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O drzewach
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę 

z faktu, jak wiele powiedzeń i afo-
ryzmów odnosi się do drzew i lasu. 
Począwszy od tych najbardziej banal-
nych: „Nie było nas – był las, nie bę-
dzie nas – będzie las”, czy „Im dalej w 
las, tym więcej drzew”, aż po rzadziej 
spotykane, a refleksyjne – „Szumi las 
– ma czas”, czy „Drzewo, które skrzy-
pi, dłużej w lesie stoi”. Wszystkie one 
odnoszą się do jednego z przewod-
nich tematów tego wydania gazety, 
w którym mowa jest i o opiekowaniu 
się drzewami (s.   ), ale i o dwóch re-
witalizowanych właśnie parkach (s. 
….  i ….). Nie zawsze też zdajemy 
sobie sprawę, że popularne, potocz-
ne powiedzenia mają podobne sobie 
w innych językach. Dla przykładu: 
Szwedzi mawiają „coś poszło w las”, 
to znaczy, że nie do końca się udało, 
my mówimy „spadaj na drzewo”, co 
jest równoznaczne, z „daj mi spokój”. 
Jeden z najsłynniejszych dramatów, 
grany przez całe lata na polskich sce-
nach, nosił tytuł „Drzewa umieją sto-
jąc”, z kolei prześmieszna komedia z 

udziałem plejady znakomitych akto-
rów prezentowana była pod tytułem 
„Rozmowy przy wycinaniu lasu”.

Drzewa były inspiracją dla poetów: 
„Drzewa – to chmur zgęszczenia, pod 
nimi dzwoni ziemia, nad nimi rwą 
wezbrane, planety z brązu lane…” – 
to tekst Krzysztofa K. Baczyńskiego, 
z 1941 r. Albo po kobiecemu Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska – „Niebo 
się gniewa , obłoki nadbiegają w tłu-
mie… Szczęśliwe drzewa – będą mo-
gły się wyszumieć!”. Z kolei żartobli-
wie pisał o drzewach Jan Brzechwa: 
„Drzewo jest mocniejsze niż lew i niż 
wół, drzewo nawet przerasta żyrafę, 
a człowiek – jeśli zechce – to zrobi z 
drzewa stół, albo drzwi, albo nawet 
szafę”.

Przepięknie, króciutkim zdaniem, 
opowiedział o drzewie jeden z pol-
skich noblistów XX wieku, Czesław 
Miłosz – „mówię do ciebie milcząc, 
jak obłok, jak drzewo…”.

Mając to wszystko na względzie 
zachęcamy do lektury wspomnia-
nych  tekstów o drzewach w lasach 
i parkach, mając nadzieję, że Czytel-
nicy „Ech” popatrząna drzewa teraz 
innym okiem. 

Perły, z których wykonywano naj-
cenniejsze ozdoby koronowanych 
głów pochodziły z ciepłych mórz i 
nurkowie wydobywali je w trudnych 
warunkach, ryzykując swoje życie. To 
prawda, ale nie cała prawda.

Perły, którymi zdobiono korony 
królów i ozdabiano cenną biżuterię 
pochodziły też z… płytkiej Kwisy. 
Swego czasu w słodkich wodach tej 
rzeki (l też Kociego Potoku w oko-
licach Zawidowa, Miłoszowskiego 
Potoku, i in.) żył małż – skójka perło-
rodna i już w XVI wieku poszukiwa-
cze pereł, uzyskawszy zgodę cesarza 
Rudolfa II Habsburga tą drogą zdo-
bywali perły. Niestety – rabunkowe 
poszukiwania pereł sprawiły, że cho-

Perły prosto z… Kwisy !
ciaż zgoda cesarska została cofnięta 
(wprawdzie już przez innego władcę, 
bo Saksonii w 1729 r.)skójka zaczęła 
ginąć w oczach. Ok. 1800 roku wy-
stępowała już sporadycznie .

Szlifiernie pereł, istniejące wtedy 
m.in. w okolicach Leśnej, Miłoszo-
wie i Pobiednej traciły rację bytu. 
Pamiątką po skójce pozostał Perło-
wy Szlak, którym można wędrować 
od Baworowa w okolicach Leśnej 
prawym brzegiem Kwisy  do Skały 
Marii, Królewskiego Placu, i dalej. 
Wprawdzie pereł już nie znajdziemy, 
jednak w „Słomianym Dworze” moż-
na zobaczyć, jak wyglądały muszle 
skójki perłorodnej i poznać rozmaite 
tajemnice z tym małżem związane. 

Od Redaktora 

Kończy się 2019 rok, który w naszym – izerskim – przypadku ob-
fitował w dobre zdarzenia, o czym świadczy choćby spory zestaw 
tekstów w tym wydaniu „Ech Izerskich”, ilustrujących dokonania róż-
nych podmiotów, korzystających ze wsparcia Partnerstwa w realizacji 
swoich planów. Warto podkreślić, że rozmaitość tematyczna i zakres 
merytoryczny (a co za tym idzie – materialny) były wyjątkowo sze-
rokie, a podejmowane zadania – wyjątkowo racjonalnie przemyślane. 
Mamy nadzieję, że przyniosą one sukces pomysłodawcom, czego go-
rąco życzymy, podobnie przecież, jak życzymy sukcesów wszystkim w 
nadchodzącym roku. Życzymy też uporu i konsekwencji w działaniu, 
a przede wszystkim rozwagi i wiary w siebie. Te cztery elementy są 
bardzo ważne w podejmowaniu wyzwań – gospodarczych i społecz-
nych – bo przecież sukces nie przychodzi nigdy łatwo. Jeden z filozo-
fów powiedział, że jest on rodzajem wędrówki od porażki do porażki 
bez utraty entuzjazmu i wiary w siebie, co jest trochę przewrotne, ale 
jednak prawdziwe.

Wokół nas mnóstwo niewykorzystanych wciąż szans i tylko naszą 
sprawą jest ich dostrzeżenie i podjęcie wyzwań… Wszystkim życzymy 
odwagi, bo pewnie od niej zaczyna się sukces. Czasami trzeba wielkiej 
wytrwałości, lat pracy i pewnie odrobiny szczęścia, ale efekty wówczas 
są imponujące. Zachęcamy do lektury tekstu o „Słomianym Dworze”, 
który jest przykładem takiego właśnie efektu. Gratulując wszystkim, 
którzy po pierwsze sukcesy już sięgnęli, zachęcamy innych, by poszli w 
ich ślady. Nowy Rok 2020 niech będzie Wasz!

Redaktor Naczelna
Bożena Mulik

Wszystkim naszym Czytelnikom, Mieszkańcom Pogórza Izerskiego, ich Przyjaciołom, 
i Przyjaciołom ich Przyjaciół życzymy, by na swoich drogach w roku 2020 spotykali 
wyłącznie życzliwość, radość, zrozumienie, akceptację… słowem ludzi, którzy potrafią 
cieszyć się radością i sukcesami innych. Życzymy, by Święta Bożego Narodzenia były 
czasem spokoju, a Nowy – 2020 – Rok czasem spełnienia marzeń. Tych maleńkich i 
nieśmiałych, ale i tych ogromnych i trochę nawet szalonych – marzenia bowiem muszą 
przerastać wyobraźnię, by warto było po nie sięgać.

Życzymy sukcesów w pracy, satysfakcji osobistej i codziennych radości
Prezes i Zarząd LGD Partnerstwo Izerskie, wraz z zespołem 

Historycy mawiają, że perły wykorzystuje się jako elementy biżuterii od… 6.000 
lat! W legendach opowiadano, że perły są łzami aniołów, stąd m.in. opowieść z okolic 
Zawidowa o perłach poszukiwanych w Kocim Potoku, które miały być łzami dziew-
czyny tęskniącej za narzeczonym, który poszedł na wojnę i nigdy z niej nie powrócił. 
W przypadku pereł słonowodnych, wydobywanych z wód oceanów mawia się też, że 
powstają w chwili, gdy skraj tęczy dotyka biegnących po oceanie fal. Przed wiekami 
kruszono perły, uznając, że leczą wiele dolegliwości, m.in. serca i układu krążenia

To Ubocze, ale 
w samym centrum

Znaczenie słowa „ubocze” jest 
oczywiste – to „spokojne miejsce, od-
dalone od osiedli ludzkich, od szla-
ków komunikacyjnych, w ogóle od 
miejsc, gdzie jest dużo ludzi”. Ale… 
nasze Ubocze, izerskie, jest dokładnie 
zaprzeczeniem tego znaczenia.

Pomijamy oczywisty fakt, że wła-
śnie tutaj mieści się siedziba naszego 
Partnerstwa, co już oznacza, że nie 
jest to takie zwyczajne ubocze. Nigdy 
zresztą takim nie było. O tej wsi było 
głośno już w XIV wieku, a później 
– jeszcze bardziej. Wieś, okresowo 
dzielona na dwie lub trzy (a nawet – 
cztery, w początkach XVIII w.) części 
pozostawała w rękach a to kupców 
lubomierskich, a to możnowładców 
spod Lwówka Śląskiego. W końcu 
kupił je przedstawiciel rodu Schaf-
fgotschów, ale i on odsprzedał wieś 
kolejnemu nabywcy. W księgach za-
pisano, że na początku XIX w. we wsi 
były 292 domy i dwa folwarki, dwa 
kościoły i dwie szkoły,, więc jak na 
„ubocze” to rejwach tam był spory. 

Szczęśliwie wojny obchodziły się 
ze wsią nader delikatnie. Począwszy 
od kampanii 1813 rr., kiedy to wyco-
fujące się wojska francuskie, rozbite 
nad Kaczawą weszły do wsi, ale nie 
spowodowały szkód, podobnie też 
II wojna światowa nie pozostawiła 
złych śladów, pomimo , że – jak sły-
chy głoszą – tamtejsze tkalnie prze-
stawiono na produkcję dla frontu i 
wytwarzano nie mundury, a części do 
rakiet „V”. Dziś najbardziej barwnym 
elementem wsi jest plantacja lawen-
dy przez jedno z gospodarstw i choć 
nie jest to „strategiczna” gospodarczo 
działalność, to z pewnością dodaje 
okolicy kolorytu. 
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Ołdrzychów już nie istnieje – już 
od końca grudnia 1959 r. stanowi 
część Nowogrodźca, z dawnej sporej 
wsi pozostała już na pamiątkę jedy-
nie ulic Ołdrzychowska (kilka innych 
nosi nazwy niezwiązane z przeszło-
ścią miejscowości). A przecież tutaj 
można podziwiać jedyny eksponowa-
ny i zachowany w całości słup poczty 

saskiej, której trasa przebiegała przez 
skraj Ołdrzychowa. Inne dwa – w Lu-
baniu i Zgorzelcu – bardziej efektow-
ne, są jednak jedynie replikami. Słup 
pocztowy nie jest jednak jedyną cie-
kawostką na peryferiach dzisiejszego 
Nowogrodźca.

W Ołdrzychowie znajduje się – przy 
kościele pw. św. Mikołaja – wyjątkowo 
ciekawy cmentarz, który odwiedzili-
śmy i ze względu na to, że w grudniu 
przypada święto patrona świątyni, 
w listopadzie – Świto Zmarłych, tyl-
ko przede wszystkim  ze względu na 
fakt, iż zachowały się tu groby i tablice 
nagrobne z okresu sprzed II, a nawet 
– sprzed I wojny światowej, niemal 
w nienaruszonym stanie. Widać na 

niektórych upływ czasu – w końcu 
to jednak sto lat – ale nie ma śladu 
działań wandali. Zadaje to kłam roz-
powszechnianej (swego czasu ) tezie, 
że przesiedleńcy ze Wschodu, czy z 
południa Europy pastwili się nad po-
mnikami nagrobnymi tylko dlatego, 
że były one „poniemieckie”.

