
ale ze względu na swoją funkcję jest 
podporządkowany potrzebom szkol-
nym, więc struktura wewnętrznych 

Pałace Pogórza Izerskiego

Grabiszyce – dwory i pałace
sal i korytarzy w jakiś sposób mu-
siała być dostosowana do opieki nad 
dziećmi.

Dwór w Grabiszycach Dolnych 
(na zdjęciu), najmłodszy, bo po-
wstały w II połowie XIX w. ma też 
najmniej szczęścia. Ładny obiekt, 
stojący niedaleko drogi, od lat nisz-
czeje. Wydawałoby się, że prywatyza-
cja zabytków, która doprowadziła do  
wręcz „reinkarnacji” wielu zabytków 
rezydencjonalnych wokół Jeleniej 
Góry i w konsekwencji odrodziła się 
Dolina Pałaców i Ogrodów z Woja-
nowem, Łomnicą, Karpnikami, i in. 
mogłaby się rozciągnąć dalej.

Niestety – czy to ze względu na 
położenie w mniej atrakcyjnej okoli-
cy, czy też mniejszą promocję takich 
możliwości przejęcia obiektów przez 
prywatnych inwestorów dwór w Gra-
biszycach nie zyskał na urodzie i sta-
raniach w ostatnich 30. latach. Może 
nie jest jeszcze za późno, bo skoro 
spalony niemal do fundamentów 
pałac we Włosieniu (pisaliśmy o tym 
szeroko w jednym z poprzednich 
wydań „Ech”) jest odbudowywany 
z rozmachem, pałac w Maciejowcu 
też został kupiony i jest poddawany 
remontowi, to i może dwór w Grabi-
szycach też trafi w dobre ręce? Oby 
jak najszybciej, bo czas jest bezlito-
sny dla tego zabytku.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny 
w Radzimowie (gm. Sulików) był już 
wspominany w roku 1346, ale jego 
dzisiejsza bryła jest relatywnie mło-
da. Po kolejnych rozbudowach i re-
montach oddano ewangelikom świą-
tynię zbudowaną od nowa w latach 
1803-1806. Wyposażony w empory, 
co dyktuje w konsekwencji układ 

Kościoły Pogórza Izerskiego

Kościół w Radzimowie
okien (małe w paterze, wysokie na 
piętrze). Klasycystyczny, z wyposa-
żeniem z okresu budowy (początek 
XIX w.). Wyjątkowo malowniczo 
położony – jego smukłą wieżę widać 
z odległości kilku kilometrów, a że 
leży na rozstaju dróg – ktokolwiek 
w okolicy przejeżdża, z reguły mija 
monumentalny obiekt.

Nietoperz „dobry duszek nocy” jest ciekawostką w Małej Wsi Górnej, ale zimuje też sporym stadem w wieży 
kościoła św. Mikołaja we Wleniu.
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– Malowałam i rysowałam już 
w dzieciństwie… W tym wieku 
bardzo wiele dzieci, szczególnie 
dziewczynek, rysuje i maluje. Nie 
byłam zapewne wyjątkiem, ale 
moje rysunki były dostrzegane, 
być może wyróżniały się czymś, co 
wtedy było zauważalne. Potem – jak 
zdecydowana większość uczniów 
kończących szkołę – zarzuciłam 
malowanie, bo obowiązki (ale też 
przywileje) dorosłości kształtowa-
ły inne hierarchie ważności spraw. 
A ostatnio wróciłam do malowa-
nia… z wielu powodów. Jednym 
z nich pewnie jest choroba, która 
niepokoi, a malarstwo mnie wyci-
sza. Ale z pewnością nie jest to jedy-
ny powód. Są takie momenty, kiedy 
tylko pędzle i sztaluga są w stanie 
pomóc mi w skupieniu się, więc.. 
chwytam pędzel.

Agnieszka Zazulak, mieszkanka 
Rybnicy w gminie Stara Kamienica, 
nie miała jeszcze – jak dotąd – swo-
jej wystawy, mimo, że maluje sporo. 
Wiele jej prac znajduje osoby zainte-
resowane, bo i tematyka jej twórczo-
ści jest bardzo rozległa. Ale…

– Ze szczególnymi emocjami ma-
luję anioły – powiedziała. – Rozma-
ite. Dla mnie, osoby wierzącej, anioł 
jest i nośnikiem, i symbolem dobra 
oraz opieki. Myślę, że te anioły wyni-
kają z moich emocji, mającej źródło 
po części w chorobie. Jednak anioł 
– którego traktuję jako istotę uniwer-
salną – nie jest dla mnie nijaki. Moje 
mają swoje charaktery.  Są białe, roz-

świetlone i prześwietlone, ale są też 
czarne. Mam w dorobku taki obraz 
– kobiety, po którą sięgają naraz dwa, 
biały i czarny. A ona jest emocjonal-
nie rozdarta i nie wie, któremu woli 
ulec. Kobiety przecież „tak mają” – są 
symbolem czułej opieki, ale też po-
szukują mocnej ekspresji i wielkich 
emocji, czego tzw. białe anioły im nie 
dadzą.

A może po prostu moje anioły są 
tak blisko ludzi, że rozumieją stany 
ich ducha? Ja chyba rozumiem, i gdy-
bym miała przyjąć malarskie motto, 
które towarzyszy mi w malowaniu, 
to pewnie brzmiałoby ono, jak jedno 
z popularnych porzekadeł: „Grzeczne 
dziewczynki idą do nieba… A nie-
grzeczne – tam gdzie chcą!” Czasami 
chcą właśnie do nieba, a czasami zu-
pełnie nie…  Wolna wola jest darem, 
a nie ograniczeniem, więc ludzkie 
wybory są rozmaite. I takie jest moje 
malarstwo.

Agnieszka Zazulak rzadko maluje 
pejzaże, a jeśli już, to ich dominantą 
najczęściej jest sylwetka kobiety. – 
Lubię malować kobiety, lubię inten-
sywne barwy, grubo kładzioną farbę, 
akryl, który szybko schnie i pozwala 
na rozmach, daje interesującą faktu-
rę… Czasami zaczynam od zupełnej 
abstrakcji – maluję szeroko kilka 
barwnych plam, przyglądam się im 
pod różnym kątem i dopiero potem 
odnajduję temat. A może to temat 
odnajduje mnie? Tak, czy inaczej pla-
my są początkiem obrazu i one dyk-
tują dalszy ciąg, późniejszą formę. 

Choroba była jej cezurą w malar-
stwie. – To prawda – przyznała A. Za-
zulak – bo kiedy usłyszałam diagnozę, 
zagrały emocje, wówczas chyba te złe. 
Obrazy były smutne, niewiele z nich 
wynikało, a potem, gdy było lepiej, 

zyskiwały na barwach, które czasami 
wręcz tętnią. Że niby moje łąki są nie-
prawdziwie kolorowe? One są moje, 
tak je widzę. I tak chcę. Kto powie-
dział, że niebo musi być niebieskie? 
Bywa zielone, fioletowe, czy jeszcze 
inne – ono jest takie, jakie dyktuje na-
strój. Zesztą każdego z nas, nie tylko 
malarza. Dla mnie kolory są rozstrzy-
gające – jedne uspokajają, mimo, że 
są bardzo intensywne, wręcz wyzywa-
jące, a inne przygnębiają, choćby były 
pastelowe, łagodne. Ale żaden nie jest 
obojętny dla budowy nastroju.

– Nie wstydzę się swojego sposobu 
postrzegania świata, ani też sposobu 
ukazywania kobiecych emocji. One 
są najczęściej wyjątkowo silne. Nasza 
psychika uwalnia od razu całą burzę 

emocji. I nie ma znaczenia, czy to jest 
jakoś uzasadnione, czy zupełnie nie. 
Uwalnia – i już. Hamowanie tej bu-
rzy, powściąganie emocji niczemu nie 
służy, tworzy nieprawdziwy obraz. 
Dlatego lubię – poza aniołami – ma-
lować kobiety. Impulsywnie szczere, 
pełne namiętności, rozedrgane we-
wnętrznymi sprzecznościami – po 
prostu prawdziwe. A może – wręcz 
podświadomie – utożsamiam anioły 
z kobietami? 

I może dlatego w podobny spo-
sób maluję anioły – bo tak je sobie 
wyobrażam. Ktoś mnie przekona, że 
anioł nie ma płci? Oczywiście, ten 
– kto go widział. Każdy ma swojego 
anioła – jeden nosi go w swojej wy-
obraźni, drugi – ma go w oczach, 
inny – czerpie z opisów. Ja mam swo-
je anioły.

Ja mam swoje anioły…

Jeśli II wojnę światową uważamy – 
a przecież tak jest – za ważny element 
historii świata w XX wieku, to jeden 
malutki fragment możemy zobaczyć 
na Pogórzu Izerskim, w granicach 
LGD Partnerstwo Izerskie. To Zakręt 
Śmierci, który popularnie przypisy-
wany jest Szklarskiej Porębie, ale fak-
tycznie leży w granicach gminy Stara 
Kamienica. Z Zakrętu rozciąga się re-
welacyjny widok na Karkonosze, ale 
ten popularny punkt widokowy jest 
własnością terytorialną Pogórza.

I jest też – z czego na co dzień nie 
zdajemy sobie sprawy – przyczyn-
kiem do historii II wojny światowej.

Po dojściu nazistów do władzy 
w Niemczech zaczęły się szeroko 
zakrojone roboty publiczne, mają-
ce dwa cele – znalezienie pracy dla 
dziesiątków tysięcy nisko kwalifiko-
wanych robotników, a przy okazji 
– przygotowanie ważnych traktów 
komunikacyjnych dla organizowa-
nej po cichu wojny. Jednym z tych 
traktów była tzw. Autostrada Sudec-
ka, która – wijąc się raz po polskiej 
dziś, a to po czeskiej stronie łączyła 
tereny za Nysą. W uproszczeniu od 
dzisiejszego Zittau, przez Bogatynię, 
Frydlant, Świeradów-Zdrój, Szklar-
ską Porębę, Lubawkę, Broumov, Zie-

leniec, Boboszów, w konsekwencji – 
do czeskiej Opavy.

Ta droga nigdy w całości nie po-
wstała, ale istnieją do dziś jej trzy 
fragmenty, poza „naszym”, ze Świe-
radowa-Zdroju do Szklarskiej Poręby 
z najefektowniejszą cząstką – Zakrę-
tem Śmierci, (2) między przełęczą 
Polskie Wrota i Międzylesiem i tzw. 
(3) Droga Sudecka w obszarze po-
wiatu jeleniogórskiego – Borowice – 
Podgórzyn. To ten odcinek zasługuje 
na nazwę „droga śmierci”, bo zginęło 
przy tej budowie 800 – do 1.000 ro-
botników przymusowych – Polaków, 
Belgów, Francuzów i Rosjan.

Skąd się wzięła nazwa – Zakręt 
Śmierci? – nie wiadomo. Z pewnością 
nie zdarzył się tu żaden karambol, 
którego ofiary liczono w dziesiąt-
kach. Zakręt jest rzeczywiście ostry, 
w zasadzie 180o, ale jadący rozważnie 
kierowca nawet z niewielkimi umie-
jętnościami pokona go bez trudu. 
Ciężarówki wojskowe jeździły zde-
cydowanie wolniej, niż współczesne 
auta, więc raczej z ich udziałem też 
nie stało się nic tragicznego. Ale ta 
nazwa jest świetnym, od prawie stu-
lecia chwytem marketingowym, więc 
pozostała, by turyści, oglądając pa-
noramę Karkonoszy, mogli poczuć 
dreszcz emocji. 

Fragment (niedokończonej) historii świata

Gryfów ze szkła 

Kruchy prezent 
Historia Reinharda Fritscha, któ-

ry urodził się w Gryfowie Śląskim 
w latach 30-tych XX wieku pokazu-
je w sposób niezwykle czytelny, jak 
mogą zabliźniać się ślady trudnej 
przeszłości dwóch narodów, które 
łączy granica, a przez wieki dzieliła 
historia.

R. Fritsch mieszka w Kolonii, ale 
jego tęsknota za miastem swego dzie-
ciństwa jest dlań naturalna. 

Przeszło 20 lat temu, w 1996 r. 
R.  Fritsch zorganizował „złotą kon-
firmację”, to znaczy jubileusz tych, 
którzy w gryfowskiej świątyni ewan-
gelickiej (nieistniejący dziś już ko-
ściół w Wieży) uczestniczyli pół wie-
ku wcześniej w uroczystości będącej 
odpowiednikiem katolickich komu-
nii św. i bierzmowania jednocześnie. 
Ewangelickiego zboru nie było od 
kilkudziesięciu lat, więc jubileusz 
zorganizowano w katolickim kościele 
pw. św. Jadwigi Śląskiej, jako uroczy-
stość ekumeniczną, w której – poza 
proboszczem gryfowskim – uczestni-
czyło po 3 księży katolickich i pasto-
rów ewangelickich. Obecni przy tej 
uroczystości wspominają, że była to 
też okazja do kolejnego aktu pojedna-
nia ludzi dwóch narodowości, którzy 
– szczególnie po II wojnie światowej 
– byli dramatycznie podzieleni, ma-
jąc zresztą swoje ku temu prawdziwe 
powody. Pół wieku po wojnie warto 
jednak rozważyć – co dalej? Alter-
natywa jest klarowna – można pielę-
gnować w sobie urazy i złe emocje, 
bo przecież nikt nie twierdzi, że nie 
ma ku temu podstaw. Albo też starać 
się – pamiętając o koszmarnej prze-
szłości – budować wizję przyszłości, 
w której taki kataklizm, jak wojna nie 
znajdzie już dla siebie miejsca. Coraz 
częściej w różnych środowiskach wy-
bierana jest druga opcja, co przejawia 
się potem w różnych gestach.

Tak było i w tym przypadku – 
R.  Fritsch po powrocie został obda-
rowany przez uczestników jubileuszu 
konfirmacji cennym prezentem, wy-
grawerowanym w szklanej płycie wi-
dokiem ruin zamku Gryf. Dzieło arty-
sty-szklarza, Guenthera Vollanda było 
szczególnym upominkiem, bowiem 
artysta – autor tej pracy… też w dzie-
ciństwie mieszkał w Gryfowie Śląskim, 
przy dzisiejszej ulicy Młyńskiej, gdzie 
firmę szklarską miał jego ojciec.

Prezent ten pozostawał przez po-
nad dwie dziesiątki lat w gabinecie 
R. Fritscha, zajętego często sprawami 
współpracy z Gryfowem i jego dawny-
mi oraz współczesnymi mieszkańca-
mi. Kiedy dobiegał 90-tki postanowił, 
że ten szklany obraz zamku powinien 
zawisnąć w jego rodzinnym mieście. 
W listopadzie ub. roku „szklany za-
mek” dotarł do Gryfowa…

Takich sentymentalnych podró-
ży przedmiotów zdarza się ostatnio 
częściej. Jednym z najbardziej poru-
szających wydarzeń, o jakich ostatnio 
stało się głośno była wizyta jednego 
z przedstawicieli rodzin – właścicieli 
pałacu w pewnej wsi. Przyjęto go cie-
pło, nowi gospodarze oprowadzili go-
ścia po salach, w których psocił jako 
mały chłopiec. W pewnym miejscu 
starszy pan zatrzymał się i spytał, czy 
te stare drzwi, w których wciąż tkwi 
stary, kuty zamek, są wciąż czynne? 
Usłyszał odpowiedź, że drzwi tak, 
ale zamek nie, bowiem nie udało się 
nigdy znaleźć klucza, a dorobienie 
nowego jest kłopotliwe i kosztowne. 
Wtedy – ku zaskoczeniu wszystkich – 
gość wyciągnął wielki klucz ze swojej 
teczki, wsunął do zamka i przekręcił. 
Pomimo upływu tak wielu, lat zamek, 
zgrzytając wprawdzie głośno, dał się 
otworzyć. Gość popatrzył ze wzrusze-
niem i na klucz, i na drzwi. Wręczył 
gospodarzom klucz, mówiąc: – Kto 
ma zamek, niech ma i klucz… – trak-
tując to jako ostateczne pożegnanie 
się ze wspomnieniami z dzieciństwa 
i z pałacem, który był jego domem 
w czasach dzieciństwa.

Warta na You Tube 
Już pięć sołectw gminy Warta Bo-

lesławiecka ma swoje filmy, a wła-
ściwie – filmy o sobie. Szczytnicę, 
Jurków, Wartowice, Lubków i – oczy-
wiście – samą Wartę można oglądać 
na kanale YOUTUBE Urzędu Gminy.