W murze  cmentarnym, okalają-
cym kościół i miejsca pochówków 

Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Został cmentarz, nie ma wsi

znajdują się i okazałe grobowce (jak 
widoczny na zdjęciu rodziny Herse-
lów z 1897 r., jak i pojedyncze tabli-
ce, w tym zmarłej w 1907 r. Franziz-
ki Gueckel.

Ale jest też tajemniczy kamień, 
wielki blok piaskowca, o wymiarach 
230 x 140 cm, którego zagadki nie 
można rozwiązać do dziś. Wiadomo 
tylko, że został znaleziony na zboczu 
pobliskiej góry o ówczesnej nazwie 
Radeberg i mógł być głazem kul-
towym pogan, albo też kamieniem 
ofiarnym w niezidentyfikowanym 
pogańskim obrządku. Zwieziono go 
ponad 150 lat temu, w 1843 roku, 
złożono na cmentarzu i od tego 
czasu nikt nie zdołał odgadnąć jego 
sekretu… 

Są takie grzyby, które najlepiej wi-
dać… zimą. Na Pogórzu Izerskim też 
ich nie brakuje. W dodatku żaden ich 
gatunek nie jest trujący, wielu ludzi 
wręcz za nimi przepada, ale jednak 
zdecydowana większość grzybiarzy 
nawet  nie spojrzy na nie. Lekarze 
podzielili się w opiniach na ten temat. 
Jedni twierdzą, że wspiera leczenie, 
choć trzeba być ostrożnym, popija-
jąc wywar, drudzy, że wręcz szkodzi, 
szczególnie tym pacjentom, którzy 
raczą się „herbatkami” z tego grzyba. 
„Włoknouszek skośny” jest właśnie 
przykładem zastosowania medyczne-
go, szczególnie popularny w Rosji.

W Polsce występuje ponad 200 
gatunków grzyba, a inni podają, że 
niemalże 300! . – Można je Smażyna 
patelni po obtoczeniu w tartej bułce, 
może je marynować. Na temat możli-
wości ich spożywania powstają nawet 
prace magisterskie. Gatunki można 
odróżnić między innymi po zapachu, 
bo „wroślak pachnący” niesie za-
pach anyżu, a „żagiew siarkowa” jest 
we Francji cenionym smakołykiem, 
może nie tak, jak trufle, ale wielu za 
nim przepada. Inni wolą „szmaciaka 
gałęzistego”, który nazywa się wpraw-
dzie niepięknie, ale dobrze smakuje z 
mlekiem.

- Nie wszystkie można jeść – prze-
strzegają mykolodzy. – Nie dlatego, że 
trują, ale dlatego że są pod ochroną. 
Do nich należy właśnie „szmaciak”, 
więc lepiej go sobie darować.

Może to był przydługi wstęp bez 
wyjaśnienia o czym właściwie pisze-
my, ale chcieliśmy w ten sposób zain-
trygować Czytelników, którzy rosną-

Smaczne, zdrowe i magiczne

ce na drzewach huby uznają za rodzaj 
wybryku natury i w życiu by nie pomy-
śleli, że można się hubami delektować, 
niezależnie od tego, czy w mleku, czy w 
panierce.

- Huba – wyjaśnia mykolog – to po-
pularna nazwa owocników grzybów 
nadrzewnych lub nadrewnowych. Róż-
nica polega na tym, że te pierwsze ro-
sną na żywym drzewie, a drugie – na 
obumarłym. Jedne są w miarę malutkie 
i mają ok. 5 mm, inne – ogromne, ich 
średnica dochodzi do 60 cm! A są i 
większe. Dla przykładu – twardo porek 
wiązowy, znaleziony w Anglii w poło-
wie lat 50-tych ub. wieku miał wymiary 
162 x 140 cm!

Huby mają swój udział w obrzędach 
ludowych, także w Polsce, choć znacze-
nie ich dla ludowej kultury sukcesyw-
nie słabnie. Na Podkarpaciu wystawia-
no w czasie burz tzw. hubę ogniową w 
oknach (wcześniej święconą w okresie 
przed Wielkanocą w kościołach, wła-
śnie przygotowując ją do tej funkcji). 
Na Huculszczyźnie poświęconą hubą 
„wykurzano” dzieci, ufając, że dzięki 
temu nie będą się niepotrzebnie czegoś 
bały. Kadzidłem z huby leczono chore 
konie, a na Syberii obmywano wycią-
giem z „błyskoporka podkorowego” 
dzieci tuż po urodzeniu… 

Nie zalecamy zajadania się hubami, 
choć można spróbować, żeby mieć to 
doświadczenie życiowe „z głowy”. War-
to zadbać w przypadku takiego ekspe-
rymentu, by do kuchni trafiły młode 
huby, bo stare i zdrewniałe smakują 
jak tektura. Tak czy inaczej odkrywa-
my przed Czytelnikami „Ech Izerskich” 
nowe obszary leśnej i polnej degustacji. 

Gdyby kamienie umiały mówić, to 
niektóre z izerskich mogłyby powie-
dzieć:… jakieś 600… milionów! Ka-
mienie, a właściwie – skały generalnie 
do młodych nie należą, ale te z Pogó-
rza Izerskiego w całych Sudetach biją 
rekordy. Te zwane łupkami łyszczy-
kowymi, które można odnaleźć m.in. 
w Krobicy, powstawały właśnie wów-
czas, przeobrażały się ze skał zwanych 
mułowcami. Sama nazwa sporo mówi 
o tym, że przeobrażenie musiało być 
głębokie.

Ale łupki nie są skałami najbar-
dziej urodziwymi, jakie tu można 
spotkać. Zdecydowanie bardziej 
przykuwają uwagę agaty, jakie można 
znaleźć m.in. w Płuczkach Górnych, 

Ile masz lat…?

Skały, kamienie, minerały
Dolnych, czy w rejonie Wlenia. Są 
i inne, choćby kwarc, którego po-
kłady znaleziono w miejscu, gdzie 
dziś znajdują się wyrobiska kopalni 
„Stanisław”, zwanej dawniej „kamie-
niołomem w chmurach”. I nic dziw-
nego, bo w okresie funkcjonowania 
była to najwyżej położona kopalnia 
na kontynencie, „Stanisław” leży na 
wysokości 1.088 m n.p.m. O tym, że 
to wysoko, można się przekonać po-
równując. Dla przykładu Łysa Góra, 
drugi co do wysokości szczyt w Gó-
rach Świętokrzyskich sięga raptem 
594 m, a Ślęża, która wydaje się wro-
cławianom wybujałym szczytem ma 
wysokość zaledwie 718 m n.p.m.

50 Nowin  
i –  tymczasem – 
więcej nie będzie

Periodyk „Nowiny z Gminy”, wy-
dawany w gminie wiejskiej Zgorzelec 
obchodził pierwszy solidny jubileusz. 
Już od czterech lat ta gazeta towarzy-
szy mieszkańcom wsi w tej gminie. 
W zasadzie – wypadałoby napisać 
– „towarzyszyła”, bo jubileuszowy 
numer był – póki co – ostatnim, 
przynajmniej na jakiś czas. Samorzą-
dy muszą bowiem liczyć się z każdą 
złotówką, więc papierowe wydanie 
„Nowin” będzie zawieszone, ale dzia-
łalność informacyjna zostanie zin-
tensyfikowana, tyle, że na stronach 
internetowych Gminy. Zdecydowana 
większość mieszkańców ma dostęp 
do Internetu, więc dostępu do wia-
domości nie stracą, jednak jeśli ktoś 
lubił wziąć „starą, dobrą, papierową” 
gazetę w ręce – musi poczekać na 
lepsze czasy. Z naszej sondy wyni-
ka, że większość izerskich gmin nie 
planuje tak ostrych cięć. I bardzo 
dobrze, bo likwidacja „Samych Swo-
ich” w Lubomierzu oznaczałaby istne 
trzęsienie ziemi – to pismo wycho-
dzi już od 1992 r.! Wprawdzie od-
notowano w jego wydawaniu kilka 
przerw – bardzo krótkich, łącznie 
nawet z chwilową zmianą tytułu na 
„Nie ma mocnych”, ale ta zmiana zo-
stała tak zdecydowanie źle przyjęta, 
że powrócono do starej, pod którą 
miesięcznik wychodzi już przeszło 
dwie dekady. Mamy nadzieję, że i 
„Nowiny” wrócą na rynek izerskich 
lokalnych periodyków. 

Mikołaje 
zostali 

w Laponii
We Lwówku Śląskim, podobnie jak 

w większości miast na Pogórzu Izer-
skim został zorganizowany tradycyjny 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Z opinii 
uczestników wynika, że udany, a z 
dokonywanych na Jarmarku zakupów 
mogą cieszyć się rady sołeckie, czy 
szkoły, bo dochody ze stoisk wspiera-
ły ich budżety. Zabrakło w tym roku 
Parady Mikołajów, co zostało odno-
towane przez miłośników lwówec-
kiej tradycji, bo właśnie w tym roku 
przypadało ćwierćwiecze istnienia tej 
inicjatywy, która była zawsze barw-
nym incydentem przedświątecznego 
spotkania. 

Jasełka z Małym 
Księciem

W Żarskiej Wsi, gmina Zgorzelec 
uczniowie tamtejszej szkoły przygoto-
wali jasełka. Aura tej prezentacji była 
bardzo świąteczna, ale jedna z głów-
nych postaci wywodziła się z wcale 
nie-świątecznej literatury, bo był to 
Mały Książę z opowieści Saint-Exu-
pery’ego i cytt z tej książki, iż „do-
brze widzi się tylko sercem”. To dobre 
motto świątecznych wyobrażeń. Inne 
powiedzenie,  z tej samej książeczki 
też się na Święta przyda, bo stamtąd 
przecież pochodzi wypowiedź liska 
do Człowieka: „oswoiłeś mnie, więc 
teraz się musisz mną opiekować”… 
Jak znalazł na wigilijny wieczór, kiedy 
to ponoć bywają zwierzęta mówiące 
ludzkim głosem…
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- Górne Łużyce to dziś raczej wspo-
mnienie, niż konkretnie zarysowana 
kraina – mówi Waldemar Kleszcz – 
ale niezwykła przeszłość tego regionu 
jest dla mnie ważna, a okres jej istnie-
nia pozostawił tak wiele pamiątek, że 
nie mogę się powstrzymać, by ich nie 
zbierać. A posiadając – eksponować, 
bo warto pokazać historię materialną 
miejsca, w którym żyjemy.

Fakt, że skrawek Górnych Łużyc 
leży dziś na terenach Polski nie jest 
oczywistością nawet dla tych, którzy 
dziś tu mieszkają. Kwisa stanowiła 
wschodnią granicę tej krainy, której 
symboliczną (dziś) stolicą jest Bu-
dziszyn (Bautzen), a którą do ziem 
polskich przyłączył na niedługo 
Bolesław Chrobry ok. 1005 roku. 
Historia tych ziem przez kolejnych 
dziesięć wieków była na tyle skom-
plikowana, że lepiej pozostawić ją 
pasjonatom „czystej” historii, którzy  
lubią analizować, kiedy Łużyce zo-
stały włączone do Korony Czeskiej, 
kiedy znalazły się pod kontrolą kró-
la Węgier, Macieja Korwina, a kiedy 
– pod rządami Jagiellonów, a potem 
w granicach królestwa Saksonii, lub 
– następnie – Śląska. Zmiany urzę-
dowe dotykają Górne Łużyce niemal 
do współczesności, bowiem jeszcze w 
roku 1990 należy odnotować zmianę  
polegającą na tym, że część krainy le-
żącej na zachód od Nysy, na terenie 
Niemiec wtedy właśnie została po-
dzielona między dwa landy – Sakso-
nię i Brandenburgię. 