Nowoczesność wkracza dynamicz-
nie, a przypominamy, że w Warcie 
właśnie można zobaczyć resztki 
Gwiezdna, bo tak się nazywał zamek 
zbudowany przez rycerzy – templa-
riuszy – jedna z tych budowli, która 
romantycznie odwołuje się do wyjąt-
kowo zamierzchłej przeszłości. Moż-
na, jak widać, bez problemów połą-
czyć niemalże bajkową przeszłość 
z najnowszymi zdobyczami techno-
logii XXI wieku z pożytkiem i dla 
historii, i dla współczesności. 

Izerskie Trojaczki 
mają 18 lat!

6 lat temu pisaliśmy o tym, że 
urodzili się: Oliwia, Filip i Seba-
stian. Cała trójka od września 
trafi do szkoły. Łącznie mają 
18 lat. Szerzej o „naszych dzie-
ciach”, którym towarzyszyliśmy 
w pierwszych dniach życia, na-
piszemy wkrótce.
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18 maja w niewielkiej wsi Tarczyn 
koło Wlenia już po raz trzeci odbę-
dzie się Flowland czyli wyjątkowa, 
kameralna impreza artystyczna, któ-
rej centralnym punktem będzie wy-
stawa sztuki w starym Domu nr 13 
przygotowana we współpracy z BWA 
Jelenia Góra. Flowland to także oka-
zja do kreatywnego spędzenia czasu 
w gronie najbliższych, jak również 
spotkania twórców rękodzieła arty-
stycznego czy posłuchania o historii 
i wyjątkowości naszego regionu, któ-
ra odzwierciedla się m. in. w kuchni 
kresowej czy krajobrazie.

 
Tarczyn, to jedna z najmniejszych 
miejscowości na Pogórzu Izerskim. 
Zlokalizowana w odległości dwóch 
kilometrów od Wlenia, na szczy-
cie góry Tarczynka. Mimo swoich 
niewielkich rozmiarów, może po-
szczycić się średniowieczną metry-
ką – pierwsze wzmianki o Tarczynie 
sięgają XII-XIII wieku. Co ciekawe, 
zabudowa tej urokliwej miejscowo-
ści nie powiększyła się o żaden nowy 
budynek – zachowała się tutaj histo-
ryczna, wiejska zabudowa. Niewąt-
pliwie więc dziedzictwo kulturowe 
Tarczyna i jego najbliższych okolic 

jest ważnym świadectwem tego, jak 
żyły tu kolejne pokolenia, w jaki 
sposób powstawały domy i obejścia 
gospodarskie, jak uprawiano ziemię, 
ogrody czy drzewa owocowe. Z chęci 
i potrzeby zadbania o to dziedzictwo, 
blisko dwa lata temu postanowiono 
zorganizować w Tarczynie pierwszą 
edycję pikniku artystycznego Flow-
land. 

Niezwykle bogata historia tych 
okolic, jak i nieustannie krzyżujące 
się tu wątki kulturowe, społeczne 
i historyczne, są dla nas nieocenioną 
inspiracją, która sprawia, że tworzo-
ny przez nas program, z roku na rok, 
przyciąga coraz większą liczbę gości 
– mówi Agnieszka Smutek, koordy-
natorka projektu. 

Flowland to impreza, której przy-
świeca idea slow life, dlatego też 
organizatorzy proponują zostawić 
samochód w pobliskim Wleniu lub 
specjalnie utworzonym parkingu na 
wjeździe do Tarczyna, żeby wcho-
dząc na teren pikniku, móc kon-

templować znany od lat krajobraz 
Karkonoszy oraz Śnieżki z niepo-
wtarzalnej perspektywy. Na miej-
scu można zapoznać się z historią 
i przyrodą regionu, skosztować po-
traw kuchni kresowej od goszczącej 
u nas tradycyjnie autorki “Opowie-
ści Stołu. Ze Wschodu na Zachód” 
Anny Komsty. Bez pośpiechu będzie 

można obejrzeć wystawę organizo-
waną we współpracy z BWA Jelenia 
Góra, jak również posłuchać piękne-
go śpiewu białego. 

Nasz Flowland kierujemy nie 
tylko do wszystkich mieszkańców 
powiatu lwóweckiego, ale też do mi-
łośników Dolnego Śląska, dla któ-
rych los takich miejsc, jak Tarczyn 
nie jest bez znaczenia. Tegoroczny 
Flowland odbędzie się pod patro-
natem Starosty Lwówka Śląskiego, 
a udział w nim jest oczywiście bez-
płatny. Partnerem wydarzenia jest 
Arboretum Wojsławice, Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki we Wle-
niu, TIMM Magazyn i Muzyczne 
Radio. Pełny program FLOW LAN-
Du ukaże się wkrótce na stronie or-
ganizatora (www.flowland.org). 

FLOW LAND
Piknik artystyczny w Tarczynie

18 maja 2019
Więcej informacji: 
www.flowland.org

Chcesz włączyć się we FLOW 
LAND? Napisz do nas: 

info@flowland.org

FLOWLAND w Tarczynie odbędzie się już po raz trzeci „Przeprosimy 
się” 

z wiatrakami?
Budowa farm wiatrowych dla wielu 

regionów jest wielce kontrowersyj-
ną inwestycją, a wiatraki wzbudzają 
ogromnie wiele emocji, najczęściej 
w postaci protestów. Mało jest osób, 
które do tej formy energii odnawial-
nej podchodzą obojętnie.

Temat wiatraków, biogazowni, itp. 
będzie powracał, bo energia solarna – 
najchętniej i najczęściej akceptowana 
– nie zagwarantuje realizacji wszel-
kich potrzeb, zresztą nie wszędzie są 
miejsca odpowiednie do ustawienia 
tak wielu „ekranów”, by miały one 
łączną dużą wydajność.

Na terenie Pogórza Izerskiego 
istnieją dwie farmy wiatrowe (na 
zdjęciu – wiatraki w okolicy Małej 
Wsi Dolnej w gminie Sulików, druga 
istnieje pod Zgorzelcem). Czy po-
wstaną inne – trudno powiedzieć, bo 
przepisy w tym zakresie są niestabil-
ne. Czy wizja zwiększonych rachun-
ków za energię elektryczną, jeśli nie 
w tym roku, to w następnych, co jest 
oczywistą perspektywą ze względu 
na kontrowersje wokół elektrowni 
węglowych – zmieni postrzeganie 
wiatraków? O tym przekonamy się 
w najbliższych latach. Tymczasem 
zwolennicy i przeciwnicy wiatra-
ków mogą obejrzeć je na Pogórzu, 
porozmawiać z sąsiadami… De-
cyzja o akceptacji, czy odrzuceniu 
koncepcji wiatraków w okolicy za-
mieszkania będzie z pewnością bar-
dziej racjonalna, jeśli oparta o cudze, 
wiarygodne opinie tzw. przeciętnego 
mieszkańca. 

Kwisa. Dlaczego?
Jedna z dwóch – poza Bobrem 

– rzek Pogórza Izerskiego, stano-
wiąc swego czasu (od XIII do końca 
XVIII  w.) granicę między Śląskiem 
a Górnymi Łużycami.

Po raz pierwszy wspomina się 
o niej w XIII w., nazywając ją Quitz, 
Quies, Qwyssa, Quisum i podobnie, 
aż po czasy nam współczesne, kiedy 
to w latach 50-tych XX w. nazwaną 
ją… Gwizda!

Naukowcy nie są zgodni co do 
źródła pochodzenia nazwy, ale prze-
waża pogląd, że to nie od gwizdów, 
a od… kwitnienia! Rzeka bowiem 
obfituje w wodną roślinność, i latem, 
od Nowogrodźca do Kliczkowa jest 
jakby pokryta kwiatami wodnych 
roślin. Można sobie tylko wyobra-
żać, ile było kwiecia w czasach, kiedy 
wody rzeki były chemicznie czyste…

Inna sprawa, że Kwisa – „Kwitną-
ca rzeka” była przez wieki (do czasu 
wybudowania zapór) przekleństwem 
mieszkańców okolicznych miejsco-
wości, w tym Nowogrodźca. Wyle-
wała gwałtownie, niszcząc i topiąc, 
ludzi i ich majątek. Ale o tym po-
nurym obliczu „Kwitnącej rzeki” – 
w kolejnym wydaniu „Ech”. 

Mnożył piękno…
We Wleniu już niemal od 30 lat 

organizowany jest memoriał im. 
Michała Fludra. Biegacze (bo taką 
formę przybiera ta uroczystość) nie 
zawsze zdają sobie sprawę, kim był 
patron imprezy, a przede wszystkim 
– kim był dla Wlenia.

– Najbliższy Memoriał będzie oka-
zją do przypomnienia – powiedzieli 
nam organizatorzy biegu zapraszając 
jednocześnie do udziału w XXVIII 
Memoriale Ulicznym im. Michała 
Fludra, planowanym na 22 kwietnia 
br. Tradycyjnie, na dystansie 10 km. 
– Michał był (aż trudno uwierzyć, 
że zmarł jako młody, czterdziestopa-
roletni mężczyzna w roku 1989 wy-
chowawcą w sanatorium dziecięcym 
PKP „Leśny Dwór” we Wleniu.

Malował, potem rzeźbił, uczył dzie-
ci malarstwa i tego, że trzeba hołubić 
swoje pasje. Jego podopieczni mówią 
teraz o nim, że „uskrzydlał”. Mówili 
„mnożył piękno, dzielił brzydotę”. 
Nie tracił wiary w odrodzenie się 
sanatorium „Leśny Dwór”, kiedy ten 
spłonął doszczętnie w 1983 r. „Arty-
styczny charakter”, „poetycka dusza”, 
„chory na punkcie Kasztelanii Wleń-
skiej”… – to o nim. Dwa lata przed 
śmiercią ukończył studia plastyczne, 
jako bardzo dorosły człowiek. Jego 
„kreska” stała się dojrzalsza.

„Na mieście mówili, że w butach 
do raju poszedł…” – wspominają 
jego znajomi tamten trudny czas, 
gdy nagle zmarł, po zakończeniu fre-
sku „Zmartwychwstanie” w kaplicy 
cmentarnej.

Jest jednym z niewielu mieszkań-
ców Pogórza Izerskiego, który tak 
trwale pozostał w dobrej pamięci 
współczesnych, o czym warto sobie 
przypomnieć, i na starcie i na mecie 
jego Memoriału. 

Kunów jest niewielką dziś wsią 
w gminie Zgorzelec, niemniej pałac 
w Kunowie to jedna z najokazalszych 
budowli tego typu w okolicy. Począt-
ki rezydencjonalnej budowli sięgają 
pierwszych lat XVI w., a późniejsze 
przebudowy dodawały obiektowi 
(właściwie – obiektom, bowiem roz-
budowywano także otoczenie) dal-
szego splendoru i dostojeństwa. Hi-
storycznych ciekawostek związanych 
z Kunowem jest sporo, bowiem w za-
sadzie Kunów przez dziesiątki lat nie 
był nawet oznaczany, jako wieś. 
Uznawano, że to jest właściwie sam 
pałac z niewielką osadą, zamieszki-
waną przez ludzi, którzy w większo-
ści pracowali na rzecz tej rezydencji. 
Choćby dlatego, że w okolicy osady 
gruntów rolnych przynależnych do 
niej było niewiele.

Podobnie, jak w przypadku innych 
wielkopańskich rezydencji Kunów 
przechodził z rąk do rąk, odsprzeda-

Pałace Pogórza Izerskiego

Kunów – pałac przyjaznych gestów

wany kolejnym właścicielom, aż do 
okresu powojennego, kiedy zainsta-
lowano tam siedzibę Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego i mieszkania 
pracowników tego Gospodarstwa. 

W 1961 r. odkryto przypadkowo 
w piwnicach pałacu rzeźby i inne 
dzieła sztuki, które schowali tam u 
schyłku wojny Niemcy, wcześniej 
demontując je z ratusza i niektórych 
kościołów Goerlitz. Przekazano je 
w komplecie stronie niemieckiej, 
a przedstawiciele instytucji zainsta-
lowali je w pierwotnych miejscach.

Współczesny pałac nosi już oznaki 
remontu – nowy właściciel rozpoczy-
na zapewne długi proces przywraca-
nia kondycji obiektowi, którego bry-
ła i położenie w kilkuhektarowym 
parku, przeciętym malowniczym 
strumieniem predestynują go do roli 
dobrego hotelu, okazałego domu we-
selnego czy podobnych funkcji. 

A dla porównania – pałac w Łago-
wie, także w gminie Zgorzelec. Jesz-
cze niedawno też nie był przykładem 
dbałości, a dziś jest jednym z przy-
kładów, jak można cierpliwością 
(i sporą kwotą pieniędzy) stworzyć 
nową wartość z obiektu mocno za-
niedbanego. Właścicielom Kunowa 
życzymy podobnego sukcesu. 

Pałac w Kunowie

Pałac w Łagowie
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Smolnik jest dziś częścią Leśnej, ale 
przez wieki pozostawał samodzielną 
miejscowością, przynależną i króle-
stwu Czech (do 1526 r.) , i należącą do 
Austrii (do 1635 r.), a potem do Sak-
sonii, od 1820 – do Prus. Powstał po-
dobno ok. 1300 roku, ale – jak w przy-
padku większości miejscowości data 
powstania jest bardziej domniemana, 
niż faktyczna. W przypadku relacji 
Smolnika z Leśną można powiedzieć, 

że powtarza się niepewność, czy 
pierwsza była kura, czy jajko, bo część 
historyków uznaje, że początki Smol-
nika są wcześniejsze.

Pewne jest to, że na rozwój miej-
scowości wpłynęła Kwisa, która w XV 
w. (1432) zmieniła koryto i popłynęła 
tak, że część zabudowań wsi znalazło 
się na drugim brzegu rzeki i zaczęło 
przynależeć do innych miejscowości, 
jako że rzeka wytyczyła swoistą gra-
nicę administracyjna. 

Murowana i kilkupiętrowa zabu-
dowa Smolnika dowodzi, że ta miej-
scowość była dawniej i zamożna, 
i dynamiczna. O świetności świadczą 
m.in.. ruiny po dawnym dworze, ist-
niejącym od 1536 r. Z okazałej bu-
dowli, otoczonej fosą pozostały tylko 
ostatnie fragmenty ścian, kamienny 
most ślady fosy, ale też park, który 
współcześnie jest miejscem imprez, 
na jakie zjeżdżają się zespoły arty-

styczne z wielu miejscowości, nawet 
odległych od Pogórza Izerskiego. 
Wprawdzie trudno jakiejkolwiek bu-
dowli w okolicy rywalizować z popu-
larnością zamku Czocha w pobliskiej 
Suchej, niemniej gdyby ktoś zdecydo-
wał się na oczyszczenie ruin i poka-
zanie, jak mogła wyglądać ta budowla 
w okresie swojego rozkwitu, to miastu 
przybyłaby lokalna atrakcja, zupełnie 
inna w charakterze, niż Czocha, bo 
nastrojowa i prawdziwa. 

– Już w siódmej klasie podstawów-
ki malowałem. Na starych przeście-
radłach, na deskach ze starych szaf, 
na papierze, na czymkolwiek… Nie 
wiedziałem, że będę z tego żył, zresztą 
w ogóle nie myślałem o tym, że będę 
z czegoś żył. Malowałem. Ciągnąłem 
wózek, na nim moje obrazy. 

Wiele z tych pierwszych zostawi-
łem w szkole, potem jakoś rozeszły 
się między ludźmi, nie mam pojęcia, 
czy ktoś je rozdawał, sprzedawał, czy 
ukradł. Niektóre z nich kilkadziesiąt 
lat później odkupiłem. Kupowałem 
własne obrazy z dzieciństwa, bo – jako 
człowiek już dorosły – mogłem sobie 
na to pozwolić. Te obrazy z początku 
lat 70-tych są dla mnie samego cieka-

Pięć dekad artysty

we – oczywiście, jako plastyk byłem 
bardzo nieporadny i to na nich widać, 
ale widać też pasję. A może tylko to ja 
ją widzę…

Rozmowa z Dariuszem Milińskim, 
który postanowił uczynić „Pław-
ną – wioską magiczną”, i któremu się 
to udało, jest niełatwa, bo usiłujemy 
– znając go od kilkudziesięciu lat – 
„ogarnąć’ w kilkunastu zdaniach jego 
życie – pięć dekad przy sztalugach, 
przy rzeźbie, przy performance. Mia-
łem bowiem okazję być świadkiem 
happeningu „Rozstrzelanie tęczą”, 
w którym farby z dziesiątek puszek 
lały się strumieniami, a tęcza jeszcze 
nie była żadnym politycznym symbo-
lem, co najwyżej – synonimem mno-

gości kolorów, i radości, i nadziei. To 
było w Bolesławcu. A w Lubomierzu 
z kolei Darek Miliński wieścił śmierć 
telewizji, rozbijając na Rynku, tuż 
pod schodami ratusza, dziesiątki ki-
neskopów. Były plenery rzeźbiarskie, 
na które zjeżdżali początkujący arty-
ści, których karmił i poił, bo czasami 
przybywali z bardzo dalekich stron, 
jak choćby Vahan Bego, przybysz ze 
Wschodu, a dziś – znany rzeźbiarz, 
który w Jeleniej Górze ma kilka przy-
ciągających oko realizacji („Porwanie 
Europy, Don Kichot i Sancho Pansa, 
czy Szczudlarz), ale jego rzeźby zdobią 
też ulice i galerie wielkich miast Pol-
ski i Europy. Szczudlarz – to pamiątka 
po tym, że w Jeleniej Górze rozpoczął 
się pochód, trwający do dziś, Festiwali 
Teatrów Ulicznych. Darek Miliński też 
w nich – jako aktor i happener uczest-
niczył.

Dariusz Miliński, to także autor 
książek, pisanych tak, jak maluje swoje 
obrazy – z rozmachem i fantazją, nie 
hamując ręki nawet przy ryzykownych 
wątkach. Jak wtedy, kiedy malował 
ogromne obrazy hiperrealistyczne – 
dziewczyny mocno roznegliżowane, 
siedzące na siodełkach motocykli, 
z rozwianymi wiatrem włosami. 

Ta notka – to preludium, które ilu-
struje tylko kolejny tekst w kolejnych 
„Echach Izerskich”, w którym postara-
my się pokazać Dariusza Milińskiego 
(o ile to w ogóle możliwe) w całej zło-
żoności – budowniczego chałup przy-
słupowo-szachulcowych, muzealnika, 
ale zawsze – artystę. 

Smolnik – wieś, której historię 
podyktowała… rzeka

– to wyzwanie, dla dzieci – zabawa 
kolorami i farbą. Uczestnicy warszta-
tów oddają się tej pasji niekiedy z tak 
wielkim zaangażowaniem, że po za-
kończeniu pracy wymalowane są nie 
tylko garnki…

A w trakcie warsztatów można się 
dowiedzieć, że proces powstawania 
kolorowego kubka, z którego codzien-
nie rankiem pijemy kawę, herbatę, czy 
kakao jest długi. Najpierw z ciekłej 
prawie glinki, z użyciem specjalnych 
form przygotowujmy naczynie, po-
tem wypalamy je krótko, by utwar-
dzić kształt (jeszcze w tej fazie bardzo 
kruchy), potem zdobimy je specjal-
nymi farbami, następnie powlekamy 

Nie święci garnki lepią

szkliwem, żeby glinka nie chłonęła 
wody. Pod szkliwem zanika rysunek, 
który pojawia się dopiero po kilkugo-
dzinnym pobycie naszego garnuszka 
w piecu rozgrzanym do niezwykle 
wysokiej temperatury. Wolno schła-
dzamy piec ceramiczny (trwa to kil-
ka godzin) i właściwie dopiero wtedy 
widzimy, jak naprawdę wygląda na-
czynie, jakie są kolory zdobienia, czy 
szkliwo – po uzyskaniu przejrzystości 
w wyniku temperatury – dokładnie 
pokrywa całe naczynie, itp.

Może więc nie święci, ale bardzo 
cierpliwi i precyzyjnie pracujący lu-
dzie „lepią” owe garnki, o czym moż-
na się po części samemu przekonać 
w Rudzicy.

OKNO 
Okno nie jest prostym otworem 

w ścianie, czy w dachu. Okno – jeśli 
dobre, bywa częścią kompozycji ścia-
ny. I nawet kiedy wypadnie zniszczo-
ne przez mrozy i wiatr, to pozostały 
po niej otwór może wiele powiedzieć 
o architekcie, który to okno zaplano-
wał. Dziś w rodzajach okien można 
się zagubić – rozwierane, uchylne, ob-
rotowe, nieotwierane, przesuwne… 
albo połaciowe, lukarna świetlik, na-
świetle, portfenetr. Czy też skrzynko-
we, ościeżnicowe, krosnowe… w za-
leżności od rodzaju konstrukcji są ich 
dziesiątki.

W domach, kościołach, pałacach, 
szkołach Pogórza Izerskiego widać 
niekiedy okna niezwykle interesują-
ce, świadczące o talencie twórcy, wy-
obraźni architekta, zamożności wła-
ściciela. Nie wyglądajmy przez okna, 
przypatrzmy się im…

Demokratycznie 
i nie całkiem

W Mirsku niedawno zakończono 
przyjmować opinie mieszkańców 
w sprawie nazwy nowej ulicy. Okaza-
ło się, że jest to sprawa budząca dużą 
aktywność społeczną, bo złożono 213 
ankiet, z tego aż 166 osób optowało za 
„Osiedlem Izerskim”. Reszta głosów 
mocno się podzieliła. Nas najbardziej 
zainteresował wniosek o nadanie na-
zwy „Mgielna”. Przepadł z kretesem, 
co oczywiste, ale z pewnością orygi-
nalności nie można autorowi odmó-
wić.

W kronikach przeczytaliśmy, że 
niemal dokładnie 123 lata temu, bo 
30 marca 1896 r. obchodzono 25-le-
cie objęcia urzędu burmistrza Mirska 
przez Theodora Haeuslera. Wyda-
no na jego cześć przyjęcie, odbył się 
przemarsz z pochodniami, a nową 
ulicę na cześć burmistrza nazwano 
Haeuslerstrasse. Burmistrz nie mu-
siał gimnastykować się przed kolejny-
mi wyborami, nie musiał wdzięczyć 
do elektoratu, bo po pewnym okre-
sie urzędowania powierzono mu tę 
robotę DOŻYWOTNIO. Okresowo, 
przy okazji kolejnych jubileuszy do-
stawał podwyżki pensji  i nagrody. 
Czy w tzw. dzisiejszych czasach moż-
na sobie wyobrazić, że urzędującego 
burmistrza honoruje się nazwaniem 
ulicy jego nazwiskiem??!! Nawet po 
sprawdzeniu jego kartotek w IPN?! 

(dokończenie ze str. 1)
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dramatem. I jeszcze jedno – I wojna 
światowa, mimo użycia wyjątkowo 
ohydnych broni, w tym gazów trują-
cych była uznana za „humanitarną” 
w tym sensie, iż walczyli żołnierze 
wrogich armii, a cywile – bo i oni 
ginęli – byli jednak raczej przypad-
kowymi ofiarami walk. To II wojna 
była totalna – cywile, przede wszyst-
kim krajów podbijanych przez hitle-
rowskie Niemcy, byli celem ataków, 
jak w Polsce w pierwszej fazie wojny 
– celem ataków lotnictwa. Może dla-
tego, szczególnie w lokalnej pamięci 
(dowodem jest obecny stosunek do 
pomników żołnierzy niemieckich 
I wojny) tamta apokalipsa ma dwie 
twarze. Pierwsza – to śmiertelna wal-
ka armii, ale druga – pamięć o ofia-
rach ze swego życia, które składali 
przeciętni żołnierze, mieszkańcy tych 
wsi, w których dziś żyją Polacy. Zwy-
czajni piekarze, woźnice, pracownicy 
cegielni, czy dojarze krów. Zwyczajni 
ludzie, tak jak zwyczajni współcześni 
mieszkańcy wsi, zaplątani w wojenny 
kataklizm.

– Dzisiejsi mieszkańcy izerskich 
wsi często po ludzku współczują tym, 
których widzą na zdjęciach, w mun-
durach, gotowych do wymarszu na 
front, nie wiedzących, że już nigdy 
nie wrócą do domu. Do Szyszkowej, 
czy do jakiegokolwiek innego. 

Na tej kamiennej tablicy wszyst-
ko jest napisane dokładnie: Wilhelm 
Buhl, rzemieślnik, lat 22, żołnierz 
Lekkiej Kolumny Amunicji 41 Pułku 
Artylerii Polowej, poległ pod Weol 
we Francji, Traugott Hagen, 26-letni 
nauczyciel z 19 pułku Piechoty z Lu-
bania, poległ pod Verdun, Paul Klink, 
20-letni dojarz krów poległ pod fran-
cuskim Richebourg, Bruno Scholz, 
stolarz, lat 31, poległ pod Poelcapelle 
w Belgii, piekarz, lat 23 Max Simon 
poległ pod Saint-Quentin (Francja), 
w tym samym wieku był Erich We-
iner, gospodarz domu, który zmarł 
na froncie na tyfus. Więcej szczęścia 
mieli robotnik Wilhelm Kiesler, 28 
lat, bo zmarł z ran we własnym domu 

w Szyszkowej, czy Paul Kluge, który 
– także z ran – zmarł w nieodległym 
od własnego domu szpitalu w dzisiej-
szych Mysłakowicach…

Pierwsza wojna światowa wróciła 
do Szyszkowej w gminie Leśna niemal 
sto lat po jej zakończeniu, dokładnie 
w 2016 r., kiedy to strażacy – ochot-
nicy z Szyszkowej przy współudziale 
Stowarzyszenie Miłośników Górnych 
Łużyc odnaleźli i oczyścili pomnik, 
który stanął w tej wsi 25 czerwca… 
1922 r. Na obelisku wyryto nazwiska 
27 poległych, zaginionych i zmarłych 
byłych mieszkańców Szyszkowej, któ-
ra wówczas nosiła nazwę Ortmanns-
dorf. 

Pochodzili z jednej wsi, ginęli we 
Francji, Belgii, w Polsce i na Ukrainie 
(jak woźnica, Max Stecker), czy też 
zaginęli bez śladu na polach francu-
skich bitew (jak robotnik Paul Fo-
erster), którego widziano w marcu 
1916 r. gdzieś pod Aragonny, a potem 
już nigdzie indziej.

O pomnikach żołnierzy niemiec-
kich z I wojny światowej, odnajdy-
wanych i remontowanych, wystawio-
nych ponownie we wsiach Pogórza 
Izerskiego pisaliśmy już kilka razy. 
Są takie od zachodu do wschodu, od 

Gronowa w gminie Zgorzelec, przez 
Golejów w gminie Lubomierz, w Gry-
fowie Śląskim, do Starej Kamienicy. 
Ten pod Leśną, w Szyszkowej, jest od-
restaurowany stosunkowo niedawno. 
Nie wszystkie tablice z nazwiskami 
żołnierzy można odratować, niektó-
re z tablic są już tylko bezimiennymi 
monumentami. W niedawnym wy-
daniu „Ech” pisaliśmy o kilkuletniej 
pracy, zwieńczonej pełnym sukcesem 
z Zawidowa – tam dokonano identy-
fikacji szczątków niemieckiego żoł-
nierza z II wojny światowej.

– To nadal drażliwa sprawa – mó-
wią historycy zajmujący się tymi 
kwestiami. – O ile dystans czasowy 
między I wojną i współczesnymi cza-

sami, to znaczy II dekadą XXI w. jest 
na tyle odległy, że nie ma już wśród 
żywych bezpośrednich ofiar tamtego 
wojennego kataklizmu, to z II wojną 
jest już inaczej. W dodatku można 
powiedzieć, że I wojna dla Polaków 
była w pewnym sensie oczyszczają-
ca, bo powrót Polski na mapy świata 
jest w jakimś znaczeniu jej efektem, 
to II wojna była dla nas niszczącym 

27 mieszkańców dawnej Szyszkowej, którzy nie wrócili do domu

Kamienna pamięć

Na pytanie: kiedy skończy się re-
mont Rynku w Lubomierzu? – nie 
ma prostej odpowiedzi. – Według 
umowy – mówi burmistrz, Marek 
Chrabąszcz – Rynek miał być odda-
ny po remoncie w listopadzie br., ale 
kiedy rozmawiamy z wykonawcą, to 
słyszymy, że być może termin uda 
się skrócić i Rynek gotowy będzie już 
w końcu… lipca!

Harmonogramy robót były precy-
zyjnie przeliczone i listopad – w okre-
sie planowania tej przebudowy – być 
najbardziej realny. Tegoroczna zima 
była jednak dla wszystkich wykonaw-
ców robót ziemnych wyjątkowo ła-
skawa. Musieli przewidywać, że przy-
najmniej od grudnia do lutego grunt 

będzie przemarznięty i w zasadzie nie 
będzie można pracować, a okazało 
się, że poza kilkoma mroźnymi noca-
mi temperatury były na tyle znośne, 
że nie przeszkadzały koparkom, spy-
chaczom, itp.

– Przyspieszenie robót i zakoń-
czenie prac przed sierpniem – mówi 
M. Chrabąszcz – byłoby dla nas po-
dwójnie ważne, bo skrócimy czas 
zajmowania placu przez ekipy, ale 
przede wszystkim dlatego, że kolej-
na edycja Festiwalu Komedii Filmo-
wych mogłaby się odbyć w centrum 
miasta, a nie na placach, które ze 
względu na swoją wielkość nie po-
zwolą nam na rozwinięcie szerokiej 
widowni. 

W listopadzie, może jednak w… 
lipcu ?!

Świeradów-Zdrój i Stóg Izerski 
nie jest jedynym miejscem Pogórza 
Izerskiego, w którym zima jest szcze-
gólnie atrakcyjna, bo jeszcze przecież 
jest i Łysa Góra w Jeżowie Sudeckim, 
czy Łagowski Ośrodek Sportu w gmi-
nie Zgorzelec, utrzymującej najwięk-
sze sztuczne lodowisko (nie tylko na 

Czy się kołem 
potoczy…

…mirska historia kolei? Współ-
czesny kronikarz spraw miejskich 
odnotował, że w 1884 r., w listopadzie 
otwarto uroczyście linię kolejową 
Gryfów Śląski – Mirsk. Pochód z or-
kiestrą powitał pociąg, który na stację 
przyjechał o godz. 12.30.

Od siebie dodamy, że czynione 
starania o przywrócenie kursowania 
pociągu na trasie Świeradów-Zdrój – 
Gryfów Śląski przez Mirsk nie przy-
noszą tymczasem pełnego sukcesu, 
a mija od tamtego momentu 135 lat. 
Czasy się zmieniły – do pochodów 
trudno ludzi namówić, z reinkarna-
cją miejscowej orkiestry też łatwo 
nie pójdzie, a i pociąg przyjechać nie 
ma zamiaru. Nie wiadomo więc, czy 
historia potoczy się kołem (po szy-
nach).

Widoczne na zdjęciu schody i mur 
nie są wbrew pozorom wejściem do 
średniowiecznego zamku, a do… no-
woczesnego nadleśnictwa. Dokładnie 
– do Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. 
Wyjątkowo starannie ułożone z płyt 
łupków serycytowych, czyli najpopu-
larniejszego w tych okolicach budul-
ca, robią ogromne wrażenie. Za kilka 
tygodni część muru oplotą liście ja-
kiegoś gatunku bluszczu, więc finezja 
budowniczego będzie mniej wyrazi-
sta. Tymczasem dzieło mistrza moż-
na podziwiać w pełnej krasie. 

Nie tylko schody robią wrażenie, 
nim się jeszcze wejdzie do siedziby 
Nadleśnictwa. Tuż przed progiem, 
ale na całej długości ściany frontowej 
jednego z budynków… przepływa 

strumień, również ujęty w karby 
przy pomocy takich samych kawał-
ków łupka. Gość leśniczych może 
dojść do iur suchą stopą, bowiem 
co jakiś czas wartki potok przykry-
ty jest większym kawałkiem łupka, 
co stanowi i ozdobę, i praktyczny 
pomost. 

Namawiamy każdego właści-
ciela domu, szczególnie takiego, 
który stoi na podmokłej działce, 
by zaszedł do Nadleśnictwa i zo-
baczył na własne oczy, jak można 
żyć w ładnym otoczeniu, wpisanym 
w naturalny krajobraz, niekoniecz-
nie w domku zbudowanym z bali 
przez górali z Podhala, bo akurat 
uroda Pogórza Izerskiego ma zu-
pełnie inny charakter. 

Schody jak dzieło sztuki

Koniec wojny (zimowej)
Pogórzu), ale wyciąg kanapowy i tra-
sy zjazdowe w Świeradowie-Zdroju 
są z pewnością miejscem przyciągają-
cym największą liczbę przyjezdnych 
z całej Polski. 

Ale z końcem marca „zimowy 
oręż” zjeżdża do arsenału aż do póź-
nej jesieni...
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czasu pozostało niewiele (tekst o Ol-
szynie powstawał w końcu lutego br. 
– przyp. aut.), i jest związany z po-
stacią św. Józefa, czyli patrona tego 
cechu rzemieślników, który powstał 
w Polsce – a dokładnie w Krakowie – 
już w 1489 r. W Olszynie nie ma już 
OFM, ale jest wielu stolarzy – mebla-
rzy, którzy w różnej formie wykonują 
ten zawód. Być może uda się jakiegoś 
z nich namówić, by produkował re-
pliki stołów składanych, których idea 
tu powstała?