Fanom historii można podpo-
wiedzieć, że ślady polskości można 
znaleźć do dziś na terenie Niemiec, 
m.in. na ratuszu w Loebau jedną z 
ozdób jest herb I Rzeczypospolitej, 
a słupy poczty saskiej są widoczne i 
po wschodniej stronie Nysy (w No-
wogrodźcu) i po zachodniej (m.in. w 
Ruhland).

- Tę całą skomplikowaną historię 
chciałbym przybliżyć naszym go-
ściom w możliwie najprostszy spo-
sób, poprzez obrazy, stroje, pokaz 
narzędzi, którymi posługiwali się 
Łużyczanie jeszcze całkiem niedaw-
no – mówi W. Kleszcz. – Jeśli kogoś 
zainteresuje ten region i „powiadana” 
przez nas historia, to sięgnie do ksią-
żek, a nawet jeśli nie aż tak głęboko, 
to zapamięta rozmaite drobiazgi, 
które w „Słomianym Dworze” poka-
zujemy.

„Słomiany Dwór” bowiem może 
nie jest muzeum w pełnym tego sło-
wa znaczeniu, ale eksponowane tu 
przedmioty nie ustępują wielu eks-
ponatom muzealnym. W efektowne 
i naturalnie przygotowanych boksach 
na piętrze możemy zobaczyć scenki z 
XVIII i XIX-wiecznych zajęć, od go-
towania, prania, działań rzemieślni-
ków, przez obiad, zastawę, narzędzia 
do pracy w polu i w lesie, a skończyw-
szy na scenie procesu w karczmie są-
dowej, gdzie i urzędnicy i strażnicy w 
stosownych strojach przypatrują się 
podsądnemu, a sądowy pisarz notuje 
wszystko skrupulatnie.

- „Dwór” stoi w miejscu szcze-
gólnym – mówi W. Kleszcz – bo tu 
zbiegają się nitki wielu turystycznych 
ścieżek, bardzo popularnych na prze-
łomie XIX/XX w. Chcemy po części 
odtworzyć wówczas istniejące szla-
ki , zachęcić ludzi do wędrowania, 
do przejścia do „altanki” (to rodzaj 
skalnego występu – wyjątkowo efek-
townego punku widokowego, gdzie 
dawniej stała altana, stąd nazwa). 
Dawniej ludzie z koszyczkami wę-
drowali, by zjeść posiłek na kocu w 
dobrym towarzystwie, mając przed 
sobą piękny widok. Dziś najchętniej 
przyjechaliby pod drzwi restauracji i 
popatrzyli na ten widok przez okno, 
potem znowu wsiedli do samochodu. 
Tę opcję – uśmiecha się – też mamy 
w ofercie, bo tuż obok stoi restauracja 
„Zielony Piec”, więc można ograni-
czyć się do takiego sposobu spędza-
nia czasu, ale moim zdaniem można 

spędzić w ślicznym miejscu kilka go-
dzin na niespiesznych spacerach.

Ten spacer zaczyna się na poddaszu 
„Słomianego Dworu”, a po obejrze-
niu zgromadzonych tam eksponatów 
można przejść na parter, gdzie zoba-
czymy imponujący zestaw powozów 
i dorożek, którymi dawniej jeździli 
bogatsi turyści. Można też zajrzeć do 
fotograficznego atelier i zobaczyć – 
autentyczne! – zdjęcia mistrza tamtej 
fotografii. Udało się bowiem zdobyć 
i zabezpieczyć te przedmioty i do-
kumenty, pocztówki, itp. na koniec 
– wspomniana karczma sądowa, a w 
samym finale stojący za szynkwasem 
szynkarz, bo jak karczma, to i karcz-
marz musi się znaleźć.

- To oczywiście rodzaj bajki – 
mówi W. Kleszcz – ale w scenografii 
autentycznych przedmiotów z epoki, 
a myślę, że każdy dorosły od czasu do 
czasu chce zajrzeć do bajki, odświe-
żyć sobie impresje z dzieciństwa. U 
nas na koniec można zobaczyć film, 
którzy jeszcze mocniej przeniesie nas 
w przeszłość i dotknie rozmaitych 
emocji.

O „Słomianym Dworze” i „Zielo-
nym Piecu” nie można opowiedzieć 
wszystkiego – najlepiej samemu to 
zobaczyć, łącznie z wyjątkowo efek-
townym szczegółem tej historycznej 
narracji – perłami z Doliny Pereł, o 
których krótko piszemy w innej czę-
ści tej gazety, a które swego czasu 
wzbudzały wyjątkowe emocje także 
w gronie królewskim. 

Słomiany Dwór – powracają kolory i aura Łużyc Górnych
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Gryf jest jednym z tych zamków, 
które w historii Pogórza Izerskiego 
były najważniejsze, ale dziś pozostaje 
i w ruinie, i na uboczu zainteresowań 
turystów. To jest dla tej budowli bar-
dzo krzywdzące, choćby dlatego, że 
wydarzenia, jakie się tu rozgrywały, 
odbijały się szerokim echem. Niektó-
re  nich albo miały wpływ na ważne 
decyzje polityczne w całej Europie, 
albo też były wynikiem tych zdarzeń.

Zresztą zanim stanął Gryf to w 
miejscu jego budowy też zaistniało 
ważne „wydarzenie”. Gryf stoi bo-
wiem na neku, to znaczy na szczycie 
wulkanicznego wzgórza, dokładnie 
na wylocie jego komina, skąd daw-
niej wypływała lawa tworząc jedno ze 
wzniesień, tak charakterystycznych 
dla krajobrazu regionu. Ale to wyjąt-
kowo odległa przeszłość. Na szczy-
tach wulkanów stanęły też inne zam-
ki, choćby Grodziec, czy Wleń, ale to 
już inna sprawa, do której wrócimy w 
kolejnych wydaniach „Ech”. A co do 
Gryfa…

… jest zamkiem, w którym do dziś 
najbardziej czytelnie widoczna jest 
konstrukcja średniowiecznych kon-
cepcji fortyfikacyjnych – wyraźnie 
widać zamek dolny, średni i górny. 
Ten system służył obrońcom, którzy 
– napierani przez wojska oblegające 
– musieli się ewentualnie cofać aż do 
linii ostatecznej obrony, poza którą 
nie było już nic. Czasami, jak w przy-

padku Bolkowa, takim „miejscem 
ostatecznej obrony” była wieża, jeśli 
zamek budowano na wypłaszczeniu 
terenu, mniej czy bardziej rozległej 
platformie. Wzgórze w Proszówce, 
gdzie stanął Gryf, umożliwiało wdro-
żenie innej koncepcji, zamku niejako 
„trójkondygnacyjnego”.

Jak wyglądał zamek w czasach swo-
jej świetności – dokładnie nie wiado-
mo, bo przypisuje się to pierwszym 

latom XII w.,  a dokładnie przypusz-
czenia sięgają 1101 roku, kiedy tu miał 
postawić budowlę obronną przed-
stawiciel rodu Gryfitów. W miejscu, 
gdzie jakiś gryf – latający smok – uwił 
swoje gniazdo. Nieco pewniejsze not-
ki dotyczą już lat 70tych tamtego stu-
lecia, kiedy to właściciel, nazywany 
Wilhelmem Greifem odstąpił zamek 
książętom śląskim.

Trzeźwi historycy uważają to za 
zapiski bajkowe, przekonując, że wła-
ściwie sto lat później, to znaczy w 
pierwszych latach XIII w. albo Bole-
sław Wysoki (legendarny założyciel 
Cieplic), albo nawet Henryk Brodaty 

wzniósł warownię, która miała być 
elementem linii obrony przed na-
cierającymi wówczas Czechami, w 
owym czasie społecznością mającą 
opinię awanturniczej. Są i koncepcje 
jnieco starsze, tyczące połowy XIII w., 
ale spory historyczne są mniej intere-
sujące niż fakty.

A z nich można utkać scenariusz, 
który bez problemów mógłby być 
kanwą sensacyjnego filmu. Ponoć na 

zamku Gryf w 1277 r. książę wrocław-
ski, Henryk IV Probus uwięził jedne-
go z wyjątkowo oryginalnych rycerzy, 
księcia Bolesława Rogatkę. Ten z kolei 
– nieco później – na zamku Wleń – 
uwięził i trzymał przez rok o chlebie 
i wodzie biskupa wrocławskiego, wi-
dać uznał, że osobiste doświadczenia 
warto użytecznie wykorzystać.

Gryf przez lata przechodził z rąk 
do rąk, nie zawsze mając szczęście do 
kolejnych gospodarzy, którzy – rezy-
dując na tym zamku – czasami tra-
cili głowy. Dosłownie, bowiem kiedy 
książę Benesz z Chustnika osadził 
tu w roli burgrabiego rycerza Wolfa 
Rompke, który okazał się zwyczaj-
nym zbójem napadającym na kup-
ców, to tak wyprowadził z równowa-
gi ówczesnego burmistrza Gryfowa 
Hautschilda Harte, że został przez 
mieszczan dowodzonych przez bur-
mistrza schwytany w zasadzce i stra-
cony na zamku, którym zarządzał.

Dopiero przejęcie tego zamku 
przez ród Schaffgotschów w końcu 
XIV w. uspokoiło (wprawdzie nie do 
końca) nerwową atmosferę, jaką two-
rzyła w okolicy ta warownia.

Uspokoiło, bo aż do 1945 r. zamek 
był formalnie własnością tej rodziny, 
a nie do końca, bo pierwszy właści-
ciel zamku z rodziny Schaffgotschów, 
Gotsche Schoff też miał nie najlepszą 
opinię i kupcy cierpieli  ze względu na 
fakt, iż lubił dostawy, a nie nie lubił za 
nie płacić.

Wracają do tracenia głowy… Kiedy 
jeden Schaffgotsch – Ulrich – w 1511 
r. kupił od innego członka rodu, Ern-
sta ten zamek, wydawało się już, że 
wszystko będzie dobrze. Bo Gryf stał 
się centrum posiadłości ziemskich 
Schaffgotschów, a że tereny w ich 
władaniu sięgały do szczytu Śnieżki, 
to wszystko zapowiadało, że teraz już 
będzie spokojniej. Przez prawie wiek 

Gryf i jego mroczne tajemnice tak było w istocie, aż do roku 1617, 
kiedy to głową rodziny Schaffgot-
schów był Hans Ulrich. Rok później 
wybuchła wojna i trwała bez dłuż-
szych przerw 30 lat i zamek musiał 
bronić się przed obcymi wojskami, 
ale radzono sobie z tym świetnie.

Ale Hans Ulrich, posądzony o 
sprzyjanie wrogom panujących na 
Śląsku Habsburgów został uwięziony, 
potem torturowany i na końcu stra-
cony. Ścięty mieczem w Ratyzbonie 
23 lipca 1635 r. postawił w wyjątkowo 
trudnej sytuacji, także materialnej, 
całą swoją rodzinę, bowiem dobra 
Schaffgotschów skonfiskowano, dzie-
ci wywieziono do Ołomuńca. Prowa-
dzący zręcznie działania polityczne 
syn Hansa Ulricha – Leopold – prze-
jął od nowa zamek Gryf, ale… 

Gryf znowu stał się poligonem 
walk, bo obsadzony przez wojska 
cesarskie atakowany był i oblegany 
przez Szwedów przez kilka miesięcy. 
Padł dopiero w połowie grudnia 1645 
r. – Leopold musiał skapitulować. 
Zamek był przez cały czas w okresie 
następnych lat nękany przez różne 
atakujące go wojska i niszczony.