– Jest tu nieprawdopodobnie wiele 
miejsc, jakie w sumie mogą stworzyć 
naprawdę bogatą ofertę turystyczną – 
mówi K. Animucka. – Począwszy od 
zamków, czy pałaców, których w sa-
mej Olszynie jest kilka, bo poza „na-
szym”, niestety wciąż zamkniętym, 
są przecież z Biedrzychowicach, dwa 
w Olszynie, zamek w Rajsku, a skoń-
czywszy ma magicznych miejscach 
w rodzaju „wąwozu mordu” (pisali-
śmy o nim w „Echach” już wcześniej. 
A przecież jest jeszcze „Karczma pod 
Szarym Wilkiem” na dawnym szlaku 
przemytniczym, bo tędy przebiegała 
granica między Śląskiem, a Górnymi 
Łużycami. Są kościoły, jak w Biedrzy-
chowicach, w których ołtarz stoi nad 
źródłem, jest przebogaty zbiór do-
mów przysłupowo-szachulcowych, 
których popularność na Pogórzu 
Izerskim jest ogromna. Można na 
podstawie tego majątku nie tylko 
pisać książki, legendy, czy opraco-
wania historyczne (jedno – bardzo 
cenne już jest, to praca Zbigniewa 
Madurowicza – „Olszyna w historię 
wpisana”), ale też prowadzić działa-
nia edukacyjne i promocyjne, wspie-
rające gospodarkę gminy.

Na kanwie historii meblarskiej Ol-

szyny trudno pominąć refleksję, że 
jest to miejscowość, której przemysł 
znalazł się w pewnym momencie 
swojego rozwoju w tzw. złym miejscu 
i złym czasie. Taką firmą była m.in. 
jeleniogórska „Celwiskoza”, którą za-
mknięto ze względu na szkodliwość 
jej procesów technologicznych dla 
środowiska, a kilka lat później udało 
się zniwelować jeszcze bardziej szko-
dliwe oddziaływanie elektrowni „Tu-
rów”, odpowiedzialnej za „kwaśne 
deszcze”, niszczące lasy Karkonoszy 
i Gór Izerskich. Gdyby „Celwisko-
za” przeżyła najtrudniejszy okres – 
pewnie istniałaby nadal, zmieniając 
profil produkcji. W przypadku Ol-
szyny, a precyzyjnie – Olszyńskich 
Fabryk Mebli – upadły one  fatalnym 
dla meblarstwa czasie. A niewiele lat 
później światowa firma „Ikea” zna-
lazła w jeleniogórskiej fabryce zaba-
wek drewnianych „Zorka” świetnego 
producenta… mebli do sieci swoich 
sklepów. Pracownicy „Zorki” musieli 
się przestawiać na nową produkcję – 
faktem jest, że poszło im znakomicie 
i są dziś cenionymi producentami 
choćby 100.000 stołów rocznie, tra-
fiających do sklepów „Ikei” od USA 
po Japonię. Załoga OFM nie mu-
siałaby się przestawiać, kolej (czyli 
transport – dociera do Olszyny do 
dziś, więc i przywóz surowca i odbiór 
gotowych mebli nie byłby żadnym 
problemem. Zabrakło czasu, by Ol-
szyńskie Fabryki mogły się uratować. 
Dla historyków gospodarki choćby 
te przykłady mogłyby być znakomi-
tym materiałem do analiz.

– Jesteśmy na początku drogi do 
pokazywania bogactwa Olszyny – 
konkluduje K. Animucka. – Jestem 
przekonana, że to się nam uda, cho-
ciaż nie będzie to proces łatwy.

Wzdłuż właściwie jednej drogi – 
dwie Olszyny. Miasto z burmistrzem 
Leszkiem Leśko, i wioska, z sołtys. 
Kariną Animucką. Ta pierwsza to po 
prostu Olszyna, ta druga – Olszyna 
Dolna. Żeby była jasność – nie ma 
między Olszynami ani niechęci, ani 
tym bardziej – zazdrości. Koegzystu-
ją w pełnej zgodzie i harmonii, po-
mimo, że między nimi jest jeszcze – 
przynajmniej teoretycznie – Olszyna 
Średnia. A  pełna zgoda wszystkich 

mieszkańców tych miejscowości wy-
raża się także w tym, że Dolna jest te-
matyczną „Wioską na stole”, chociaż 
historycznie ów stół jest związany 
z Olszyną, bo tam były jeszcze cał-
kiem niedawno Olszyńskie Fabryki 
Mebli, spadkobierca zakładów me-
blarskich powstałych grubo przed 
pierwszą wojną światową. Zakładów 
– bo było ich kilka, w tym dwa zna-
mienite – które uzyskały światowy 
patent na wynalazek stołu rozkłada-
nego.

Trochę to jest skomplikowane, ale 
wszystko wyjaśni się w trakcie.

– To w Olszynie i jej historii moż-
na próbować  doszukać się  idei pol-
skiego „okrągłego stołu” – uśmiecha 
się burmistrz, Leszek Leśko – bo ten 
nasz jest przed rozłożeniem najczę-
ściej okrągły, a po rozłożeniu może 
zasiąść przy nim mnóstwo gości. 
Z zapisów historycznych wynika, że 
największy stół rozkładany mógł być 
meblem wystarczającym dla…. 50 
osób! Polski „okrągły stół” z 1989 r. 
był symbolem zgody sił solidarno-
ściowych i rządowych, wywodzących 
się z PZPR. Olszyński, zamówiony 
przez Szwajcarów, którzy spodzie-
wali się wizyty niemieckiego cesarza, 
Wilhelma II też był symbolem – za-

mawiający chcieli podkreślić, że przy 
siedmiometrowym, okrągłym stole 
wszyscy goście – łącznie z cesarzem 
niemieckim – są sobie równi.

– Patent rozkładanego stołu, jaki 
otrzymał wynalazca, Robert Rusche-
weyh w 1870 r. – powiedziała Kari-
na Animucka – przyniósł zakładom 
i Olszynie wielką sławę i sporo pie-
niędzy. Spowodował też, że z jednej 
strony pobliskie tartaki zyskały sporo 
dobrych zamówień, ale też do Olszy-

ny pociągami sprowadzano drewno 
egzotyczne, niezbędne do produk-
cji wyszukanych mebli – dębinę, 
buczynę i brzozy z Turyngii i Prus 
Wschodnich, a także– z odległych 
krajów – mahoń, palisander i drew-
no różane… 

Drewniane, rozkładane stoły tra-
fiały „pod strzechy” do mieszkań 

prostych ludzi, albo zamożnych. 
Z Olszyny pochodziły też meble ab-
solutnie nadzwyczajne, jak choćby 
komplet zaprojektowany do wilii 
Gerharda Hauptmanna w Jagniąt-
kowie. Projekt Paula Zimmerlinga 
trafił do domu jedynego noblisty 
w tym regionie. Literata i dramatur-
ga, G. Hauptmanna…

– To wszystko jest już tylko wspo-
mnieniem dawnej świetności – mówi 
K. Animucka – ale chcemy ją ożywić. 
Właśnie dlatego Olszyna Dolna zo-
stała wioską tematyczną „Na stole”, 
jedną z kilkunastu na Pogórzu Izer-
skim. I dlatego – kiedy tylko nada-
rzyła się okazja, by kupić taki właśnie 
stół, mający dziś ponad sto lat, nie 
zawahaliśmy się ani chwili. Korzysta-
jąc z wiedzy zawodowej i kontaktów 
jednego z naszych mieszkańców, Łu-
kasza Tekieli (służbowo – dyrektora 
Muzeum w Lubaniu) zdobyliśmy 
taki stół i mamy nadzieję, że będzie 
stanowił początek większej naszej 

kolekcji, a może nawet izby muzeal-
nej, w której uda się nam zgromadzić 
także inne meble, które tu wyprodu-
kowano? 

Olszyna Dolna do sukcesu zmie-
rza krok po kroku. Jeszcze niedawno 
mieszkańcy tej wsi nie mieli szans 
spotkać się w innym pomieszcze-
niu, niż prywatne mieszkanie. Od 
pewnego działu – dzięki wsparciu 
władz gminy mają już lokal, który 
wprawdzie nazywa się „przystanią 
rowerową” i będzie służył turysty-
ce cyklistów, ale jest też znakomitą 
siedzibą istniejącego od 2011 r. Sto-
warzyszenia wspierającego rozwój 
Olszyny. Obiekt powstał za 150 tys. 
zł i już był miejscem odbywania się 
przeróżnych atrakcyjnych spotkań, 
także dla dzieci, które wykorzystują 
wnętrze przystani na zajęcia rzeź-
biarsko-meblarskie. Jest swoistą iro-
nią losu, że w gminie meblarzy pro-
wadzi je „importowany” fachowiec 
z Jeleniej Góry, ale nowe kadry rosną. 
Te warsztaty m.in. mogą być źródłem 
chęci do powrotu do najszczytniej-
szych lokalnych tradycji.

– Chcemy by Olszyna w ogóle, 
a Olszyna Dolna w szczególności 
zaistniała w świadomości mieszkań-
ców i przyjezdnych jako miejsce na-
dążające za współczesnymi trendami 
– mówi K. Animucka – ale w nawią-
zaniu do historii. Projekt „Ścieżka 
w Olszynie” przewiduje m.in. zajęcia 
z zakresu „geocachingu” – poszu-
kiwania skrytek, ukrytych w nim 
wiadomości. To ten element nowo-
czesności. Ale już treści notatek za-
wartych w skrytkach mają dotyczyć 
historii, tej najbliższej, wręcz doty-

kalnej. 
– To jest potrzebne, myślę, że co-

raz bardziej – mówi K.Animucka 
– bo z rozmów, jakie tutaj toczymy 
wynika, że mieszkańcy, nawet z dłu-
gim stażem, nie znają historii miej-
sca, w którym żyjemy, chociaż to jest 
naszym wspólnym majątkiem. W tej 
sprawie mamy kilku sojuszników – 
„edukatorów”, poza wspomnianym 
już Ł. Tekielą także Krzysztofa Szóst-
kę z legnickiej Fundacji „Calamita”. 
Ten projekt jest jeszcze w powija-
kach, ale jego ramy już się pojawia-
ją. Chciałabym, żeby projekt zyskał 
dzięki dyskusji mieszkańców, bo to 
przecież dla nich i w ich interesie bę-
dzie realizowany.

W planach najaktywniejszych 
mieszkańców „Wioski na Stole” jest 
jeszcze mnóstwo rozmaitych inicja-
tyw, choćby podniesienia do rangi 
lokalnego święta „Dnia Stolarza”. 
Ten dzień przypada 19 marca, więc 

„Wioska na stole” … rozsuwanym

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

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA

Stowarzyszenie Rozwoju Olszyny pozyskało środki niezbęd-
ne do budowy w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD 
Partnerstwo Izerskie z PROW 2014-2020 i przy współpracy  
z Gminą zrealizowało projekt przystani, która jednocześnie jest 
miejscem spotkań mieszkańców wsi.
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parkowych z miejscem na ekspozycję 
rzeźby z dawnej fontanny parkowej. 
W miejscu nieczynnego ujęcia wody 
zaprojektowano labirynt z żywopłotu 
formowanego . Zachowano istniejący 
– nieco dalej – plac zabaw. Zaprojek-

towano nasadzenia roślin zimozielo-
nych szpalerowych i pojedynczych, 
drzew liściastych i krzewów iglastych 
oraz liściastych zimozielonych. Przy 
alejkach zaprojektowano zatoczki 
z ławkami typu parkowego oraz loka-
lizację zadaszonych koszy na odpadki. 
Jest też stojak na rowery. 

Stowarzyszenie Akademia Rozwo-
ju Wsi w Wojcieszycach zrealizowała 
w ramach „działania 19 poddziałanie 
19.2, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020” projekt pod nazwą „Rewitaliza-
cja fragmentu byłego parku zamkowe-
go w Starej Kamienicy”. 

– Całkowita wartość projektu – po-
informowana nas Magdalena Jabłoń-
ska – to kwota 144.549,60 zł, z tego 

91.976,52 zł – to wkład Europejskiego 
Funduszu Rozwoju  ROW, a pozostała 
część – 52,572,48 – to krajowe środki 
publiczne, wypłacane przez ARiMR.

Projekt rewitalizacji nawiązywał 
do pierwotnie istniejącego parku 
przyzamkowego. Zakładał wyty-
czenie nowych alejek parkowych 
o nawierzchni z miału kamiennego. 
Obrzeża alejek wykonano z kostki 
granitowej. Stworzono też układ rabat 

Park przy zamku, zielony labirynt
ze średniowiecznym tłem

Projekt „Budowa altan – Przystani 
Izerskich na terenie gminy Lwówek 
Śląski” obejmuje inwestycję, w zakres 
której wchodzą dwie przystanie. 

Pierwsza w Ustroniu, gdzie powstał 
budynek o wartości 139.129,09 zł, 
z czego pomoc finansowa wyniosła 
63.083,00 zł. Źródłem dofinansowa-
nia był Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach poddziałania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADer”, objętego Programem 

Izerskie Przystanie 

Na rowerowych szlakach
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w zakresie „Budowa Lu 
przebudowa ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej”. Budowa 
została zakończona jesienią ub. roku.

Powstał obiekt z kamienia – pia-
skowca łamanego – tradycyjnego dla 
budów w tej okolicy, także w odległych 
historycznie czasach. Wpisuje się więc 
w dobrą tradycję budownictwa w tym 
regionie. Faktem jest, że budowla jest 
kryta dachówką ceramiczną, co sta-

Niektóre z dawniej istniejących 
urządzeń, jak stół do tenisa przenie-
siono nieco dalej. Mur, który okala 
i wzmacnia skarpę, na jakiej istnieje 
park wzmocniono, zbudowano też 
schody prowadzące do parku.

– Choćby ta praca była skompliko-
wana, bowiem mur naprawiano na 
długości ok. 80 m, uzupełniając braki 
kamieniarskie, stosowano spoino-
wanie barwione, wykonano opaskę 
żwirową, by zapobiegać podmakaniu 
muru – wspominają członkowie Sto-
warzyszenia, podkreślając jednocze-
śnie, że ten projekt był na nich sporym 
wyzwaniem, jako że po raz pierwszy 
występowali w roli beneficjenta fun-

duszy europejskich i nie wszystkie 
procedury były im doskonale znane. 
– Dziękujemy Lokalnej Grupie Dzia-
łania Partnerstwu Izerskiemu, które 
w takich momentach udzielało nam 
wszelkiej pomocy merytorycznej – 
dodali.

Beneficjent złożył wniosek  w kon-
kursie ogłoszonym przez Stowarzysze-
niu LGD Partnerstwo Izerskie, otrzy-
mał wsparcie finansowe na realizacje 
operacji w ramach PROW 2014-2020. 
Korzystał z doradztwa i pomocy w biu-
rze LGD w trakcie przygotowania , re-
alizacji i rozliczania zadań zapisanych 
w projekcie. Dziękujemy za pomoc 
i sparcie pracownikom biura LGD.

Mur wzmacnia skarpę, schody prowadzą do Parku.

nowi ukłon wobec współczesnych 
możliwości materiałowych i finanso-
wych. Przy nim – stojak na rowery, 
co oznacza, że cykliści przemierzają-
cy gminę, mogą tutaj odpocząć. 

Druga altana powstała w miejsco-
wości Pieszków – podobnie zbudo-
wana, analogicznie wyposażona.

Altany mają prawie 6 m wysoko-
ści w szczycie, więc są dość wysokie 
i niemal 200 m2 powierzchni.  Za-
równo Ustronie, jak tym bardziej 
Pieszków są niezbyt wielkimi wsiami, 
więc taki obiekt – zaspokajający po-
trzeby turystów – będzie znakomicie 
służył także mieszkańcom wsi.

Beneficjent złożył wniosek w kon-

kursie ogłoszonym przez Stowarzy-
szeniu LGD Partnerstwo Izerskie, 
otrzymał wsparcie finansowe na re-
alizacje operacji w ramach PROW 
2014-2020. Korzystał z doradztwa 

i pomocy w biurze LGD w trakcie 
przygotowania , realizacji i rozliczania 
zadań zapisanych w projekcie. Dzię-
kujemy za pomoc i wsparcie pracow-
nikom biura LGD.

Ta „jedna”, to altana rekreacyjna, 
która stanęła w Platerówce, tuż za 
okazałą siedzibą miejscowej jednostki 
OSP, w której służy 33 strażaków – 
ochotników.

– Oczywiście – powiedziano nam 
w Urzędzie Gminy – ta altana służy 
nie tylko strażakom, ale całej spo-
łeczności wsi, podobnie jak istnie-
jąca tuż obok siłownia zewnętrzna. 
Taki właśnie projekt „Budowa Alta-
ny rekreacyjnej wraz z siłownią ze-
wnętrzną” zrealizowano w Platerówce 
kosztem 104.958.49 zł, z czego tylko 
41.366,57 zł – to wkład gminny. 