Nie tylko zresztą wówczas, bo 
podczas wojen śląskich zamek był 
plądrowany i przez wojska cesarskie 
(wrzesień 1745), potem przez ich 
przeciwników. Ci rozbudowali go i 
umocnili. W trakcie walk o tzw. suk-
cesję bawarską (1778) Prusacy znowu 
go umacniali, ale przez to naruszyli 
wiele ważnych elementów i to był 
kolejny etap upadku (wręcz fizycz-
nego)  tej warowni. W końcu XVIII 
w. zamek ostatecznie opuszczono, a 
siedzibę rodu przeniesiono do zbu-
dowanego u stóp zamkowego wzgó-
rza małego pałacu, otoczonego przez 
zabudowania folwarku. Ostatnią rolę 
„militarną” zamek odegrał w trakcie 
kampanii napoleońskiej (1813), bo z 
zamku i istniejącej nieopodal kaplicy 
św. Leopolda (zbudowanej ok. 1780 
r.) obserwowano z dystansu kilku-
dziesięciu kilometrów ruchy wojsk 
– oba wzgórza, wyniesione wysoko 
ponad płaski tu teren były świetny-
mi punktami obserwacyjnymi. Przy 
dobrej pogodzie widać stąd wzgó-
rze Landeskrone wznoszące się nad 
Goerlitz z jednej strony, kilkanaście 
miejscowości Pogórza, aż niemal pod 
Lwówek Śląski z drugiej, a Śnieżkę, 
górującą nad Kotliną Jeleniogórską – 
z trzeciej. 

Historia zamku związana jest też 
z bardzo znanymi Polakami, m.in. 
Marysieńką Sobieską, która była 
uczestnikiem zamkowej uroczystości 
chrztu księżniczki Eleonory (później-
szej fundatorki ołtarza w kościele pw. 
św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie.Żywa 
jest do dziś legenda cudownym od-
nalezieniu pierścienia ślubnego, za-
gubionego przez żonę Leopolda von 
Schaffgotscha (na miejscu znalezienia 
z tej okazji stanęła kaplica św. Leopol-
da) i wielu innych zdarzeń, ale to już 
– jak piszą kronikarze – całkiem inna 
historia … 

Zamek nie miał szczęścia w swojej 
historii, nie ma go za wiele i teraz. 
Mógłby by – jak Chojnik – odwiedza-
ny przez dziesiątki tysięcy turystów, 
bo jest co najmniej tak samo cieka-
wy, a przez jego rozczłonkowanie na 
trzech poziomach zdecydowanie bar-
dziej działa na wyobraźnię. Ale… nie 
ma ani Bractwa Rycerskiego Zamku 
Gryf, jakie działa na Chojniku, ani 
nie ma też choćby jednego człowieka 
z pasją, który poświęciłby kilkanaście 
lat swego życia, by z zamku stworzyć 
legendę Pogórza, a sobie uwić gniaz-
do (i spróbować choćby czerpać do-
chody z tej legendy) na kolejne lata. 
Gryf wciąż ma ogrommny potencjał 
rozmaitych możliwości. Może kolejny 
2020 rok będzie „Rokiem Gryfa”?

Na rys. Prawdopodobny wygląd 
zamku Gryf w czasach jego świetno-
ści, odtworzony przez historyka i ar-
cheologa, Stanisława Firszta.

Powstanie 
Warszawskie, 

Słowacy i Wleń
Wydawałoby się, że nie można w 

żaden logiczny sposób połączyć tych 
trzech tytułowych elementów. Tra-
giczne Powstanie z sierpnia 1944 r., 
Słowacja, a na końcu malutki Wleń. 
A jednak – można. Grupa uczniów 
wleńskiego Zespołu Szkół wyjechała 
na tydzień na Słowację do zaprzy-
jaźnionej placówki, by rozmawiać o 
udziale Słowaków w warszawskim 
powstaniu. Niewiele osób wie, że 
duży pluton Słowaków uczestniczył 
w walkach o Warszawę po stronie 
powstańców, ale młodzież z Wlenia 
do tej historycznej dysputy była do-
brze przygotowana. Odszukiwanie 
wspólnych wątków historii może być 
niekiedy pasjonujące, a w projekcie 
„co nas łączy?” stało się wątkiem za-
sadniczym

Niejako „przy okazji” okazało się, 
że może nas też łączyć… kapusta, a 
precyzyjnie – słowacka kapustnica, 
czyli nasz swojski kapuśniak. U go-
spodarzy konkurs w gotowaniu tej 
zupy traktowany jest bardzo serio i re-
prezentacje różnych instytucji starają 
się, by zaimponować degustatorom. 
Wleńscy uczniowie wysoko ocenili 
wszystkich zawodników, uznając, że 
kapuśniak kraszony słowacką gościn-
nością nie ma sobie równych. 

Nasz, nieznany 
klejnot…

Izeryn.  To prawdziwy, w dodatku 
NASZ, czyli izerski klejnot – raczej 
mało znany, więc mamy szansę wła-
śnie my go promować. – Izeryn – jak 
mówią geolodzy – to odmiana ilme-
nitu. Można go spotkać w potokach 
Gór i Pogórza Izerskiego. Czarny, 
więc służył w bardzo dawnych cza-
sach do wyrobu… biżuterii żałobnej. 
Ciężki, bo to połączenie związków 
tytanu i tlenku żelaza. Można powie-
dzieć, że jest cenny prawie jak złoto, 
bo najłatwiej znaleźć jego okazy wy-
płukując piasek z dna potoków miską 
taką samą, jakiej używają poszukiwa-
cze złota 

Bukowiec

Góra, której… nie ma!
Nie ma, ale była. Nawet pokaźna, 

bo wystawała na wysokość 386 m 
n.p.m. Była jednak obciążona pe-
chem, i to podwójnym. Leżała na 
terenie Wielkiego Lasu Lubańskiego, 
pod którym  – jak wiadomo zale-
ga majątek w postaci kamienia bu-
dowlanego, a precyzyjnie – bazaltu. 
Wprawdzie akurat ta góra znajdo-
wała się w granicach rezerwatu, nie-
mniej i to jej nie uratowało – ze zbyt 
cennego materiału była zbudowana, 
więc kopalnie „Księginki” najpierw 
dobrały się do podnóża wzniesienia, 
a potem – do całej góry, zwiększa-
jąc intensywnie wydobycie. Dziś po 
górze została… dziura. I zapisy na 
niektórych mapach w głębokich ar-
chiwach.  
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Zacząłem malować dla przyjem-
ności, to było takie lekkie, niezobo-
wiązujące, jakieś 25 lat temu. Ale za-
wsze miałem przekonanie, że jeśli coś 
się robi, to ta robota – jakakolwiek by 
nie była – musi mieć swój poziom. 
Zacząłem się uczyć tajników, teorii i 
techniki malarstwa, a potem wszyst-
ko razem mnie mocno wciągnęło. 
Myślę, że nie umiałbym tego zajęcia 
porzucić – za wiele dobrych emocji 
się z nim wiąże…

Jerzy Borowiec wybrał akwarelę. 
Właśnie dlatego, że w tej technice 
nigdy nie powstaną dwa takie same 
obrazy – farba, nawet kładziona z 
wielkim znawstwem i ogromną dys-
cypliną twórcy żyje własnym życiem, 
kiedy pędzel dotknie papieru. Oczy-
wiście – można nad tym panować, 
ale tylko w pewnych granicach, bo 
zawsze pozostaje ten element „wol-
ności farby”, która zyskuje autono-
miczny byt.

- W akwareli nie ma czasu, by 

poprawić raz nałożony kolor w taki 
sposób, żeby zmienić diametralnie 
charakter obrazu – wyjaśnia J. Boro-
wiec. – Dlatego trzeba od razu wie-
dzieć, jaki efekt chce się osiągnąć. A 
obraz powstaje w kilka godzin. I nie 
daje malarzowi szans, by go zmie-
nić. Za to można malować w naturze 
dokładnie to, co się widzi i jak się to 
widzi. Nie można wrócić drugi raz w 
to samo miejsce i dokończyć za kilka 
dni rozpoczęty obraz. Tego krajobra-
zu, który malowaliśmy przedtem już 
po prostu nie ma… To sama miejsce 
i ta sama godzina, a inne kolory, inne 
światła i cienie, musi więc powstać 
inny obraz. To oznacza konieczność 
okazania pokory przed naturą. Oglą-
dam wielkie dzieła Turnera, który 
genialnie malował morze, ale i ogień. 
Ten ogień na jego obrazach płonął 
naprawdę, a fale toczyły się, jak żywe. 
Mnie pociągają stare domy i pejzaże. 
Fascynuje mnie wiejska architektura, 
rozpadające się, a przez to bardzo 
malownicze obiekty. Ta architektura, 
która dotrwała do naszych czasów – 
zanika właśnie na naszych oczach, 
więc moje akwarela powoli stają się 

dokumentem miejsc, których już nie 
ma i nigdy nie będzie. W starych do-
mach zaklęte jest życie, które minęło. 
Chciałbym to pokazać.

Zdaniem J. Borowca stare domy 
wiejskie są niewyczerpanym źródłem 
inspiracji dla ludzi wrażliwych – nie 
tylko malarzy. – Cenię starania rewi-
talizacji zabytków, szanuję ludzi, któ-
rzy to robią, ale wymuskane domy i 
mury nie są tematem dla mnie. Moją 
wrażliwość pobudzają inne klimaty. 
Dla fotografów, czy malarzy cenią-
cych hiperrealizm z pewnością są to 
sprawy kuszące. I niech tak zostanie. 
Mam swoje malarskie ekscytacje i w 
nich się odnajduję lepiej.

- To nie jest typowe połączenie pa-
sji – zawód weterynarza i plastyka…? 
– pytamy.

- Hobby, czy pasje plastyczne do-
tykają przedstawicieli każdej profe-
sji – odpowiada. – Nasza praca jest 
stresująca, ostatnio szczególnie. Ten 
stres nie ma swojego źródła w za-

chowaniach zwierząt, bo i dawniej, 
i teraz pomagamy dość do siebie na-
szym niemym pacjentom, ale trosz-
kę zmienili się ich opiekunowie. To 
z jednej strony dobrze, że ludziom 
zależy na kondycji i dobrostanie 
zwierząt, mogliby niekiedy trochę 
inaczej o to zabiegać. Tyle, że malar-
stwo nie jest ucieczką od zawodu, a 
raczej dopełnieniem mojego życia. 
Zresztą – nie jedynym bo jestem 
fanem muzyki, szczególnie jazzu. 
Malarstwo i muzyka (często właśnie 
maluję przy muzyce, bo to pomaga 
mi w skupieniu) pomaga w zyska-
niu zastrzyków pozytywnej energii. 
Łatwiej wraca mi się do pracy. A w 
tym, że przedstawiciele rozmaitych 
zawodów bywają plastykami „po go-
dzinach” nie ma większej tajemnicy 
– sztuka w ogóle pomaga żyć i budzi 
wrażliwość. Nie ma też między nami 
trudnej rywalizacji, czy zazdrości. 
Spotykamy się na wystawach, zwra-
camy sobie życzliwie uwagi, wspie-
rając nawzajem. Rozmaitość zainte-
resowań pozazawodowych (wśród 
moich znalazłby się też sport, przede 
wszystkim narciarstwo) stabilizuje 
emocje, pozwala zwrócić uwagę na 

sprawy najważniejsze. Dla weteryna-
rza – zdrowie zwierząt.

- Rozmaitych. Od „złotych rybek”, 
myszek, szczurów, przez „coś więk-
szego”, w rodzaju konia, czy buhaja. 
Z reguły weterynarze lokalni nie są 
zaskakiwani jakimiś szczególnymi 
wezwaniami, chyba że to rodzaj głu-
piego żartu (bo i takie się zdarzają, 
niestety). I w takich kategoriach ode-
brałem kiedyś telefon, że zachorował 
„werblut” i potrzebna jest moja in-
terwencja. Przekonany, że to właśnie 
jest jakieś wezwanie „dowcipnisia” 
pojechałem jednak pod wskazany 
adres, bo w naszym fachu nie moż-
na lekceważyć takich próśb, mimo, 
że głos w telefonie był dziwny, jak-
by mój rozmówca był nie do końca 
trzeźwy. Jednak i nietrzeźwy może 
mieć chore zwierzę, więc pojecha-
łem. Na miejscu okazało się, że cho-
rym jest… wielbłąd, a dziwny głos 
był głosem czeskiego opiekuna. To 
była trudna sprawa, bo zasięg kopyt 
wielbłąda jest koszmarnie duży, więc 
jeśli uraziłbym zwierzę podczas in-
terwencji, to miałbym problem sam 
ze sobą. Ale udało się, zdrowy „wer-
blut” wrócił do pracy.

Na pytanie, czy malarstwo dodaje 
energii, czy raczej zabiera czas? – nie 
ma jednej dobrej odpowiedzi. – Tak, 
jak sportowiec musi być przed za-
wodami rozgrzany, tak plastyk musi 
być przed szybką akwarelową sesją 

„rozmalowany” – mówi J. Borowiec. 
– Szczególnie tzw. akwarela mokra, 
gdzie nie ma ani miejsca, ani czasu 
na skorygowanie i cyzelowanie wy-
maga dobrego planu i pewnej ręki. 
Fantastyczne jest, że w tej dziedzinie 
każdy obraz jest po części zaskocze-
niem dla każdego z jego twórców. W 
pewnym stopniu przypomina to jaz-
zowe jam session, czy w ogóle muzy-
kę jazzową, gdzie każdy koncert jest 
jednak trochę inny, bo każdy muzyk 
ma swój temperament, swoją skłon-
ność do improwizacji – ta muzyka 
jest jak nasze obrazy. Może dlatego 
jest mi tak bliska?

- Mawia się, że każdy twórca musi 
być trochę nieszczęśliwy, żeby mógł 
być szczególnie wyrazisty… podaje 
się za przykład choćby poetów, fatal-
nie zakochanych, bez wzajemności, 
którzy w swoim cierpieniu odnajdują 

Weterynarz... z pędzlem i paletą

Utrwalam to, co odchodzi

szczególną podnietę?
- Nie chciałbym się wypowiadać o 

cierpieniu poetów – uśmiecha się J. 
Borowiec. – Myślę, że w przypadku 
malarzy ważniejszy jest wewnętrzny 
spokój, czy rozedrganie. Malowanie 
jest dla mnie czynnością relaksującą, 
szczególnie, kiedy widzę, jak obraz 
układa się po mojej myśli. Kiedy je-
stem zdenerwowany, czy przemę-
czony – już tak dobrze nie jest. Jeśli 
komuś potrzebna jest nieodwzajem-
niona miłość, to myślę, że nie braku-
je nikomu okazji do takich stanów.

- A czy jest jakiś obraz, który jest 
dla Pana najważniejszy?

- Każdy następny… - a na serio 
– każdy jest najważniejszy. Choćby 
dlatego, że – jak wspominałem – 
drugiej takiej samej akwareli żaden 
malarz nie namaluje. Dlatego ze 
swoimi obrazami niekiedy trudno się 
rozstać, nie zawsze łatwo sprzedać… 
Znam kolegów, którzy do tego stop-
nia przywiązują się do swoich prac, 
że gdy trafia się amator zakupu, to 
dyktują taką cenę, żeby zniechęcić. A 
jak się okazuje, że kupujący przystaje 
na tę cenę, to oni są naprawdę nie-
szczęśliwi … 

Jerzy Borowiec traktuje swoje ob-
razy jako podwójny, czy nawet po-
trójny dokument – swoich emocji, 
krajobrazu, który znika i współcze-
sności Pogórza Izerskiego, bo inspi-
racją są pozornie przeciętne domy 

z Ustronie, Bystrzyce, Przeździedzy, 
ruiny Dębowego Gaju, czy komórki 
Skorzynic. Każdy z nas ma taką szan-
sę – może warto pójść za przykładem 
i spróbować? 

Na biało, czyli… 
kolorowe Pogórze

Kiedy amator wędrówek sięga po 
mapę lub przewodnik po Pogórzu 
Izerskich, trudno, żeby się nie zasta-
nawiał, ile u nas białego…?

Na przykład – mamy dwie Białe 
Góry. Jedną tuż przy Henrykowie 
Lubańskim, drugą – na skraju tzw. 
Niecki Lwóweckiej, przy szosie Bo-
lesławiec Zgorzelec. Mamy też Białe 
Skały, blisko Wlenia, a właściwie 
blisko wleńskiego zamku. Mamy Bia-
łogórę – teren leśny, znany przede 
wszystkim z cmentarzyska kurha-
nowego i Białogórze – wieś, leżącą 
kilkaset metrów dalej, w stronę Zgo-
rzelca.

Ale kolor biały nie dominuje w 
naszej geografii, bo jesteśmy wyjątko-
wo barwni. Dla równowagi – płynie 
po Pogórzu Czarny Potok (dopływ 
Kwisy, wypływający spod Łącznika 
– wysoko, bo ok. 710 m, więc gwał-
townie niesie swoje wody w dół. 
Mamy też Czerwoną Wodę (dopływ 
Nysy Łużyckiej) i Czarną Górę w 
okolicach Mściszowa (w gminie Lu-
bań). Wzgórze Czerwieniec (263 m 
n.p.m.) może nie jest jakąś specjalną 
dominantą w terenie, jednak w oko-
licach Płuczek nie ma strzelistych 
turni. Niewiele wyższy jest Błękitny 
Kamień – skałka w wielkim Lesie 
Lubańskim. Jest w końcu i Czerwony 
Wąwóz, miejsce, które swoją nazwę 
zawdzięcza czerwonym piaskowcom, 
występującym obficie w okolicach 
wleńskiego Wzgórza Zamkowego. 

Do kompletu wszystkich kolorów 
tęczy trochę nam jeszcze brakuje, 
choćby żółtego, więc odkrywcy no-
wych miejsc mają pole do popisu.

Może i 300 okien…
Obiekt b. klasztoru w Lubomierzu 

ma zostać poddany termomoder-
nizacji, ale przede wszystkim wy-
mienione zostanie tam tzw. źródło 
ciepła. Mówiąc po ludzku – zniknie 
kotłownia na paliwo stałe i obiekt 
będzie ogrzewany ekologicznie, 
ponadto zostaną tam wymienione 
okna, a tych jest bez mała 300. Dla 
Lubomierza to inwestycja rewolu-
cyjna, bo w okresach grzewczych 
przy niskim ciśnieniu atmosferycz-
nym dym z tamtejszej kotłowni  za-
snuwał znaczną połać miasteczka.

Dni Messiaena
To zadziwiające, że francuski kom-

pozytor, zmarły w 1992 r. czczony 
jest w przede wszystkim w… gminie 
wiejskiej Zgorzelec, ale o powodach 
tego pisaliśmy już wcześniej, bo-
wiem jeden z najdramatyczniejszych 
utworów muzycznych XX w. powstał 
właśnie tutaj, a autorem był wówczas 
niespełna 30-letni francuski więzień 
hitlerowskiego obozu jenieckiego – 
Stalag VIII A, Olivier Messiean. W 
języku muzyki opisał w swojej kom-
pozycji bezmiar dramatu, jakim był 
hitleryzm, tworząc „Kwartet na Konic 
czasu”, uznając, iż bestialstwo obozu 
jest właśnie takim końcem.

Z perspektywy czasu i historii moż-
na powiedzieć, że kompozytor miał 
szczęście, że znalazł się w tym Stalagu, 
a nie w obozie Birkenau, czy Treblin-
ka, bo wówczas nie miałby najpew-
niej szans przeżycia, a z pewnością 
– komponowania  i prezentacji tej 
kompozycji,, ale było to – rzecz jasna 
– względne szczęście. Dwie fundacje 
– polska „Pamięć, Edukacja, Kultu-
ra” oraz niemieckie stowarzyszenie 
„Meetingpoint Music Messiean” od 
dwunastu już lat  organizują kolejne 
wykonania ośmioczęściowego dzie-
ła  na skrzypce, wiolonczelę, klarnet 
i fortepian w miejscu, gdzie ono po-
wstało i gdzie nastąpiło jego prawy-
konanie. Od trzech lat natomiast ten 
koncert jest częścią większego projek-
tu – festiwalu „Międzynarodowe Dni 
Messiaena Goerlitz – Zgorzelec”.

- To niezwykły koncert i festiwal 
– powiedzieli nam jego animatorzy – 
bowiem zgodnie z ideą kompozytora 
staramy się połączyć  w nim dźwięki 
i barwy, tym razem autorami tej fu-
zji mają być i dojrzali artyści i bada-
cze kultury. Zaistnieje to w formie 
instalacji, rozbudowania formatów 
koncertowych, i in. Udział wezmą ar-
tyści z różnych zakątków świata, więc 
może być to wydarzenie szczególnie 
interesujące. Zapraszamy 
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Tak postawione pytanie i taka nań 
odpowiedź jest oczywiście rodzajem 
żartu, ale nie do końca. W Artystycz-
nej Galerii Izerskiej w Kromnowie 
przypomniano w arcyciekawy spo-
sób muzykę z filmu „Jak wytresować 
smoka, ale też muzykę z „Władcy 
Pierścieni”, z „Drużyny Pierścienia” 
oraz „Shreka”. Przypomniano za spra-
wą mieszkanki Pogórza – Dominiki 
Łukasiewicz – klarnecistki z Filhar-
monii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 
i jej piątki kolegów, których też łączy 
muzyka filharmoniczna, a dzieli – co 
akurat nie jest wcale ważne – miejsce 
pochodzenia. Są ze Śląska, Częstocho-
wy, Białegostoku… W Kromnowie 
pokazali (a precyzyjne – pozwolili po-
słuchać), jak może zabrzmieć muzyka, 
rozpisana na wielką, stuosobową or-
kiestrę, a prezentowana raptem przez 
kilkoro instrumentalistów…

- i tancerzy – uzupełnia Domini-
ka. – Czwórka tancerzy jest bowiem 
integralną częścią tego koncertu, a 
właściwie – spektaklu, w którym nie 
ma elementów ważniejszych i mniej 
ważnych, bo liczy się drużyna… Nie 
zespół właśnie – a drużyna. Aranżacja 
tych utworów jest kluczowa dla efektu, 
bo i muzyka i taniec – towarzyski, jazz, 
a nawet hip hop wpisuje się kapitanie  
całość, w co trudno byłoby uwierzyć, 
gdyby nie można było tego po pro-
stu zwyczajnie zobaczyć i posłuchać.  