Altana pełni funkcję wiaty biesiad-
nej w szczególnych okolicznościach, 
bowiem zbudowano tam nawet solid-
ny kominek, więc nawet w chłodniej-
sze dni trochę można się ogrzać.

– W tym roku obok powstanie 
jeszcze jedno miejsce, oczekiwane 
zwłaszcza przez najmłodszych – 
nowy plac zabaw – powiedziano nam. 
– Chcemy, żeby w jednym miejscu za-
istniało swoiste centrum rekreacji. To 
rozsądne choćby z tego powodu, że 

Ona jedna, ich trzydziestu trzech (i inni)

rodzice, czy starsze rodzeństwo mogą 
korzystać z siłowni, ale jednocześnie 
rzucać okiem na to, jak bawią się dzie-
ci i czy przypadkiem nie trzeba podjąć 
jakiejś interwencji ratunkowej.

Na marginesie: gmina Platerówka 
jest zapewne jednym z samorządów 
o najwyższym wskaźniku „strażaka 
na liczbę mieszkańców”. To obszar 
zaledwie 4 wsi, z czego w dwóch, to 
znaczy w Platerówce i sąsiednim 
Włosieniu istnieją prężne i liczne 
jednostki OSP. Teraz strażacy mogą 
czuć się wsparci w swoich wysiłkach 
nad utrzymaniem kondycji fizycznej,  
skoro obok ich remizy istnieje no-
wiutka siłownia. 

Beneficjent złożył wniosek  w kon-
kursie ogłoszonym przez Stowarzysze-
niu LGD Partnerstwo Izerskie, otrzy-
mał wsparcie finansowe na realizacje 
operacji w ramach PROW 2014-2020. 
Korzystał z doradztwa i pomocy w biu-
rze LGD w trakcie przygotowania , re-
alizacji i rozliczania zadań zapisanych 
w projekcie. Dziękujemy za pomoc 
i wsparcie pracownikom biura LGD.

Stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Izerskie  zrealizowało 
I grant tematyczny „ Aktywi-
zacja i integracja społeczności 
lokalnej: podnoszenie aktyw-
ności społecznej podmiotów 
życia społecznego poprzez 
doposażenie działalności ze-
społów folklorystycznych, lo-
kalnych itp.” Projekt  realizo-
wany był  przez 25 organizacji 
pozarządowych z obszaru 
LGD Partnerstwa Izerskiego. 
Celem operacji  była  aktywi-
zacja i integracja społeczności 
lokalnej poprzez doposaże-
nie podmiotów działających 
w sferze kultury i społecznej. 
Dzięki realizacji zadania 25 
organizacji z obszaru LGD 
zakupiło stroje ludowe, tema-
tyczne, historyczne oraz in-
strumenty muzyczne.

I PROJEKT GRANTOWY PROW 2014-2020 ZREALIZOWANY!
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Czy pompa ciepła jest ciepła?

– Nasza firma działa od 2012 roku 
– powiedzieli nam właściciele. – To 
były nieśmiałe początki solarów, fo-
tovoltaiki, i innych odnawialnych 
źródeł ciepła. Pojawiły się mody na 
ekologiczne ogrzewanie, ludzie szu-
kali, trochę na oślep alternatywnych 
sposobów ogrzewania mieszkań i do-
mów. Oczywiście, ważny był aspekt 
finansowy (tym bardziej, że pojawiły 
się dotacje na wymianę pieców na 

Co może łączyć śmigłowiec Mi-
17 lub samolot Su-22, albo nawet 
F-16 z kiełbasą z tołpygi, czy tatarem 
z sandacza? Pozornie taki związek 
jest absolutnie wykluczony i całkowi-
cie nierealny. A jednak… Istnieje ści-
sły związek, trudno o bardziej bezpo-
średni, bo wręcz osobisty. Radosław 
Rurek, latający mechanik, który 
całe lata dbał o te maszyny jest też 
uznanym specjalistą w zakresie po-
traw z ryb. Dowodem na to (jednym 
z kilku) jest świeradowska smażalnia 
„Smaki Natury”. Jednym z kilku, bo 
gdyby wspominać o innych, to jedy-
ny w Polsce certyfikat na wędzoną 
w sposób tradycyjny sielawę z jeziora 
Powidzkiego ma właśnie on. 

Dla wielu ludzi informacja o tym, 
że można przyrządzić z ryby kiełba-
sę jest w ogóle sensacyjna. Faktem 
jest, że nie każda ryba się do tego 
nadaje, ale niektóre gatunki – jak 
najbardziej. Tyle, że trzeba przepro-
wadzić cały proces, aż do wędzenia, 
nader fachowo, żeby końcowy efekt 
nas samych nie zaskoczył. 

– To zabawne, bo żeby zdobyć ten 
dokument musiałem się wykazać nie 
tylko znawstwem, ale też dowieść, 
że recepturę wędzenia przekazał mi 
dziadek – mówi twórca „Smaków 
Natury” – a ten fakt musiało po-
twierdzić co najmniej 50 osób. Mam 
więc sporą satysfakcję, że niełatwy 
do zdobycia certyfikat przypadł mi 
w udziale. Szczęśliwie wielkopolskie 
rodziny są liczne i mają dobrą pa-
mięć, więc uzyskałem komplet auto-
grafów.

Świeradowskie „Smaki Natury” 
są jedyną taką smażalnią w Izerach. 
A sezon na dobre ryby trwa tu przez 
zdecydowaną większość roku.

– Dbam o to, by ryby tu oferowa-
ne były najwyższej jakości, a potrawy 
z ryb – oryginalne – mówi R. Rurek. 
– Niektóre z tych potraw, jak rybna 
zupa wielkopolska, to wynik moich 
prób gastronomicznych, ale chętnie 
dzielę się recepturami. Wśród klien-
tów „Smaków Natury” są tacy, którzy 
chcieliby zjeść pełny obiad, ale i tacy, 
którzy przychodzą tutaj tylko po to, 
żeby spróbować dobrej ryby i nie po-
trzebują frytek, czy dodatków. Oni są 
najbardziej wyrafinowanymi smako-
szami, więc ich obecność daje dużą 
satysfakcję.

Smażalnia powstała przy wspar-
ciu organizacyjnym Partnerstwa 

Smaki Natury w Górach Izerskich

Izerskiego, za pośrednictwem któ-
rego uzyskano dotację w wysokości 
100 tys. zł – właściciel czeka jeszcze 
na ostatnią transzę. Teoretycznie 
powstała w obiekcie starego domu, 
praktycznie – niemalże od nowa. 
O ile jedne przepisy nakazują wyko-
rzystanie elementów starej budowli 
(o to dba konserwator zabytków), 
a tyle inne przepisy… zakazują ze 
względów budowlanych i sanitar-
nych wykorzystania elementów 
nadgryzionych „zębem czasu” (o to 
dba z kolei inspektorat nadzoru bu-
dowlanego). Inwestor musi się ja-
koś zmieścić ze swoją koncepcją 
między jednym i drugim. – To nie 
jest wprawdzie łatwe, ale możliwe 
– mówi R. Rurek. – Ten stary dom 
w  rzeczywistości już prawie nie ist-
niał, ale nowy obiekt zachowuje tam-
tą atmosferę i chyba dobrze wpisuje 
się w stylistykę zabudowy miasta. 
Inaczej nie dostałbym tych zgód. 
A że to wszystko trwa … Cóż, ważne, 
że w finale jest sukces. Zakupu do-
konaliśmy w 2015 r., działalność zo-
stała zainaugurowana w końcu 2018 
r. Sam proces budowy – to półtora 
roku, od czerwca 2017, właśnie dla-
tego, żeby dochować wszelkich reguł 
prawnych.

Klientów przyciąga i atmosfera 
wnętrz, i menu – ale bardziej to dru-
gie. Dostaw możliwie najświeższych 
ryb słodkowodnych pilnuje właści-
ciel, który najczęściej sam filetuje 
ryby i dba o to, żeby miały wyjątko-
wy smak. – Pytają mnie goście, czy 
wędkuję – mówi. – Swego czasu tak, 
ale odkąd prowadzę rybną gastrono-
mię, to już na to nie ma czasu. Sam 
lubię ryby, myślę, że nie można ta-
kiego interesu prowadzić z przeko-
naniem w innym przypadku. Ale na 

relaks przy wędce już sobie za bardzo 
pozwolić nie mogę.

Na pytanie: czy ryby w Świera-
dowie-Zdroju są atrakcją gastrono-
miczną uzyskaliśmy dwie odpowie-
dzi. Gdy pytaliśmy przechodniów 
o ulicę Strumykową, to niekoniecz-
nie umieli nam wyjaśnić, gdzie nale-
ży jechać, ale gdy wspomnieliśmy, że 
jest tam smażalnia, to pokazali kie-
runek bez wahań. Właściciel z kolei 
powiedział, że na tak postawione py-
tanie można odpowiedzieć po roku, 
kiedy minie cały sezon, bo dopiero 
wtedy będzie wszystko jasne, a klien-
ci są nieprzewidywalni, jak pogoda.

Beneficjent złożył wniosek  w kon-
kursie ogłoszonym przez Stowarzy-
szeniu LGD Partnerstwo Izerskie, 
otrzymał wsparcie finansowe na re-
alizacje operacji w ramach PROW 
2014-2020. Korzystał z doradztwa 
i pomocy w biurze LGD w trakcie 
przygotowania , realizacji i rozlicza-
nia zadań zapisanych w projekcie. 
Dziękujemy za pomoc i wsparcie 
pracownikom biura LGD.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Już wkrótce kolejne nabory wniosków PROW 2014-2020

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie już wkrótce 
planuje zorganizować szkolenie i ogłosić nabór na dzia-
łanie– rozwój działalności gospodarczych. Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środ-
ków PROW 2014-2020 na stronę internetową www.  
lgdpartnertswoizerskie.pl, w zakładce ogłoszenia znaj-
dują się informacje o aktualnych naborach wniosków 
wraz z kryteriami oraz obowiązującymi dokumentami.

Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji 
realizowanych na obszarze objętym LSR 

realizowanych przez inne podmioty niż LGD.
Rozwijanie działalności gospodarczej

– Operacja dotyczy działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem lokalnych zasobów (0 lub 3 lub 6 pkt – 
waga oceny 2) 

– Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy 
w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie (0 lub 3 lub 6 
lub 9 pkt – waga oceny 2) 

– Czy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej 
lub tworzy miejsce pracy dla w/w grupy (bezrobotni, 
osoby powyżej 50 roku życia, osoby poniżej 35 roku życia 
oraz kobiety) (0 lub 3 – waga oceny 2) 

– Operacja ma charakter innowacyjny (0 lub 3 lub 6 lub 9 
pkt – waga oceny 3)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska i klimatu (0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)

– Udział wkładu własnego w realizację operacji (0 lub 3 lub 
6 lub 9 pkt – waga oceny 1)

– Wniosek jest kompletny, Biznesplan jest racjonalny, realny 
oraz nie budzący wątpliwości (0 lub 3 pkt – waga oceny 
1)

– Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył 
w szkoleniu (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej 
przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców (0 lub 3 pkt – 
waga oceny 2)

 Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. 
Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale 
<0,00 – 6,00>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie 
wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,47

ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

coś bardziej przyjaznego przyro-
dzie), ale dla wielu istotne też było, że 
można grzać się bez dymu. Tworzy-
liśmy naszą firmę od początku, usi-
łując znaleźć „złoty środek”, między 
tzw. dynamicznym inwestowaniem, 
a koniecznością ograniczania ryzy-
ka. Początkowo – dziś patrzymy na 
to z sentymentem – stały w naszym 
sklepie ze dwa piece i trochę innych 
urządzeń…

Dziś to wszystko jest już tylko 
wspomnieniem – duża hala sprzeda-
ży, w eksponowanym miejscu, przy 
nowej ulicy w Gryfowie Śląskim, na 
tej samej działce – dwa magazyny na-
miotowe, bo nie wszystko zmieściło-
by się w hali. Stary adres, przy jednej 
z ulic Gryfowa Śląskiego już od roku 
jest przeszłością. Tam, mały sklep, 
wciśnięty w gęstą zabudowę, nie miał 
większych szans, by go można było 
znaleźć bez specjalnego poszukiwa-
nia.

– Decyzja o budowie nowej siedzi-
by nie była łatwa – mówi J. Mielni-
czyn – bo wszystko było tu nowe i nie 
do końca byliśmy pewni, czy grunt 
jest wystarczająco suchy, jak będą nas 
postrzegać klienci, itp. Oczywiście – 
dotacja uzyskana dzięki pomocy for-
malnej Partnerstwa Izerskiego była 
niezwykle istotna, ale konieczny kre-
dyt – kilkukrotnie wyższy. Ale z dru-
giej strony – nie byliśmy początkują-
cy w tej branży, za nami było i kilka 
lat doświadczeń, i rozpoznanie tech-
nologii, i umiejętność wybrania dla 
naszych klientów najlepszej opcji. 

Czuliśmy się pewniej na rynku, na 
którym wciąż przecież pojawiają się 
nowi inwestorzy, którzy w tej branży 
upatrują szans na szybkie i pewne 
osiągnięcie sukcesu. A sukces może 
być w zasięgu każdego, ale nie jest 
ani pewny, ani tym bardziej – szybki.

Na rynku energii odnawialnej 
pojawia się wciąż wielu nowych 
„graczy”, bo z jednej strony świado-
mość konsekwencji smogu, z drugiej 
– oszczędność pieniędzy na ogrze-
waniu, z trzeciej – zwyczajna moda, 
jaka zapanowała w wielu środowi-
skach powoduje, że wszyscy szukają 
czegoś najbardziej odpowiedniego. 
Dla jednych będą to solary, dla dru-
gich – fotovoltaika, dla trzecich pe-
let, czy tzw. eko-groszek, dla innych 
jeszcze – pompy ciepła. – A dla nas 
– mówią Jarosław i Katarzyna Miel-
niczyn – najważniejsze jest, żeby 
tak dobrać technologię do potrzeb 
i możliwości klienta (nie tylko moż-
liwości finansowych), żeby po jakimś 
czasie eksploatacji uznał, że to rze-
czywiście było najlepsze rozwiąza-
nie. Określenie „po jakimś czasie” 

jest o tyle istotne, że w tej branży nic 
nie dzieje się natychmiast. Potrzebne 
są dwa – trzy sezony, które zweryfi-
kują wybory. A z drugiej strony – po-
mimo (pozornie) wielu informacji 
w Internecie świadomość klienta nie 
zawsze jest na tym poziomie, żeby 
mógł zdecydować sam, biorąc pod 
uwagę wszystkie aspekty. Aspektów 
jest bowiem wiele.

– Spotykamy się niekiedy z pyta-
niami w rodzaju: „czy pompa cie-
pła jest ciepła?” i wtedy wiemy, że 
trzeba poświęcić więcej czasu, żeby 
wyjaśnić szczegóły, m.in. i takie, że 
są pompy gruntowe i powietrzne, 
że żadna pompa sama z siebie nie 
rozwiąże problemu. Tłumaczymy, 
że można oczywiście, zaufać kolek-
torom słonecznym, ale naszym zda-
niem najczęściej nie są one optymal-
ne. Tłumaczymy, że nawet obłożymy 
cały dach panelami, to nie znaczy, że 
w domu będzie od tego gorąco, i że 
niezależnie od tego, jaką technologię 
zastosujemy, to energia elektrycz-
na jest wciąż potrzebna, bo bez niej 
trudno myśleć o funkcjonowaniu 
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całego układu. Że ważny jest bilans 
energii zużywanej przez domow-
ników i trzeba urządzenia w miarę 
precyzyjnie doń dostosowac, bo to 
oznacza, że koszt instalacji będzie 
optymalny.

Zresztą są też kwestie finansowo-
-prawne, których nie jest w stanie 
zrozumieć prawie nikt, bo nie zawsze 
są one logiczne, a przynajmniej – nie 
zawsze można znaleźć w pełni lo-
giczne argumenty, żeby je wyjaśnić. 
Dla przykładu – o ile panele zostaną 
zamontowane na dachu, to klient jest 
obciążony podatkiem VAT w wys. 
8%, ale jeśli zostaną ustawione na 
gruncie obok, to stawka VAT rośnie 
do 23%, a wraz z nią – koszt inwesty-
cji. Formalnie ustawodawca tłuma-
czy, że chodzi o to, że instalacja na 
dachu jest związana z obiektem, a in-
stalacja obok obiektu nie jest z nim 
związana na trwałe, co jest trochę 
dziwne, bo tę na dachu można tak 

samo łatwo zdemontować. Ale jest – 
jak jest.

– Mamy wiele satysfakcji, że ro-
śnie grupa klientów zadowolonych 
z naszych usług – mówią J i K. Miel-
niczyn. – Jeśli powiemy, że w drugim 
półroczu ub. roku zainstalowaliśmy 
60 kotłowni, to z pewnością jest to nie 
tyle miara naszego sukcesu, ile miara 
zadowolenia i zaufania naszych klien-
tów, a przecież i im, i nam chodzi o to 
samo: żeby ciepło było tańsze, a pro-
ces jego uzyskiwania jak najmniej ko-
lidował z interesami natury. 