Autorzy tego widowiska liczyli na 
kilkudziesięciu widzów, bo i pora 
dla muzyki nienajlepsza, i Galeria w 
Kromnowie nie daje wygody słucha-
czom, więc kiedy napływały za kulisy 
informacje, że jest około 50 widzów, 
to przyjęto tę wiadomość z satysfak-
cją. Ale krótko potem było stu, potem 

dwustu… i wciąż przychodzili. – To 
nie było koncert w pełnym tego słowa 
znaczeniu – wyjaśnia Dominika. – Po-
traktowaliśmy to jako ważną próbę z 
udziałem publiczności na jednym z 
naszych etapów przygotowań. Przyję-
cie przerosło wszelkie oczekiwania, do 
czego przyczynił się gospodarz Galerii, 
Adam Spolnik, który zadbał o tym, by 
o naszej inicjatywie było głośno. Lu-
dzie przyszli, a potem to już była nasza 
sprawa, żeby słuchaczy i widzów nie 
zawieść.

- Nasz zespół, FIVE UP – wyjaśnia 
Dominika Łukasiewicz – to młodzi 
muzycy Filharmonii z Jeleniej Góry, 
którym się chce. W ostatnim czasie 
Filharmonia przyjęła kilkoro mło-
dych, zapytaliśmy, czy nie mają ochoty 
stworzyć kameralny zespół, powstał 
kwintet dęty z perkusją. Mówimy żar-
tem, że przeszliśmy „tekst czekoladek 
„Merci”. Wiadomo, że w takim pu-
dełku są czekoladki różnego smaku i 
kiedy się częstuje znajomych, to każdy 
patrzy, czy poprzednik nie wybrał wła-

śnie tej, na którą my mieliśmy ochotę. 
W przypadku „FIVE UP” można me-
taforycznie powiedzieć, że każdy gu-
stuje w czekoladce innego rodzaju, ale 
wszyscy razem tworzymy dobry kom-
plet. Każdy ma inny charakter, inny 
temperament, ale uzupełniamy się w 
pełni i spełniamy swego rodzaju dzie-
cięce marzenia, poszukując w muzyce 
filmowej inspiracji do naszej. Pewnie 
kiedyś powstanie taka, w której nie 
będziemy odwoływać się do innych 
źródeł, ale inspirowanie się nie jest w 

muzyce ani grzechem, ani słabością.
Faktem jest, że w tym przypadku 

spotkało się kilka elementów idealnie 
do siebie pasujących. Adam Spolnik 
nie znalazłby pieniędzy, gdyby chciał 
opłacić muzykom ten koncert, ale oni 
nie szukali w tym przypadku gotów-
ki, a dobrej aury do prezentacji. Tej w 
Kromnowie nie brakuje. Widowni też 
nie, bo poewangelicki kościół stano-
wiący siedzibę AGI niejeden raz gościł 
fantastycznych muzyków. 

- Jako zespół muzyczny jesteśmy 
– można powiedzieć „na zakręcie” – 
mówi Dominika. Tyle, że to nie jest 
zakręt będący jakimś rodzajem za-
grożenia, a obiecujący fantastyczną 
niespodziankę, jakiś nowy, czekający 
na nas widok. Myślę, że tą prezentacją 
zdobyliśmy „swoją widownię”, prze-
staliśmy być anonimowi, usłyszeliśmy 
po tym koncercie głosy, że „chcieli-
byśmy was usłyszeć jeszcze chociaż 
raz…”, a dla muzyka to jest jedna z naj-
piękniejszych pochwał. Wtedy łatwiej 
marzyć o kolejnych utworach – Tol-
kien i muzyka z filmów opartych na 
jego powieściach kapitalnie się do tego 
nadaje, bo naszym zdaniem budowana 
jest na emocjach i na marzeniach. Tak, 
jak nasza drużyna – FIVE UP.

Co ma wspólnego smok z Pogórzem 
Izerskim? Muzykę…

PLATERÓWKI

Ten film musi 
powstać!

Szeroko publikowany jest w Inter-
necie (w tym na stronie internetowej 
Gminy Platerówka) plakat – zachęta 
do wspierania idei powstania filmu 
„Platerówki”, co promuje właśnie 
m.in. Urząd Gminy Platerówka. Dziś 
już nie wszyscy znają historię powsta-
nia tej nazwy i tej gminy, która jest 
jedną z najmniejszych w Polsce, przy 
czym z tych najmniejszych – bodaj 
najbardziej znaną.

Późną wiosną 1945 r. do jednej ze 
wsi, na Ziemiach Odzyskanych (jak 
tuż po wojnie nazywano m.in. Dolny 
Śląsk) zjechały młode kobiety – fizy-
lierki 1 Batalionu Kobiecego im. Emi-
lii Plater. Wieś nosiła wówczas inną 
nazwę, wszystko zresztą było inne i 
trudno dziś w tamtą rzeczywistość 
uwierzyć. Kobiety, w wieku ok. 20 lat, 
najczęściej nie mające pojęcia o upra-
wianiu roli i pracy na gospodarstwie 
przyjechały bez narzędzi właściwych 
dla rolnictwa. Przyjechały bez inwen-
tarza, dostały skierowanie do domów, 
w których mieszkały jeszcze rodziny 
niemieckie i miały uzyskać życiową 
stabilizację dzięki swemu nowemu 
statusowi. W wojsku obowiązywa-
ła wtedy zasada – „nie matura, lecz 
chęć szczera zrobi z ciebie oficera”, co 
było łatwiej powiedzieć, niż zrobić, 
ale front weryfikował to powiedzenie. 
Kto nie podołał – ginął. A w życiu po-
zawojskowym obowiązywały prawi-
dła typu – „uwierz, że dasz sobie radę 
i dawaj”. Znawcy filmów polskich 
porównują obraz startu życiowego 
zdemobilizowanych fizylierek z in-
nym filmem – „Ziemia Obiecana”, w 
którym jeden bohater mówi do dru-
giego – „ja nie mam nic, ty nie masz 
nic, razem zrobimy majątek”.

Pierwszy film o Platerówkach po-
wstał już w 1969 r., czyli minęło już 
od tego czasu dokładnie pół wieku! 
To była trochę naiwna komedia, ale 
z wielce znanymi wówczas aktorami. 
W filmie bowiem wystąpili i Jan Ma-
chulski, i Aleksandra Zawieruszanka, 
i Irena Karel (uznawana za filmową 
seksbombę tamtych lat), Damian 
Damięcki, Jerzy Turek, Roman Kło-
sowski (sławę przyniosła mu póź-
niejsza rola Maliniaka w „Czterdzie-
stolatku”), Kazimierz Grześkowiak, 
który później zdobył zasłużoną sławę 
aktora kabaretowego, Elżbieta Staro-
stecka, występująca potem w licznych 
filmach kostiumowych, Krzysztof 
Litwin, także znany z kabaretu, czy 
także Włodzimierz Kowalski, który 
zostanie po wsze czasy zapamięta-
ny jako Pawlak z „Samych Swoich”. 
Już tylko wymienienie tych nazwisk 
każe się zastanawiać, dlaczego film 
z tak gęstą od wielkich nazwisk listą 
aktorów nie zyskał sławy „Samych 
Swoich”? Odpowiedź, że zapewne 
scenariusz był pisany dla potrzeb bar-
dziej politycznych tamtych czasów, 
niż dla potrzeb sztuki filmowej jest 
tak banalna, że można się obawiać, że 
prawdziwa. Dla każdego filmu „łatka 
polityczna” może być i najczęściej jest 
sporym zagrożeniem.

Według anonsu zachęcającego w 
Internecie do wsparcia powstania no-

wego filmu o Platerówkach zapisano, 
że ma on „upamiętniać waleczne ko-
biety z 1 Batalionu (…)”, które z odwa-
gą i poświęceniem walczyły w czasie II 
wojny światowej o wolność Ojczyzny”. 
I że nie można pozwolić, aby te dziel-
ne kobiety, dziś już tak nieliczne, ode-
szły w zapomnienie”.

Z tą ostatnią tezą nie sposób dys-
kutować. Na niewielu palcach jednej 
ręki można policzyć dziś żyjące, naj-
częściej bardzo schorowane żołnierki 
z tego batalionu. Za kanwę drama-
tycznego scenariusza filmowego może 
służyć choćby życiorys (króciutki, 
niestety) jednej z fizylierek, Anieli 
Krzywoń, która zginęła w wieku 18 lat, 
ratując dokumenty i ludzi po bombar-
dowaniu aut sztabu 1 Dywizji Piecho-
ty pod Lenino. Imię tej młodziutkiej 
dziewczyny nosi m.in. jedna z ulic 
w Jeleniej Górze i kilku innych mia-
stach, łącznie z Warszawą, Krakowem 
czy Łodzią, kilka szkół, drużyny har-
cerskie, itp. Ma nawet swój pomnik, 
ale nie w Polsce, tylko w Rosji, w sy-
beryjskim Kańsku. Został też wybity 
pamiątkowy medal z jej wizerunkiem, 
powstała o niej książka. Jest jedyną 
Polką, jaka otrzymała tytuł Bohate-
ra Związku Radzieckiego, nie będąc 
obywatelką tego kraju. Odznaczono 
ją (pośmiertnie) trzema najwyższymi 
odznaczeniami Polski i Związku Ra-
dzieckiego – Orderem Virtuti Militari 
oraz Złotą Gwiazdą Bohatera Związku 
Radzieckiego i Orderem Lenina.. Czy 
to za mało na film? Jeśli za mało, to 
warto wspomnieć, że Młodzieżowa 
Rada Miasta w Zielonej Górze podję-
ła swego czasu uchwałę, by zamienić 
nazwę ulicy Anieli Krzywoń na inną, 
a jednym z argumentów było, że skoro 
otrzymała radzieckie odznaczenie, to 
nie może być uhonorowana, jako pa-
tronka polskiej ulicy, mimo, że była 
żołnierzem polskiego wojska. To jest 
jeden z aspektów pędu do „dekomuni-
zacji”, którego nie sposób odnotować 
– być może także w filmie, chociaż 
niekoniecznie poświęconemu Plate-
rówkom. 

Jej koleżanki z Batalionu przeżyły 
wojnę, a potem miały ciekawe, choć 
bardzo trudne życie. Film, który może 
być niebawem nakręcony, a właściwie 
powinien, lub – jak zapisano w apelu 
wręcz  „musi powstać” będzie bardzo 
trudnym przedsięwzięciem dla sce-
narzysty. Powinien bowiem rzetelnie 
oddawać wszystkie meandry polskiej 
historii, a to coraz bardziej trudne, 
mimo upływu niemal 80 lat od koń-
ca tamtej wojny. Jak przekuć w fabułę 
lub choćby rzetelny dokument w roku 
2019 historię, która mówiłaby rzetel-
nie o tym, jak Polacy sformowali w 

Związku Radzieckim swoją Armię i 
razem z oddziałami Armii Czerwo-
nej walczyli o Polskę, bo przecież nie 
mogli wybierać, czy wracają do Oj-
czyzny ze Wschodu, czy z Zachodu. 
Jak podkreślić i bohaterstwo wojenne 
młodziutkich kobiet, ale też ich póź-
niejsze niemniejsze bohaterstwo i 
życiową determinację, kiedy wołami 
orały poniemiecką wtedy rolę budu-
jąc socjalistyczną wówczas Polskę, bo 
przecież innej nie było. I w tamtych 
warunkach nikt prawie o innej nie 
marzył.

Jak nakręcić taki film, który powi-
nien być uczciwy i niebłahy, a atrak-
cyjnie opowiadać o kilku dziesiątkach 
młodych kobiet, których już na tej 
ziemi nie ma?

- Będziemy starać się, żeby po-
wstał rzetelny film, oddający i praw-
dę historyczną, i osobiste odczucia 
kobiet z Batalionu, i odpowiadający 
na potrzebę poznawania lokalnej 
historii – powiedział nam Andrzej 
Świderski, dyrektor EuRegioKom – 
Euroregionalnego Centrum Kultury 
i Komunikacji w Pieńsku. Właśnie 
tamtejsza instytucja wspiera w taki 
sposób działania dotyczące miesz-
kańców Pogórza Izerskiego. – To już 
trwa trzeci rok, organizowane przez 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu, a wspomagane przez tamtejszą 
TVP. To duży projekt, bo część grupy 
rekonstrukcyjnej, biorącej udział w 
filmie pochodzi z Ostrowa Wielko-
polskiego. Tę grupę uzupełniają oso-
by z Pieńska i okolic. Musimy szyb-
ko finalizować przedsięwzięcie, więc 
niebawem czekają nas sceny filmowe 
przez trzy dni w Ostrowie, wracamy 
do Pieńska i Węglińca, przekazujemy 
materiał do montaży i komentarzy…

Logistycznie to trudne przedsię-
wzięcie, bo zaczerpnięto z bogatych 
materiałów zebranych przez Marię 
Wójcik z Lublina, która przygotowała 
dwutomową biografię żołnierzy I i II 
Armii Ludowego Wojska Polskiego, 
przeprowadzono cztery rozmowy z 
„platerówkami”, niemal w ostatniej 
chwili, bo dziś przy życiu pozostały 
już tylko dwie – Edwarda Żukowska 
oraz Aniela Starczewska. To i tak jest 
niemal cudem, bo jeśli przyjąć, że do 
Batalionu trafiły ledwie co pełnolet-
nie dziewczyny, mające w 1944 r. po 
18 lat, to dziś każda z nich ma już po-
nad 90…

Jeden z fragmentów filmu dotyczył 
będzie Anieli Krzywoń i jej śmierci. 
– Chcemy na losy dziewczyn z tego 
Batalionu patrzeć z ich punktu widze-
nia, nie przez pryzmat późniejszych 
analiz historycznych i domniemań – 
mówi dyrektor A. Świderski. – Wstą-
piły do 1 Armii LWP, bo wtedy, w 
tamtym miejscu i tamtym czasie nie 
mogły do innej. Wstąpiły, bo chciały 
wrócić do Ojczyzny. Jestem przeko-
nany – nie ujmując niczego dzisiejszej 
młodzieży – że były bardziej dojrza-
łe, bo wojna, Syberia i warunki życia 
wymusiły przyspieszony proces osią-
gania dorosłości. Jaki to będzie film? 
– zobaczymy. Jestem pełen nadziei, że 
prawdziwy. 

Darczyńcy powinni kierować swo-
je wkłady finansowe na konto Eu-
roregionalnego Centrum Kultury i 
Komunikacji w Pieńsku, który koor-
dynuje początki tego projektu. 
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- Z pewnością wspiera naszego ku-
racjusza świadomość, że przebywa w 
uzdrowisku z kilkusetletnią tradycją i 
tysiące ludzi będących tutaj przed nim 
doświadczyło dobroczynnego działa-
nia wód i powietrza – mówi Ireneusz 
Łojek, prezes Uzdrowiska Świeradów. 
– Tu jest dobry klimat – dodaje. – Za-
równo dosłownie, jak i w przenośni. 
To znaczy -  i przyrodniczy, i spo-
łeczny. W Świeradowie-Zdroju życie 
odrobinę zwalnia tempo, co odczu-
wam osobiście, kiedy po pracy jadę 
do Jeleniej Góry. Nie twierdzę, że tam 
jest gorzej, ale jest inaczej. Przebywa-
jący w Świeradowie-Zdroju cieszą się 
w naturalny sposób stylem życia, za 
którym tęsknią mieszkańcy dużych 
i wielkich miast. Tęsknią za tym, co 

nazywają stylem „slow”. Ale tego nie 
można udawać, bo to sztuczne. U nas 
– to naturalne. I chociaż sama trady-
cja terapii nie zastąpi, to w Uzdrowi-
sku stosujemy najnowocześniejsze 
dziś metody leczenia, czerpiąc z na-
turalnych, właśnie tradycyjnych zaso-
bów miasta i okolic.

Świeradów-Zdrój jest nieporów-
nywalny z innymi, niedalekimi zdro-
jami. To górskie uzdrowisko, swego 
rodzaju „perła” Pogórza Izerskiego 
jest zupełnie inny, niż Karpacz, czy 
Szklarska Poręba, także górskie kuror-
ty. Jest też inny, niż Cieplice, uzdro-
wisko w granicach miejskich Jeleniej 
Góry. Nie można obu tych uzdrowisk 
porównywać na płaszczyźnie „lep-
sze-gorsze”, bo to byłoby wyjątkowo 
nietrafne. Odmienność Świeradowa 
od Cieplic wynika przede wszystkim 
z tego, że tu niemalże całe miasto 
jest obszarem uzdrowiska, a Cieplice 
są tylko cząstką gwarnej i żyjącej w 
większym pośpiechu Jeleniej Góry 
i – siłą rzeczy – kuracjusz cieplicki 
musi w części poddać się tamtemu 
rytmowi.

Różnic jest więcej, choćby i taka, 
że Cieplice leżą w niecce Kotliny Je-
leniogórskiej z czego wynikają pewne 
problemy z utrzymaniem czystości 
powietrza, a Świeradów-Zdrój po-
łożony jest na stokach tak usytu-
owanych, że dolina i koryto Kwisy 
pozostaje naturalnym „kanałem 
wentylacyjnym” uzdrowiska. To nie 
rozwiązje wszystkich problemów, ale 
znacznie je łagodzi.

 Stali mieszkańcy Świeradowa-
-Zdroju to grupa ok. 4,2 tys. miesz-
kańców, zdecydowanie mniej, niż 
jest tutaj miejsc kuracyjnych i hote-
lowych, bo tych można naliczyć ok. 6 
tys. Ta przewaga gości nad gospoda-

rzami oznacza, że to raczej przyjezdni 
dyktują rytm życia, chociaż – co też 
jest oczywiste – obsługa hoteli musi 
ruszać się żwawiej, niż goście. 

- Ci, którzy znają dobrze Świe-
radów i potrafią zauważać zmiany, 
dostrzegają, że charakter miasta za-
czyna być inny, niż dawniej – mówi 
prezes Uzdrowiska, Ireneusz Łojek. 
– Unowocześnianie bazy noclego-
wej, uzdrowiskowej i hotelowej, ro-
snące standardy obsługi, pojawiające 
się apartamentowce… to wszystko 
sprawia, że Świeradów, jaki znaliśmy 
jeszcze kilkanaście lat temu odchodzi 
do historii. Może to nigdy nie będzie 
hałaśliwy kurort górski, tętniący ży-
ciem całą dobę, ale też już nie będzie 
malutkim miasteczkiem , w którym 
wszystko cichnie niedługo po zmierz-
chu. Kuracjusz z pewnością pozosta-
nie dominującym wątkiem, ale bę-
dzie miał do wyboru z jednej strony 
bazę samego uzdrowiska, a z drugiej 
- inną, hotelową, która też oferuje już 
usługi  zabiegowo-lecznicze. Leniwe 
kuracje, turnusy uzdrowiskowe, trwa-
jące po kilka tygodni już nie pasują 
do rytmu życia tych gości, którzy te-
raz korzystają z walorów leczniczych 
w dużo szybszym tempie z „doliny 
młodości”, czy „doliny miłości”, jak 
się określa Świeradów-Zdrój. Pierw-
szą oznaką przyjęcia innego rytmu 
było m.in. pojawienie się gondoli, 

wyciągu na Stóg Izerski, bo przyje-
chali tu – właśnie do niej - zupełnie 
inni goście. Faktem jest, że zaistnienie 
gondoli nie było obojętne dla samego 
uzdrowiska, bo poprzez to utraciło 
ono w części dostęp do potencjalnych 
kolejnych źródeł wód radonowych, 
ale też gondola przyczyniła się  do 
powstawania sieci usług charaktery-
stycznych raczej dla bardzo aktyw-
nej rekreacji, niż spokojnej kuracji. 
Z pewnością przyniosło to zmiany 
w aktywności wielu usług – musiały 
powstać wielkie parkingi, sieć małej 
gastronomii i inne charakterystyczne 
dla obsługi narciarstwa. Na tym tle 
trend do skracania długości pobytu 
na rzecz jego intensywności widać 
bardzo wyraźnie.

Jakie były początki Świe-

radowa-Zdroju jako uzdro-
wiska, nie do końca wiado-
mo. Z mitu wynika, że jakiś 
przytomny przyjezdny zoba-
czył gdzie ś na kamieniach 
w wodzie żabi zezwłok. Po 
dłuższym czasie powrócił w 
to samo miejsce i spostrzegł, 
że wprawdzie żaba nie ożyła, 
ale stan jej resztek nie uległ 
pogorszeniu, co wydało mu 
się zadziwiające biorąc pod 
uwagę upływ czasu, tempe-
raturę, itp. W poszukiwaniu 
przyczyn zakonserwowania 
żabich resztek zainicjował 
badanie wody… i to był po-
czątek, bo uznano, że ta woda 

konserwuje. Dziś naukowcy 
określają to nieco hermetycz-
nym językiem, że „zawartość 
radonu w wodzie stymuluje 
komórki do swoistej rewi-
talizacji, w części nawet bez 
wspomagania procesu farma-
ceutykami.
Do uzdrowiska zjeżdżają nie tylko 

Polacy, choć polskich kuracjuszy jest 
sporo. Przyjeżdżają też… niemiec-
kojęzyczni Rosjanie, czy rosyjskoję-
zyczni Niemcy, potomkowie prze-
siedlonych swego czasu na zachód 
przedstawicieli tzw. Niemców zawoł-
żańskich. Wprawdzie „na zewnątrz” 
posiłkują się oni niemal wyłącznie 
językiem niemieckim, ale w swojej 
grupie rozmawiają po rosyjsku, więc 
ten język na świeradowskiej ulicy ni-
kogo nie dziwi. Do tego trzeba dodać 
jakąś grupkę Ukraińców, którzy i tu-
taj znajdują zajęcie, a też posiłkują się 
niekiedy rosyjskim, więc w tym za-
kresie zmiany są nie tylko widzialne, 
ale i słyszalne.

A że wykrusza się tzw. przeciętny 
klient niemiecki -kuracjusz w pode-
szłym wieku, który już niekoniecznie 
może sobie pozwolić fizycznie na sa-
natoryjne wyjazdy - to tę lukę wypeł-
niają kuracjusze z Polski, bo młodzi 
Niemcy nie prezentują zaintereso-
wania lecznictwem sanatoryjnym, 
ani wypoczynkiem w uzdrowiskach 
– mają zupełnie odmienne oczekiwa-
nia.

Lecznictwo sanatoryjne się gene-
ralnie „umiędzynarodawia” – Świe-

Czy można leczyć tradycją? 

W dolinie młodości i miłości
radów-Zdrój korzysta zresztą z tych 
możliwości, m.in. przez wstąpie-
nie do międzynarodowego klastra 
uzdrowiskowego, w którym współ-
pracują czeskie i niemieckie uzdro-
wiska – „Euradon”. To niezła droga 
do pozyskiwania informacji o no-
winkach w tej branży, bez których 
trudno o utrzymanie się na rynku, 
wcale nie najłatwiejszym.