Beneficjent złożył wniosek  w kon-
kursie ogłoszonym przez Stowarzysze-
niu LGD Partnerstwo Izerskie, otrzy-
mał wsparcie finansowe na realizacje 
operacji w ramach PROW 2014-2020. 
Korzystał z doradztwa i pomocy w biu-
rze LGD w trakcie przygotowania , re-
alizacji i rozliczania zadań zapisanych 
w projekcie. Dziękujemy za pomoc i 
wsparcie pracownikom biura LGD.

Biblioteczka Izerska 

Książka autorstwa Anny Komsty, 
„w cywilu” dyrektorki wleńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, właśnie 
dopiero co wydana, najnowsza książ-
ka powstała na Pogórzu Izerskim, 
napisana przez mieszkańca Pogórza 
Izerskiego jest wyjątkowa.

Tytułowy stół jest i meblem, i sym-
bolem. Meblem autentycznym, do-
mowym, zastawionym smakołyka-
mi, ale i miejscem, gdzie gromadziła 
się rodzina, symbolem jej trwało-
ści… w dzieciństwie Autorki – wiel-
kim, dziś – malutkim, niepozornym 
wyszczerbionym. To nie mebel się 
skurczył, to dystans zwiększył.

Książka jest o biesiadach. O spo-
tkaniach przy różnych stołach, któ-
re zapisały się w pamięci rodzin, 
opowiadających Autorce o tym, jak 
to drzewiej bywało. Ale określenie 
„biesiada” nie ma nic wspólnego 
z obżarstwem, a raczej z niespiesz-
nym smakowaniem – potraw, życia, 
wspomnień, wędrówek… O suto 
zastawionych stołach mówić trudno 
było w czasach przed i po I wojnie 
światowej, a tym bardziej przed i po 
II wojnie. 

Gdyby patrzeć na te lata z dzi-

siejszej perspektywy, to czas życia 
pokolenia pradziadków, dziadków, 
a po części rodziców był jednym 
pasmem nieszczęść. Wędrówki były 
przecież tułaczką lub wygnaniem, 
radością bywało kupno większego 
zapasu ziemniaków, choroby bywały 
wstępem do śmierci, bo lekarze byli 
na tyle zjawiskowi, że nierzeczywiści.

A rytuały… poszanowanie jedze-
nia, uznawanego za świętość, cało-
wanie chleba, który nie mógł upaść 
na ziemię, a jeśli już upadł, należało 
kromkę ucałowaniem przeprosić. 
I cena, jaką przychodziło zapłacić 
za jedzenie,, czasami – cena życia. 
Kradzież szklanki mleka dla chorej 
matki jedna z rodzin okupiła uciecz-
ką, bo złodziejowi groziło za to wię-
zienie.

Jeden z rozdziałów książki, czyli 
jedna z kilkunastu opowieści rodzin-
nych nosi tytuł: „Ballada o pieczo-
nym udku z zamarzniętego ptaszka” 
i nie m w tym żadnej metafory,  pro-
sta relacja o tym, że próba ogrzania 
i ożywienia zamarzniętego wróbelka 
nie powiodła się, więc oskubano go, 
a smak pieczonego udka pozostał 
w pamięci do dziś. Kto może sobie 
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Przyjęło się uważać, że św. Jadwiga 
Śląska jest związana wprawdzie ca-
łym Śląskiem, ale szczególnie z Wle-
niem, jako że zamek na wzgórzu 
był jej ulubionym miejscem, a samo 
wzgórze terenem spacerów. Kilka lat 
temu wytyczono nawet po domnie-
manym trakcie jej wędrówki „Ścieżkę 
św. Jadwigi”, oznaczono ją efektownie 
(ścieżkę, nie samą świętą), wskazano 
„kamień odpoczynku” na którym 
ponoć przysiadała strudzona spa-
cerem, itp. Miejscowy kościół nosi 
wprawdzie wezwanie św. Mikołaja, 
ale w środku jest oczywiście figurka 
św. Jadwigi. Nie wypadało Jadwi-
dze mieć kościół pod własnym we-
zwaniem, tym bardziej, że była jego 
fundatorką. Za to miejscowa szkoła 
nosi jej imię. Uroczystość ogłoszenia 
św. Jadwigi Śląskiej patronką Miasta 
Wleń przeprowadzono wprawdzie 
dość późno, bo w październiku 2018 
r., ale była lokatorka zamku jest już 
patronką oficjalnie.

Wcześniej jednak Jadwiga została 
patronką innego izerskiego miasta – 
Nowogrodźca. Samorząd tegoż pod-
jął taką decyzję już w styczniu 2010 
r. Patronat św. Jadwigi w przypadku 
Nowogrodźca jest o tyle zasadny, 
że ufundowała istniejący tam dłu-
gie wieki żeński klasztor. Historycy 

sposób dobre imię księżnej życzliwej 
ludziom biednym.

Na Pogórzu kościołów pod we-
zwaniem św. Jadwigi jest spo-
ro. W Gryfowie Śląskim – jeden 
z najpiękniejszych i najciekawszych, 
z renesansowym stropem zdobio-
nych techniką sgraffito, ołtarzem 
skrzynkowym z 13 skrzyń łączonych 
drewnianymi kołkami i fantastycznie 
zachowanym mauzoleum Schaffgot-
schów. W Dłużcu pod Lwówkiem 
Śląskim, zbudowany w XIV w., prze-
budowany u progu XVI w., bardzo 
nastrojowy, surowy w swojej sylwe-
cie stoi kolejny kościół pod jej we-
zwaniem.

Na marginesie: w Jeleniej Górze 
szpital, zbudowany przede wszystkim 
dla potrzeb żołnierzy rannych w woj-
nie francusko-pruskiej nosił imię św. 
Jadwigi, a pomnik patronki do dziś 
stoi przed (nieczynnym) wejściem. 
Nieczynnym, bo szpital został kilka-
naście lat temu zamknięty, obecnie 
przebudowywany jest w części na 
„dom pogodnej jesieni”. Jedna z jele-
niogórskich ulic – na skutek tzw. de-
komunizacji – zmieniła też nazwę na 
ul. św. Jadwigi Śląskiej, a wszystko to 
razem oznacza, że renesans tej świę-
tej trwa. Gdyby jeszcze współcześni 
wzięli z niej prawdziwy przykład i od-
nosili się równie życzliwie do otocze-
nia, jak miała to ponoć robić Jadwiga 
– świat może byłby lepszy. 

Święta patronka miejsc i miast Niemiec. Powstanie klasztoru w No-
wogrodźcu, co miało nastąpić ok. 
1217 r. wyprzedziło w ogóle powsta-
nie miasta, które zostało lokowane 
w roku 1233. Gdyby klasztoru nie 
było, to być może i Nowogrodziec 
nie zaistniałbym w tym miejscu, bo 
tylko istnienie klasztoru sprawiło, że 
przyjechało tu sporo rzemieślników, 
którzy zaopatrywali klasztor w roz-
maite rzeczy.

Jakby nie było – w 777-lecie nada-
nia praw miejskich patronat nad 
miastem objęła św. Jadwiga, a radni 
samorządu  XXI wieku przyjęli, iż 
Dniem Patronki stanie się 16 paź-
dziernika.

Trudno dowieść ponad wszelką 
wątpliwość, jak wielka była aktyw-
ność św. Jadwigi za jej życia docze-
snego, ale faktem jest, że świętą zo-
stała w tempie ekspresowym. Zmarła 
w trzebnickim klasztorze w 1243 
roku, a świętą został w roku 1264.

Legend i przypowiastek o niej krą-
ży po Pogórzu wiele, z czego dwie 
– nader interesujące, obie zresztą 
potwierdzają, że w wymiarze swo-
ich czasów, czyli wieku XIII, Jadwi-
ga była kimś w rodzaju ówczesnej 
wręcz… socjalistki!

Z jej inicjatywy powstawała ko-
ścioły i szpitale – ponoć do ich bu-
dowy zaprzęgała jeńców, jakich jej 
małżonek Henryk chwytał w trakcie 
prowadzonych przez siebie podbo-

jów. On zatrudniał jeńców do bu-
dowy zamków i obwarowań, ona 
– do kościołów i szpitali, które były 
właściwie przytułkami. Bogaci cho-
rowali w swoich domach, biedota 
– w przytułkach. Jadwiga, jak głosi 
jedna z opowieści, uznawała, że wład-
cy nie powinni żyć dużo wystawniej, 
niż ich poddani, dlatego też chadzała 
boso, co wielce irytowało małżonka. 
Wymógł więc na wspólnym, mał-
żeńskim spowiedniku, by ten skłonił 
(raczej wymusił) na Jadwidze, że weź-
mie od męża buty. Jadwiga, posłuszna 
żona buty od męża z rąk spowiednika 
przyjęła, ale… po swojemu. Przepa-
sała je sznurkiem i nosiła wiszące na 
ramieniu. Tak była przedstawiana w 
różnych miejcach, z butami na ra-
mieniu, jak przedszkolak. Wolę męża 
jednak spełniła. Z kolei w leżących 
nieopodal Niwnicach na głównym 
ołtarzu kościoła (pw. św. Jadwigi – 
oczywiście) stoi figura patronki, tym 
razem bez charakterystycznych dla 
niej atrybutów, za to w rozwianym 
płaszczu, spod którego wylatują płatki 
kwiatów. Jak mówi legenda, Jadwiga 
dokarmiała jeńców pracujących przy 
budowach chlebem, którego kromki 
nosiła pod płaszczem. Jednego razu 
wiatr rozwiał jej płaszcz, kromki wy-
padały, a że w tamtych czasach nie 
mogły upaść na ziemię, bo byłby to 
występek fatalny, to w locie zmieniały 
się w płatki kwiatów, chroniąc w ten 

twierdzą, że Jadwiga otrzymała od 
męża, Henryka Brodatego nieduży 
zamek myśliwski nad Kwisą oddała 
go na potrzeby klasztoru, co mogło 
być odruchem wdzięczności wobec 
losu. Sama Jadwiga została wycho-
wana właśnie w klasztorze bene-
dyktynek na terenie dzisiejszych 

Św. Jadwiga z kościoła św. Mikołaja

wyobrazić udko wróbelka, jako fry-
kas, ten może też sobie wyobrazić 
głód.

Stąd nie dziwią tytuły, jak ten, opo-
wieści o kolejnej rodzinie – „Marzysz 
o ziemniaku, córeczko? Spróbuj za-
snąć…”. Albo przepis na pożywną 
potrawę – 500g kaszy kukurydzianej, 
300g boczku, 1 cebula, odrobina soli 
i litr wody.

Książka przetykana przepisami 
potraw niosących pozornie banalne 
aromaty, ale doprawiane serdeczną 
zapobiegliwością, więc pewnie sma-
kowały inaczej, skoro wychodziły 
spod babcinej ręki, jak „sałatka za-
bugowska babci Gieni”, czy „kiszka 
ziemniaczana na juszce”, „parowce 
z jagodami” i in.

Kto powie, że to rodzaj książki ku-
charskiej, ten będzie miał odrobinę 
racji, ale jest to przede wszystkim 
sentymentalna, choć bardzo bolesna 
opowieść o ludziach, którzy przeje-
chali pół świata w głodzie i chłodzie, 
a znaleźli swój Eden na Pogórzu Izer-
skim. I dlatego każdy, kto chciałby 
poznać prawdziwą historię osiedleń-
ców Pogórza powinien ją mieć na 
swojej bibliotecznej półce. 
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W roku 2018 powstał nowy Plan 
Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 
Świeradów. Sporządzany jest na 
okres 10 lat. W opracowaniu można 
znaleźć plan postępowania w lasach 
będących w zarządzie Nadleśnictwa. 
Dotyczy on zarówno spraw zwią-
zanych z gospodarowaniem lasami, 
ich ochroną jak również udostepnie-
niem dla społeczeństwa. 

Należy w tym miejscu pamiętać 
o trzech głównych funkcjach lasu. 
Funkcja gospodarcza, która pozwala 
na zaplanowanie odpowiednich ilo-
ści oraz pozyskania surowca drzew-
nego jak również użytków ubocz-
nych takich jak na przykład grzyby, 
owoce runa leśnego, stroiszu, itp. 
Funkcja społeczna, która określa 
możliwości udostępnienia obszarów 
leśnych dla społeczeństwa i ich wy-
korzystania w zależności od zapo-
trzebowania. Ostatnią funkcją jaką 
pełnią lasy jest funkcja przyrodnicza, 
której głównym celem jest przede 
wszystkim zachowanie środowiska 
przyrodniczego w nie pogorszonym 
stanie a w szczególności obszarów 
wyjątkowo cennych. 

Wszystkie trzy funkcje mają więk-
sze lub mniejsze znaczenie w różnych 
miejscach w kraju i w różnych rodza-
jach lasu. Dla przykładu w górach 
gdzie możemy spotkać większą licz-
bę turystów niż w innych częściach 
kraju w lasach będzie dominowała 
niejednokrotnie społeczna funkcja 

Co ma wspólnego kanapa, czy stół 
z procesem ograniczenia szkodliwe-
go oddziaływania pyłów i gazów na 
środowisko naturalne? – Sporo – po-
wiedziała nam Barbara Rymaszewska 
z Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. – 
Wprawdzie ten związek nie jest oczy-
wisty dla przeciętnego mieszkańca, ale 
bardzo ścisły. Otóż jeśli przyjmiemy, 
że drzewa w okresie swojego istnienia 
wchłaniają szkodliwe dla człowieka 
gazy, oczyszczając w ten sposób at-
mosferę i – obrazowo mówiąc – żywią 
się m.in. nimi, to znaczy że wykonane 
z drewna meble w pewien sposób są 
efektem tego „pożerania” dwutlenku 
węgla, czerpanego w procesie foto-
syntezy przez liście drzew. A z dodat-
kiem wody i soli mineralnych tworzą 
masę drewna, budując pnie i gałęzie.

Oczywiście – ten skrót jest pewnym 
uproszczeniem opisu całego procesu, 
wynikającego z współuczestnictwa 
w nim chlorofilu, pochłaniającego 
światło, później rozłożenia wody na 
tlen i wodór, wydalania życiodajnego 
tlenu do atmosfery, a łączenia wodoru 
z dwutlenkiem węgla, by wytworzyć 
glukozę służącą budowie roślin… itp., 
itd. Uczymy się o tym w szkole, za-
pominamy szybko, a z pewnością na 
lekcjach przyrody mało kto się zdoby-
wa na budowanie takiego ciągu skoja-
rzeń, z którego wynika, że bez szko-
dliwego dwutlenku węgla nie byłoby 
wygodnego krzesła, czy łóżka.

– O tym, czym są drzewa w naszym 
życiu najczęściej dowiadujemy się 
z rozmaitych akcji obrońców przy-
rody, protestujących przeciwko ich 
wycinaniu – mówi B. Rymaszewska. 
– Często gniew ekologów skupia się 
na leśnikach, bo dla niezorientowa-
nych ludzi każda wycinka drzew jest 
wstępem do katastrofy. A racjonalne 
gospodarowanie lasami jest elemen-
tem całej gospodarki, nie tylko leśnej. 
Planowa wycinka drzew, wynikająca 
z tzw. planu urządzenia lasu, najczę-
ściej na okres nie krótszy niż 10 lat 
jest racjonalnym sposobem gospoda-
rowania majątkiem przyrody. Nikt tak 
bardzo jak leśnicy nie jest zaintereso-
wany kondycją lasu, bo przecież dla 
leśników las jest wszystkim, o czym 
m.in. w wypowiedzi Nadleśniczego 
obok. 

Każda cząstka drzewa ma swoje 
„życie po życiu”. Po ścięciu drzewa 
powstają (nie tylko z pnia) tysiące 
produktów. O ile produkty z drewna 
są przez nas wszystkich nie tylko ak-
ceptowane, ale i pożądane, to samo 
ścinanie drzew budzi czasami skrajne 
emocje.

A przecież… z wierzchołków 
czerpiemy olejki eteryczne, służące 
zdrowiu, mamy drewno na rozpałkę 
w piecu, albo też opał do kominków, 
zrębki do produkcji płyt wiórowych, 
z których m.in. powstają meble, korę 
ogrodniczą, albo „pellety”, czyli mate-
riał opałowy ze sprasowanych trocin, 
zdecydowanie bardziej ekologiczny, 
niż węgiel kamienny.

1 maja Nadleśnictwo Świeradów 
zaprasza na siódmą Wielką Rodzin-
ną Majówkę z Leśnikiem. W ramach 
wydarzenia przygotowano cztery 
wycieczki po Górach Izerskich. Wy-
prawa geologiczna „Z młotkiem 
w góry” prowadząca pod zabytkową 
kopalnię „Jan”, w której towarzyszyć 
będzie geolog opowiadający o skar-
bach w kamieniach ukrytych. Drugą 
wycieczkę poprowadzą leśne trolle 
i wiedźmy, które opowiedzą uczest-
nikom o historii regionu, legendach, 
sportowych tradycjach i klęsce ekolo-
gicznej.  Wycieczka dla najmłodszych 
na ścieżkę edukacyjną  „Zajęcznik” 
będzie  przyjazna dla osób z niepełno-

Wielka Rodzinna Majówka 
z Leśnikiem

sprawnościami fizycznymi. Leśnicy 
zaproszą całe rodziny do wspólnych 
integracyjnych zabaw i rozwiązywa-
nia questów, będących nowością na 
naszej ścieżce. Rowerzystów zapra-
szamy na przejażdżkę trasami Sin-
gle Track. Każda z wycieczek będzie 
trwała około trzech – czterech godzin.  
O 14:00 wszyscy spotkają się pod 
siedzibą Nadleśnictwa na pikniku 
edukacyjnym. Zaproponujemy wy-
kłady, warsztaty, pokazy, kosztowanie 
kuchni myśliwskiej, oraz wyborną 
grochówkę przygotowaną przez OSP. 
Wieczorem zapraszamy na wycieczkę 
ornitologiczną „Co w lesie huczy”  Do 
zobaczenia!     

Meble zżerają smog?
Z pni tzw. średniowymiarowych 

powstaje absolutnie niezbędny nam 
papier na opakowania (cenne szcze-
gólnie teraz, kiedy odrzucamy ze 
wstrętem plastiki), książki, zeszyty, 
płyty MDF (rodzaj płyt pilśniowych, 
niezbędnych w budownictwie), pły-
ty wiórowe, palety do transportu, 
bez których trudno sobie wyobrazić 
już dziś przewóz towarów, a także 
m.in. węgiel drzewny. Polacy poko-
chali grilla, ale nie akceptują wycin-
ki drzew…? Konsekwencji i logiki 
w tym niewiele, gdyby się zastanowić. 

Z pni wielkowymiarowych można 
przygotować belki do budowy do-
mów, beczki, palety malarskie, łodzie 
wiosłowe, sklejki, meble, instrumenty 
muzyczne, i wiele innych.

A pozostawione na wyrębach pień-
ki nie są przykładem marnotrawstwa, 
a… życia. – Pnie – mówi B. Roma-
szewska – to środowisko życia wielu 
organizmów, od na przykład chrząsz-
czy, w tym miedziaka sosnowca, wija 
drewniaka, prosionka, porostów, 
grzybów i jadalnych i niejadalnych 
(przez człowieka, bo czasami ulubio-
nych przez zwierzęta).

Ale okazuje się, że człowiek może 
przeżyć całe lata jedząc… drzewa! 
Za „Faktem” podajemy informację 
o Mehmoodzie Butt z Pakistanu, 
który od 25 lat żywi się… drewnem 
i korą, podobno mówiąc, że jest „mi-
łośnikiem świeżego drewna i drzew”. 
Ma 50 lat, czwórkę dzieci, i od ćwierć-
wiecza zjada drewno kilku wybranych 
gatunków drzew, przekonując, że to 
bardzo zdrowe menu. Wprawdzie 
jako młody mężczyzna zaczął jeść 
drewno ze względu na skrajną biedę, 
ale przywykł, polubił i daje sobie radę 
z tą dietą.

– Nie polecam jednak tego sposobu 
na życie – mówi B. Romaszewska. – 
Są gatunki drzew, które z pewnością 
mogą zaszkodzić, choć w polskim kli-
macie są też i takie, które można „wy-
korzystać konsumpcyjnie”, choćby 
brzoza. W sklepach zdarza się znaleźć 
sok z brzozy, albo importowany (naj-
częściej kanadyjski) cukier klonowy, 
zdaniem jego fanów – zdrowszy od 
cukru z buraków. O ile nie polecam 
„diety kornika”, to chcę zwrócić uwa-
gę na to, że można jeść nie tylko drew-
no, ile z drewna i drewnem.

– ???
– Wykorzystujemy drewno do 

produkcji rozmaitych przedmio-
tów służących jedzeniu, czego na co 
dzień sobie nie uświadamiamy nawet. 
W końcu drewniane są deski do kro-
jenia chleb, do mis i ryb, drewniane 
widelce i łyżki, drewniane nożyce, itp. 
W grupie akcesoriów do grillowania 
możemy znaleźć drewniane szczyp-
ce, do mięs i ogórków, drewniane 
kufle. Gospodynie domowe używają 
z ochotą drewnianych pojemników 
do chleba, dla ludzi XXI w. stworzo-
no drewniane podstawki pod tablet. 
Efektownym prezentem są drewniane 
pudełka do wina, na świece, skrzynki 

na wino, kuferki na biżuterię, pojem-
niki na przybory krawieckie, tace… 
Są drewniane cukiernice i maselnice, 
pudełka na herbatę, stojaki do noży, 
szatkownice, wałki do ciasta,… setki 
drobnych przedmiotów.

Są i talerze – w Polsce popularne 
z drewna bukowego, impregnowane-
go olejem roślinnym, dziadki do orze-
chów, kości do gry, a przede wszyst-
kim – bardzo poszukiwane zabawki. 
Dużo cenniejsze dla dzieci i rodziców, 
niż te z tworzyw sztucznych.

– Kufry i skrzynie, terkotki i kołatki, 
nawet skarbonki drewniane, czy pu-
charki do lodów wydają się nam być 
bardziej przyjazne, niż tańsze i pozor-
nie ładniejsze z tworzyw sztucznych – 
powiedzieli nam leśnicy. Można sobie 
wyobrazić łyżkę do miodu z plastiku, 
ale ta z drewna jest „przyjaźniejsza”. 
Naczynia do kiszenia warzyw mogą 
być ceramiczne, ale drewniane też się 
opatrzyły (w dobrym tego słowa zna-
czeniu). Czy wyobrażamy sobie kred-
ki lub ołówki z plastiku?... Raczej nie, 
mimo, że wyobraźnia ludzi w XXI w. 
granic nie ma. 

Drewno wygrywa zresztą konku-
rencję w przypadkach, które skazy-
wałyby je na klęskę. Przeprowadzono 
m.in. testy – jaka deska do krojenia 
jest lepsza, drewniana, czy z tworzy-
wa? Badano różne właściwości obu 
i okazało się, że nóż po drewnianej de-
sce się nie ślizga, co w przypadku pro-
fesjonalnego kucharza jest ogromną 
zaletą, obie deski tak samo wchłaniają 
intensywne zapachy warzyw (choćby 
cebuli), więc nie ma tu przewagi pla-
stiku, a utrzymanie w czystości jest 
łatwiejsze w przypadku deski drew-
nianej, bo ta z tworzywa, jeśli już się 
ją skaleczy, to zatrzymuje resztki żyw-
ności łatwiej, niż drewniana.

Ale przede wszystkim – meble. Tu 
drewno wygrywa w cuglach każdą 
konkurencję, a wiele meblarskich 
koncernów nie poszukuje już żadnych 
substytutów, tylko takich gatunków 
drewna, które zachowywałyby trwa-
łość. Między meblem z litego drewna, 
a z płyt jest przepaść – i funkcjonal-
na, i cenowa, ale dla wielu klientów 
cena ma mniejsze znaczenie. Nie 

ma też dylematów wśród ludzi, któ-
rzy mieliby wybrać między podłogą 
z desek, a pokrytą wykładziną. Jeśli 
tylko mogą sobie pozwolić na drewno 
– wybór jest prosty. A jeśli nie mogą 
– wybierają panele, wprawdzie wyko-
nane nie z litego drewna, a wiórów, 
jednak bliższe naturalnemu surowco-
wi, niż tworzywa.

W tej sytuacji można – co oczywi-
ste – „przynudzać” mówiąc dodatko-
wo, że las (a właściwie – planowy jego 
wyrąb) daje ludziom dziesiątki tysięcy 
miejsc pracy w rejonach, w których 
o pracę trudno, bo tam tylko las, 
i las…

– Jesteśmy – jako leśnicy zdecydo-
wanie przeciwni „spontanicznej” wy-
cince drzew – mówi B. Rymaszwska. 
– Trudniej wskazać bardziej szkodli-
we działanie, niż nieprzemyślany wy-
rąb. Planowa gospodarka jest jednak 
działaniem przemyślanym, zarówno 
w sferze gospodarczej, jak i przy-
rodniczej. Las jest naprawdę naszym 
wspólnym dobrem i interesem, jeśli 
będziemy go odpowiednio szanować. 

lasu, czyli takie prowadzenie gospo-
darki leśnej, która jako priorytet sta-
wia przygotowanie lasu dla turystów 
w sposób bezpieczny zarówno dla 
nich samych jak i dla środowiska. 
Dzieje się tak dzięki wyznaczeniu 
odpowiedniej ilość szlaków tury-
stycznych przebiegających najlepiej 
poza obszarami cennymi przyrodni-
czo. Również dzięki przygotowaniu 
odpowiednich miejsc odpoczynku 
i rekreacji. Podobna sytuacja jest wo-
kół większych miast gdzie duża część 
społeczeństwa spędza wolny czas. 

Nie znaczy to jednak, że w takim 
lesie istnieje tylko jedna funkcja. 
Inne po prostu mają mniejsze zna-
czenie ale ich istnienie jest konieczne 
w celu zachowania lasu takiego jaki 
chcielibyśmy mieć w przyszłości. 
Wracając do przykładu gór zacho-
wanie lasu ma duże znaczenie dla 
ochrony gleby przed erozją. Stąd też 
ważne jest aby zachować szatę roślin-
ną na całej powierzchni oraz zacho-
wanie lasu przede wszystkim w przy-
szłości. Nie można zapominać, że 
każdy las ma swoją trwałość i kiedyś 
z jakiś mniej lub bardziej spodzie-
wanych powodów przestanie istnieć. 
Dlatego tak ważne jest młode po-
kolenie, które powinno pojawić się 
w lesie w odpowiednim momencie 
aby móc zastąpić stary drzewostan. 
W zależności od warunków i rodza-
ju lasu młode pokolenie drzew może 
pojawić się naturalnie lub sztucz-

nie. Niemniej jednak aby przetrwać 
musi mieć odpowiednie warunki 
do wzrostu. A głównym kryterium 
decydującym o dobrych warunkach 
jest odpowiednia ilość światła. Stąd 
też aby zapewnić optymalne warunki 
wzrostu wycina się część dojrzałych 
drzew. Ważną kwestią jest również 
fakt aby pozyskane drewno przed-
stawiło wartości użytkowe. Wtedy ła-
twiej znaleźć na nie nabywców a tym 
samym wywieźć co ma znaczenie 
w wielu aspektach ale to raczej temat 
na kolejny artykuł. Cześć drewna zo-
staje oczywiście w drzewostanie. Mi-
nimalna ilość jaką nakłada certyfikat 
posiadany przez Nadleśnictwo okre-
śla ilość drewna martwego w lesie na 
poziomie 5%.

Podczas wędrówek po lesie nie 
powinna nas dziwić wycinka drzew 
gdyż jest ona naturalnym procesem 
odbywającym się podczas prowadze-
nia gospodarki leśnej. Oczywiście 
w przyrodzie „wycinka” jest również 
prowadzona ale często w sposób bar-
dziej spektakularny na przykład przy 
okazji silnie wiejących wiatrów, gra-
dacji owadów, pożarów lub innych 
klęsk żywiołowych. Mamy wtedy za-
zwyczaj dużo większą szkodę w eko-
systemie leśnym, niż podczas prowa-
dzenia planowej gospodarki leśnej, 
a poza tym bardzo mały wpływ, aby 
pomóc przetrwać młodemu pokole-
niu i zachować trwałości lasu.

Plan dla lasu – plan dla ludzi
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Poczta w Olszynie powstała na 
długo przed przyjazdem pierwszego 
pociągu. Historycy wspominają, że 
konny pocztylion galopował przez 
tę miejscowość już w 1774 r. poko-
nując dystans z Lubania do Jeleniej 
Góry. Pędził szybko, ale… wciąż zbyt 
powoli, więc zastąpiono go pojaz-
dem pocztowym, jeszcze szybszym, 
w dodatku można było wozem prze-
wieźć dużo więcej przesyłek, niż na 
koniu. Pocztowa karetka jednak pę-
dziła z takim impetem, że… pierw-
szy śmiertelny wypadek drogowy 
zdarzył się właśnie w Olszynie, gdy 
nieuważny pieszy nie umknął na po-
bocze widząc jadącą pocztę. Złośliwi 
mówią, że dziś takie zdarzenie było-
by po prostu niemożliwe, bo poczta, 
aż tak bardzo się nie spieszy…

Na marginesie: budowę ko-
lei „górskiej” z Jeleniej Góry do 
Zgorzelca rozpoczęto dopiero 
w 1860 r., a trzy lata później roz-
poczęto prace przy odcinku Gry-
fów Śląski – Lubań. W 1865 r. 
oddano do użytku dworzec kole-
jowy w Olszynie. Apogeum świet-
ności olszyńskiej kolei przypadło 
na okres przed I wojną światową, 
kiedy to CODZIENNIE odprawia-
no z tej stacji ponad 50 wagonów 
towarowych przywożących drew-
no, wywożących gotowe meble, 
cegły , czy kamień budowlany. Do 
„cargo” należy dodać ponad 400 
pasażerów, przyjeżdżających i od-
jeżdżających (głównie do pracy) 
z Olszyny. Po zelektryfikowaniu 
trasy (1922 r.) odcinek z Jeleniej 
Góry do Lubania był w całych 
ówczesnych Niemczech pierwszym 
elektrycznym, z czego korzystały 
tłumy berlińczyków odwiedzają-
cych Karkonosze. Stacja w Olszy-
nie tętniła życiem, wszak przejeż-
dżało tędy okresie prosperity do 
150 pociągów dziennie.

Nie podpisujemy się pod złośli-
wostkami, aczkolwiek warto zdobyć 
się na refleksję, jak mijający czas 
„odkłada się” na rytuałach życia co-
dziennego.

Wynalazek telefonów komórko-
wych, a nieco wcześniej – wzrost 
gęstości sieci telefonów stacjonar-
nych „zabił” telegramy pocztowe, 

nie pozostawiając nawet złudzeń, że 
mogą być jeszcze kiedykolwiek po-
trzebne. Pisaliśmy o tym niedawno 
w „Echach”. Swego czasu poczta sa-
ska, czyli pracująca dla potrzeb dwo-
ru króla Polski Augusta II Mocnego 
potrafiła kurierem przewieźć listy 
wagi państwowej w trzy dni z Drezna 
do Warszawy. Pamiątką po niej jest 
jedyny zachowany na tej trasie słup 
pocztowy w granicach dzisiejszego 
Nowogrodźca i inny, odbudowany 
w Lubaniu. 

Narzekamy dziś, że znaczki są dro-
gie (zwyczajny – 2,60 zł, priorytet – 
3,20 zł za przeciętny list). To sporo, 
ale za czasów Augustów (II i III) za 
list płacono 6 groszy, to znaczy rów-
nowartość 15 jaj i to tylko na trasie 
do 12 mil, czyli niespełna 100 km – 
mila „z grubsza” liczyła 7 km.

Internet i bankowość internetowa 
odebrały poczcie jedno z głównych 
źródeł dochodu, to znaczy opłaty za 
przekazy. Wprawdzie wciąż jeszcze 
jest grupa starszych emerytów ocze-
kujących listonosza z pieniędzmi, 
ale z naturalnych powodów niknie 
w oczach. Bankomaty i karty kredy-
towe sprawiły, że popularny swego 
czasu dowcip o dzieciach na wa-
kacjach, którzy wysyłają rodzicom 
kartki z kolonii, zamieszczając tyl-
ko jedno zdanie: „Pozdrawiam was 
serdecznie przyślijcie pieniądze” dla 
współczesnych kilkunastolatków są 
całkowicie niezrozumiałe.

Firmy kurierskie zdewastowały 
wizerunek poczty, jako jedynej insty-
tucji, dzięki której można było słać 
paczki.

MMS-y likwidują niemal do zera 
wysyłanie pocztówek, a coraz dosko-
nalsze aparaty fotograficzne instalo-
wane w smartfonach sprawiają, że 
dla konwencjonalnych pozdrowień 
z wakacji jakość zdjęć jest wystarcza-
jąca.

Czy w tej sytuacji Poczta Polska 
S.A. jest firmą, która musi zniknąć? 
A może nasi Czytelnicy mają na ten 
temat inne zdanie, poparte racjonal-
nymi argumentami? Z przyjemno-
ścią poprowadzimy taką dyskusję na 
łamach. A może zechcecie się Pań-
stwo podzielić jakimś wyjątkowym 
przeżyciem związanym z działalno-
ścią poczty? Oczekujemy na listy. 

Poczta za szybka…
Bajki braci Grimm cieszą się opi-

nią opowieści, w której bajkowe mo-
tywy są przetykane koszmarnymi 
elementami i nawet jeśli się dobrze 
kończą, to fabuła najeżona jest wie-
loma okropnościami. Weźmy choćby 
za przykład opowieść „Duch w butel-
ce”, w której napisano, że dobry i ser-
deczny syn ubogiego drwala uwolnił 
z dobrego serca ze starej butelki ja-
kiegoś ducha, który „w podzięko-
waniu” obiecał, że swojemu dobro-
czyńcy skręci kark. Merkurin, bo tak 
się nazywał duch, dał się podstępem 
zwabić z powrotem do butelki, bo 
syn drwala nie miał wprawdzie pie-
niędzy, ale sprytu mu nie brakowało, 
więc w konsekwencji został bogatym 
człowiekiem, a i ojcu – drwalowi po-
mógł stanąć na nogi. 

Dziwaczne to bajki. Bajkopisa-
rzom z reguły nie chodziło o to, żeby 
kusić ludzi mamoną, a chcieli dawać 
im – przynajmniej w bajkach – tro-
chę szczęścia. Bracia Grimm swoje 
bajki konstruowali inaczej. 

Były one na tyle popularne i na 
tyle efektowne, że ilustracje do bajek 
stanowiły motyw zdobniczy zarówno 
w plastyce, jak i w… architekturze. 
Na terenie Pogórza Izerskiego istnie-
je nawet szkoła, na której do dziś wi-
dać wiele zdobień związanych z tymi 
właśnie bajkami.

Dla przykładu – jedna z opowieści 
braci Grimm traktuje o trzech bra-
ciach wysoko urodzonych, z których 
jeden, zwany Głuptasem, nie był ob-
darzony książęcym sprytem, a był 
skrajnie naiwny. Kiedy we trójkę 
wyruszyli w szeroki świat dwaj mą-
drzejsi bracia usiłowali co i raz ze-
psuć a to mrowisko, a to zabić i upiec 
kaczki pływające po spokojnym 
stawie, a to na koniec podpalić ul, 
w którym pracowite pszczoły groma-
dziły miód na zimę. Brat – Głuptasek 
wybronił przed złośliwością swo-
ich braci mrówki, kaczki i pszczoły. 
A kiedy zbiegiem okoliczności cała 
trójka braci po kolei została podda-
na próbom, w wyniku których zły 
czarownik zamienił po kolei dwóch 
starszych braci w kamienie, to młod-
szemu w rozwiązaniu trudnych za-
gadek pomogły mrówki i kaczki. 
A na koniec miał odgadnąć która ze 
śpiących dziewczynek przed snem 
jadła cukier, która piła syrop, a któ-
ra skosztowała miodu? Głuptas sam 
z tym zadaniem by sobie nie pora-
dził, ale królowa pszczół z uratowa-
nego przez Głuptaska ula przyleciała  
pomocą, siadła delikatnie na ustach 
każdej ze śpiących dziewczynek 
i bezbłędni wskazała tę, która próbo-
wała miodu. Głuptasek sam uniknął 

Szkoła strasznych bajek 

Jak można „przeczytać” ściany, okna i drzwi?

zamiany w kamień, a w dodatku przywrócił 
do życia obu swoich skamieniałych braci.

Bajka o „Królowej Pszczół” kończy się 
szczęśliwie, bo wszyscy żyli długo i dobrze. 
A co to ma wspólnego z Pogórzem Izer-
skim?

Otóż elementy elewacji lwóweckiego Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych ozdobione są postaciami z bajek braci 
Grimm. Wspomniane pszczoły (dokładnie 
14 owadów) przysiadły na filarach jedne-
go ze szkolnych portali, na innym widać 
twarz starej kobiecy oraz dwójki dzieci, 
jakby wprost „wyjętych” z opowieści o Jasiu 
i Małgosi oraz wstrętnej wiedźmie, i wiele 
innych. Miłośników bajek wypadałoby za-
prosić do Lwówka Śląskiego. Może odczyta-
ją z murów szkoły także inne bajki? 

Bracia Grimm – Jakub i Wilhelm, żyją-
cy na przełomie XVIII/XIX w., niemieccy 
językoznawcy i pisarze, badacze mitów 
i legend germańskich, z zawodu… praw-
nicy. Może dlatego motyw zwycięstwa 
dobra nad złem (po licznych kłopotach) 
stał się przewodnim motywem zbieranych 
i opracowywanych przez nich opowieści. 
Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że naj-
bardziej znane powiedzenia, używane 
powszechnie i dziś, pochodzą z ich ksią-
żek, jak choćby „zwierciadełko powiedz 
przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?”.

W szczerym polu, za zaoraną zie-
mią, widać ledwo co wystającą nie-
wiele ponad poziom gruntu tablicę 
z napisem „Batowice Lubańskie”. To 
przystanek kolejowy w miejscowości, 
której nie ma. Swego czasu w tele-
wizji wyświetlany był serial „Daleko 
od szosy”. Ten przystanek został jak-
by żywcem wyjęty z tamtej narracji, 
bo w zasadzie należy do Wlosienia, 
wsi w gminie Platerówka, ale jest od 
najdalszych krańców tejże wsi odda-
lony o ponad kilometr. W Internecie 
(który wszystko wie) zapisano, że ów 

Miejsce, którego nie ma

przystanek ma bezpośrednie połącze-
nie z Wrocławiem. Może i tak jest, ale 
nie ma za to bezpośredniego połącze-
nia z szosą z Lubania do Włosienia, 
z której wprawdzie widać tablicę, ale 
dotrzeć tam można ewentualnie na 
piechotę. Zapisano w historii kolej-
nictwa polskiego, iż „zabudowania 
stacji we Włosieniu powstały w 1865 
roku, równocześnie z linią kolejową”. 
Może i powstały, ale też ich nie widać. 
W zasadzie nie widać niczego, poza 
tablicą, na której napisano nazwę wsi, 
której nie widać, bo jej nie ma. 

Pszczoły z bajki

„Bajkowa” szkoła 
we Lwówku Śląskim
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W Świeradowie-Zdroju stoi – jak 
przypuszczaliśmy – jedyny w swo-
im rodzaju pomnik dzika. Dziki nie 
są zwierzętami, które budzą jakąś 
szczególną ufność czy czułość, więc 
wydawało się, że ten pomnik jest 
absolutnym wyjątkiem. Stoi przed 
siedzibą Nadleśnictwa i widzieli-
śmy w tym symbol natury (dzikiej 
– co oczywiste), integralnie związany 
z charakterem tej instytucji.

Otóż – nie… I to po kilkakroć – nie!
Po pierwsze; dokładnie taki sam 

pomnik stoi we… Florencji. Różnica 
jest subtelna – tamten florencki jest 
cały z metalu, ten świeradowski nie 
stanowi monolitu – ma niewypełnio-
ne metalem wnętrze. Po drugie – ten 
pomnik (florencki) został wykonany 
przez Pietro Tacca, ale… na podsta-
wie antycznej rzeźby. Jest rodzajem 
kopii, więc świeradowski (niczego 
nie ujmując jego urodzie, jak najbar-
dziej – dzikiej) jest kopią kopii.

Podobieństw między florenckim 
i świeradowskim dzikiem jest tro-
chę. Jeden i drugi ma „wygłaskany” 

Dzikie pomniki – świńska sprawa

ryjek, bo krąży legenda, że kto po-
trze dłonią dzikiego ryja, ten wróci 
do tego fantastycznego miasta. Po-
mnik świeradowski stoi w miejscu 
trudnodostępnym, więc amatorów 
pocierania jest mniej, ale i tak ryjek 
wygląda na wygłaskany. Kto chce, to 
i tak do Świeradowa-Zdroju wraca, 
choćby dzikiego ryja nawet palcem 
nie dotknął.

I jeszcze jedna analogia. Florenc-
ki dziś stoi w wyjątkowo ruchliwym 
miejscu, placu handlowym zwanym 
Loggia del Mercato Nuovo. Ale stał 
w nieco innym. Świeradowski też zo-
stał swego czasu przestawiony, jed-
nak na krótko. Mieszkańcy miasta, 
zaniepokojeni zniknięciem dzika, 
którego figura znalazła się nieco głę-
biej, ale na tym samym terenie Nad-
leśnictwa, za budynkiem, postulowa-
li jego powrót na „stare śmieci”. I nie 
minęło dużo czasu, jak dzik wrócił 
i znowu rozpiera się leniwie przed 
frontonem instytucji.

Pieszczotliwie nazywany „il por-
cellino” (od drugiej, mniej oficjalnej 

Klimatyzacja. W Mojeszu.
W Mojeszu, gmina Lwówek Śląski wszystko jest jasne, jak na dłoni. Na jednym budynku reklama zachęca do sko-

rzystania z usługi instalowania klimatyzacji, a tuż obok, w drugim widać wzorcowo, jak owa „klimatyzacja a’la Mojesz” 
wygląda. Po prostu – likwiduje się ścianę. Latem system działa lepiej. Jeśli ktoś się zdecyduje na skorzystanie z usług nie 
może mieć pretensji o… mhm… oryginalność rozwiązań. „Widziały gały co brały” – można stwierdzić. I można dodać, 
że tu nikt nikomu kota w worku nie wciska. Jednym rzutem oka można ocenić ofertę. 

nazwy tego targu – Mercato del Por-
cellino) wciąż prowokuje turystów 
do pieszczot. 

Trudno znaleźć analogiczny po-
mnik dzika, jak w Świeradowie-
-Zdroju, ale… w nieodległej przecież 
Świdnicy jest pomnik całego stada 
dzików, precyzyjnie – lochy z war-
chlakami. Świdnickie dziki pilnują 
tzw. Skrzyni Pamięci Świdniczan. 
W 2014 r. w Skrzyni (swoistej kap-
sule czasu) umieszczono pamiątki 
współczesnej Świdnicy, zakopano 
skrzynię z przesłaniem, by została 
otwarta za 100 lat, a pomnik dzikiej 
rodzinki stanowi rodzaj pokrywy tej 
Skrzyni. Nie jest przypadkiem, że to 
dziki pilnują skarbów współczesno-
ści świdniczan – w herbie tego mia-
sta widnieje (poza koroną i gryfem) 
właśnie dzik.

Pomnik dzika znajdziemy też 
w Kielcach – bardzo efektowny. Nie-
mniej największy (chyba na świecie) 
pomnik dzika możemy znaleźć  we 
francuskim departamencie Ardenów. 
Wysokość ardeńskiego dzika to 8,5 m, 
rzeźba ma ponoć długość  14 m i waży 
ok. 50 ton! Wizerunek dzika umieścili 
nawet w swoim klubowym herbie pił-
karze z tego regionu.

Wbrew więc naszym przypuszcze-
niom – świeradowski dzik nie jest aż 
tak bardzo wyjątkowy, jakim chcieli-
byśmy go widzieć. Ale jest ze wszech 
miar oryginalny – bo nasz, izerski. 
I w sympatii do niego wcale nam 
nie przeszkadza fakt, że przyrodni-
cy przekonują, że należy go gatun-
ku nazywanego dość nieprzyjemnie 
jako świniowaty, co w popularnym 
języku komplementem może nie jest, 
jednak można go mimo tego polubić. 

Tajemnica, jak bliźniak dzika 
z Florencji znalazł się w Świerado-
wie-Zdroju nadal pozostaje nieod-
kryta. Gdyby koś z Czytelników znał 
rozwiązanie tej zagadki i zechciał się 
nim z nami podzielić – będziemy zo-
bowiązani. 

Mamy kilka dobrych wiadomo-
ści i jedną dziwną. Zaczynając od 
dobrych: we Włosieniu, gmina Pla-
terówka remontowany jest most. To 
dobrze, bo pewnie była jakaś poważ-
na przyczyna i most będzie jak nowy. 
Widzieliśmy na własne oczy, że robot 
przy nim (znaczy – moście) idzie 
szparko, pomimo, że jest ciężka – to 
druga dobra wiadomość. Kolejne 
pół dobrej wiadomości, że z jednej 
strony mostu oznaczony był objazd. 
Z drugiej strony jakoś znaków nie 
widzieliśmy, ale skoro był oznaczony 
z jednej, to jednak jest to dobra wia-
domość prawie cała.

Jest też dziwna. Na znaku drogo-
wym – tablicy informacyjnej zapi-
sano termin remontu, ale trochę za-
gadkowo. „W dniach……………… 
– …………….. Most zamknięty”. 
To właściwie też można odebrać jako 
dobrą wiadomość, bo w każdej sytu-
acji wykonawca, jak zakończy swoją 
pracę, wpisze właściwą datę i można 
się założyć, że remont mostu będzie 
zakończony w terminie. A że nie wia-
domo w jakim – to już inna sprawa. 
I nie warto zawracać nią głowy kie-
rowcom. 

Most. Zamknięty z powodu, 
że nieczynny

Kto nie wie – informujemy, 
kto już wie – przypominamy, 
że Zawidów, to „Miasto pod 
skrzydłem anioła”. I taka jest 
teza akcji promocyjnej pro-
wadzonej z coraz większym 
powodzeniem przez tamtejszy 
UM.

Zawidów ma swojego anio-
ła – ten z herbu miejskiego, 
to Archanioł Michał. Jednak 
prowadząc „anielską kampa-
nię” miasto przygotowuje się 
m.in. do wystawy fotograficz-
nej, w trakcie której ekspono-
wanych będzie co najmniej 
kilkanaście (a może kilkadzie-
siąt) wizerunków rozmaitych 
aniołów, które można zoba-
czyć na Pogórzu Izerskim.

Planuje się też – o ile nic 
się nie zmieni – ponowne rozpisanie 
konkursu na miejskim profilu FB. W  
ramach pierwszej edycji tego kon-
kursu grupa osób przesłała szcze-
gólne wizerunki aniołów spotkanych 
na drodze wakacyjnych wędrówek. 
O ile w roku 2019 konkurs będzie 
kontynuowany, to może się okazać, 
że efektów poszukiwań będzie zde-
cydowanie więcej.

Zachęcając do uczestnictwa w ta-
kim przedsięwzięciu Czytelników na-
szej Gazety, nie tylko mieszkańców 
Zawidowa, prezentujemy w ramach 
zachęty publikowany w tym tekście 
wizerunek jednego z aniołów z py-
taniem – gdzie ma swoje „gniazdo”, 

w jakim mieście można tego anioła 
zobaczyć?

Podpowiadamy – dla ułatwienia 
– że jest bardzo efektownie ekspono-
wany, na jednej z frontowych ścian 
ważnego dla lokalnej społeczno-
ści obiektu. I żeby jeszcze bardziej 
ułatwić odpowiedź – widoczny na 
zdjęciu anioł dysponuje widocznym 
obok sylwetki atrybutem, z którym 
kojarzony jest najczęściej św. Kle-
mens. 

Na odpowiedzi oczekujemy 
w siedzibie LGD Partnerstwo Izer-
skie w Uboczu – można je przesyłać 
pocztą zwykłą (niestety – od 1.04. 
znaczek „ekonomiczny” można ku-
pić za 3.30 zł) lub elektroniczną. 

Izerskie anioły
KONKURS z aniołem albo i dwa

Powiedzieli. Pomyśleli…?
Zdarza się, że ludzie tzw. publiczni 

w ferworze swoich wystąpień chcą 
powiedzieć coś szybko i na temat. 
Skutki tego pośpiechu bywają prze-
śmieszne. Dla przykładu:

– trzeba dzieciom zabezpieczyć 
bezpieczeństwo – mówili ostatnio 
zatroskani sytuacją w szkołach poli-
tycy, zasłuchani chyba w brzmienie 
własnego głosu, bo gdyby zastanowi-

li się nad sensem, to pewnie powie-
dzieliby to samo, ale inaczej

– ogrom tego pożaru był bardzo 
duży – stwierdził prezenter jednego 
z programów TV, czym zasugerował 
widzom, że ogrom innego poża-
ru mógłby być mniejszy. – A czym 
ogrom może być mały ? – zastanowili 
się widzowie

– jesteśmy gotowi, by porozma-
wiać o tych rozmowach – zadekla-
rował jeden z uczestników negocja-

cji, chcąc przejść do kolejnego etapu 
ustaleń. Jeśli i te ustalenia miałyby 
być tak precyzyjne, jak rozmowy 
o nich, to należy wątpić w dobry ich 
skutek 

– było to zdarzenie chwilowe – 
skonkludował inny prezenter TV. 
Naszym zdaniem każde zdarzenie 
trwa chwilę, bo inaczej to jest cykl 
zdarzeń, albo proces. Ale z telewi-
zją się nie dyskutuje – oni wiedzą 
wszystko lepiej. 