- O tym, jak się zmienia miasto 
mogę  mówić z całą osobistą pewno-
ścią – podkreśla I. Łojek – bowiem 
moja obecna praca w Uzdrowisku jest 
powrotem do  Świeradowa-Zdroju, i 
do pracy w tym mieście. Taka swego 
rodzaju podróż sentymentalna. Przy-
jechałem tu bowiem po raz pierwszy  
tuż po studiach, w 1987 r. do pracy 
w Nadleśnictwie. To był koszmarny 
czas dla drzew – „kwaśne deszcze” 
zniszczyły w dramatyczny sposób 
ogromne połacie lasów i kuracjusze 
zamierali z wrażenia jadąc na leczenie 
przez Zakręt Śmierci, widząc po obu 
stronach drogi dziesiątki hektarów 
kikutów drzew, ogołoconych nie tyl-
ko z igliwia i liści, ale też z mniejszych 
gałęzi. Minęło 30 lat od tamtej pory i 
– na szczęście – dzięki pracy leśników 
przyroda zniwelowała prawie wszyst-
kie szkody. Warto o tym pamiętać i 
mieć nadzieję, że ten kataklizm nigdy 
się nie powtórzy.

Standardy w zakresie utrzyma-
nia czystości powietrza w ogóle, a 
w uzdrowiskach – w szczególności 
– zmieniły się przez te lata w skali 
trudno wyobrażalnej. Świeradów-
-Zdrój musi się do nich dostosować, 
choć akurat w tej miejscowości to 
jest wyjątkowo trudne, bo nie można 
stosować łatwych sposobów termo-
modernizacji budynków – większość 
zabudowy Świeradowa, nie tylko 
uzdrowiskowej – to zabytki. Okłada-
nie takich murów pianką nie wchodzi 
w grę. Opalanie tzw. błękitnym wę-
glem jest drogie, gazem – też nie jest 
tanie. Uzdrowisko sobie z tym radzi, 
mieszkańcy, przynajmniej niektórzy 
– już nie. Samorząd musi na to zna-
leźć sposób.

- Korzystamy z tradycji, chcąc 
czerpać z niej wiele, ale są obszary, 
w których rezygnacja z niektórych 
elementów jest optymalnym rozwią-
zaniem – przyznaje – nie bez żalu 
prezes I. Łojek. – Taką rezygnacją 
było m.in. odstąpienie od produkcji 
wody mineralnej „Czerniawianka”. 
Rynek wód mineralnych został już 
przez kilka uzdrowisk wypełniony i 
trzeba byłoby ogromnych inwestycji 
promocyjnych, by tam znaleźć jakieś 
miejsce dla siebie. Gwarancji sukcesu 
w tej sprawie nie ma. Nie podjęliśmy 
też inicjatywy – jak jedno z grupy na-
szych uzdrowisk – warzenia własnego 
piwa pod naszą marką. Ale znajduje-
my nowe nisze, choćby… kosmetyki. 
Technologia ich produkcji oparta o 
borowinę i wywarz kory świerkowej 
odpowiada naszej charakterystyce. 
Mydła, peelingi –kremy do twarzy, 
żele pod prysznic… Seria TerraSpa 
może znajdzie uznanie, choćby jako 
ciekawostka, u kuracjuszy, którzy po 
wizycie u nas poczuli się lepiej i chcie-
liby przedłużyć kontakt z nami, nawet 
tylko w tej formie.

- Wdrażamy nowe zabiegi – konty-
nuuje I. Łojek – jak „falę uderzenio-
wą”, pomagającą przy dolegliwości w 
rodzaju „łokcia tenisisty”, czy „łok-
cia golfisty”. Zapraszamy nauczycie-
li, którzy w pracy z młodzieżą tracą 
głos, bo zabiegi z zakresu foniatrii też 
zaczynają się u nas cieszyć sporym za-
interesowaniem.

Można w Świeradowie-Zdroju 
wziąć kąpiel z wywarze z kory świer-
kowej, przeżyć „bicze szkockie”, na-
trysk płaszczowy… Podobnych za-
biegów będzie więcej, m.in. dlatego, 
że przed końcem roku powinna być 
oddana do użytku kolejna inwesty-
cja, wzmacniająca standard pobytu 
– nowa baza do zabiegów ultradźwię-
kami i laseroterapią. Tradycja – rzecz 
święta, ale nie może być jedynym wa-
lorem.

Komedia i łezka w oku 
Festiwal Komedii Filmowych w Lu-

bomierzu ma już swoją bardzo długą 
tradycję – jest to jedna z niewielu 
imprez cyklicznych organizowanych 
przez miejscowości Pogórza, która 
została rozpoczęta z górą dwadzieścia 
lat temu (dokładnie – 23 lata ) i wie-
le jej elementów jest obecnie równie 
atrakcyjnych, jak wtedy, gdy ówcze-
sny burmistrz, Olgierd Poniźnik z Ja-
dwigą Sieniuć, redaktorką periodyku 
„Sami Swoi” (wydano już prawie 320 
edycji tego pisma) podejmowali nie-
śmiało tę imprezę.

Jedną z jej podstawowych części 
są spotkania z aktorami komedii fil-
mowych. Później uzupełniono to o 
wmurowanie tablic z nazwiskami lau-
reatów poszczególnych edycji i przy 
tej okazji dochodzi do szczególnej 
formy „spotkania pokoleń”, jak miało 
to choćby miejsce w trakcie ostatnie-
go festiwalu.

Jednym z wyróżnionych w tym 
roku został Wojciech Zygmunt, zna-
ny m.in. z serialu „Na sygnale”. Kiedy 
odsłonięto tablicę z jego nazwiskiem 
zobaczył, że jedną z już widocznych 
tam tablic jest upamiętniająca ko-
mediowe role Janusza Gajosa, laure-
ata poprzednich edycji. Wzruszenie 
aktora wzięło się stąd, że niedawno 
bronił swojej pracy magisterskiej na 
temat właśnie Janusza Gajosa i jego 
twórczości, więc fakt, że od sierpnia 
br. tablica z nazwiskami ich obu zdo-
bią lubomierski „zaułek filmowy” jest 
dla niego i poruszające i zaszczytne.

Kto ma pszczoły…

…ten ma barcie, 
ule i pasieki

O pszczołach pisaliśmy już tro-
chę i będziemy do tematu powracać, 
bo akurat te owady dla ludzi są nie-
zwykle ważne, ale warto też zwrócić 
uwagę na fakt, że nazwy rozmaitych 
miejscowości na Pogórzu Izerskim 
dowodzą (lub dowodziły), że już daw-
no temu pszczoły były doceniane.

Tradycyjnie przywołujemy Pa-
siecznik i Barcinek, wywodzący swoje 
nazwy wprost od pasieki i barci (zna-
czy protoplasty współczesnego ula).  
Ale poza tym warto przypomnieć 
o dwóch innych miejscowościach. 
Smolnik, który stał się częścią Le-
śnej tuż po wojnie nosił nazwę Barcie 
(1945), a dwa lat później – Barcice. 
Smolnikiem został potem. Podobny 
jest los nazwy wsi Wolimierz, a wła-
ściwie – części tej nader oryginalnej 
wsi. Wchłonięta przez Wolimierz 
osada nazywała się po prostu Barcie, 
a Wolimierz – dziś rozczłonkowany 
niezwykle – składa się właśnie z wielu 
takich przysiółków, jak wspomniane 
Barcie, pamiątka po bartnikach, któ-
rzy opiekowali się (nie za darmo prze-
cież) pszczołami.

Mały Strażak 
– duże pieniądze

 W programie „Mały Strażak” 
jednostki OSP z gminy Warta Bole-
sławiecka otrzymały spore dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska – łącznie ponad 
48 tys. zł, które podzielono nierówno, 
jednak zapewnie sprawiedliwie mię-
dzy Wartę i Tomaszów Bolesławiecki 
oraz Raciborowice.

Dzięki temu dla tych trzech jed-
nostek można było kupić kilka ele-
mentów niezbędnego sprzętu, w tym 
lancę gaśniczą, kurtynę wodną, myj-
kę, prądownicę, węże, mostki przejaz-
dowe, detektor wielogazowy,  pompy 
szlamowe, piły do cięcia metalu i be-
tonu, a także piły do drewna. Z nazw 
sprzętu nam najbardziej podobała się 
„najaśnica akumulatorowa” i posta-
ramy się w kolejnym wydaniu „Ech” 
opublikować zdjęcie owej najaśnicy, 
a także wyjaśnienia – czym ona się 
różni od lampy, bo to bardzo intrygu-
jące. Ale już teraz strażakom – ochot-
nikom gratulujemy. 
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LUBOMED – przychodnia zdro-
wia, obchodzi właśnie 10-lecie ist-
nienia, ale… - Nie jubileusz jest 
ważny, a rozwój – mówi Dariusz 
Dąbrowski, współzałożyciel i współ-
właściciel tej spółki. Wraz z żoną, 
Magdaleną są specjalistami w zakre-
sie medycyny rodzinnej. Zaczynali w 
Lubomierzu, prowadząc swoją dzia-
łalność, gdy zlikwidowany został tam 
Gminny Ośrodek Zdrowia i gdzie do 
dziś mieści się główna siedziba spół-
ki. Równolegle od kilku lat działają w 
Mirsku, a tę ofertę opieki medycznej 
uzupełniają dwa punkty lekarskie w 
Pasieczniku i w Pławnej Górnej.

- Przychodnia w Mirsku powstała 
– wyjaśnia D. Dąbrowski – ze wzglę-
du na środowiskowe potrzeby świad-
czenia usług medycznych, szczegól-
nie specjalistycznych. Oboje z żoną, 
w wyniku sukcesywnego doszkala-
nia, ale przede wszystkim własnego 
rozeznania mamy pełne przeświad-
czenie o potrzebie kompleksowych 
diagnoz. Stąd inwestujemy w sprzęt, 
bo starsi, schorowani i nie zamożni 
pacjenci powinni na miejscu mieć 
szansę pełnego przebadania. Myślę 
tu o badaniach ultrasonograficznych 
różnych narządów ciała, diagnosty-
ce nadciśnienie tętniczego, nowo-
czesnej terapii inhalacyjnej domu 
pacjenta, szybkich testach CRP i 
troponinowych (dzięki nim można 
diagnozować rodzaj infekcji, czy po-
twierdzić wystąpienie zawału serca), 
i in. Medycyna rodzinna szczegól-
nie w tak małych miejscowościach 
musi być kompletna i „uzbrojona” 
w sprzęt, inaczej musielibyśmy po 
zbadaniu odsyłać pacjenta do spe-
cjalistów, a to oznacza konieczność 
podróży, stratę czasu i koszty.

Najważniejszą sferą działalności 
dla ochrony zdrowia jest jednak za-
wsze profilaktyka i edukacja. Obie 
– niedoceniane z prostego powodu; 
nie można bowiem ich wartości wy-
cenić w pieniądzach, przynajmniej 
tymczasem w naszym kraju. W przy-
padku LUBOMED-u profilaktyka 

i edukacja mają formę wyjątkowo 
praktyczną, choćby ze względu na 
istotę funkcjonowania obiektów 
przychodni, i w Lubomierzu, i w 
Mirsku. Żadne z nich nie emituje py-
łów i gazów – eksploatacja obiektów 
oparta jest na czystej (zdrowej) ener-
gii. Obiekt w Mirsku jest tak zbu-
dowany, że przy zastosowaniu wen-
tylacji mechanicznej z reokupacją i 
odzyskiem ciepła zapotrzebowanie 
na energię z zewnątrz jest ograni-
czone do absolutnego minimum. 
Ogrzewanie, ciepła woda użytko-
wa, czy instalacja fotowoltaiczna na 
dachu rozwiązują niemal wszystkie 
problemy. W przypadku siedziby w 
Lubomierzu można wręcz powie-
dzieć, że tamtejsza  przychodnia jest 
małą… elektrownią, bo zainstalowa-
ne tam ogniw fotowoltaiczne pozwa-
lają uzyskać 40 kilowatów energii, a 
pompy ciepła, pozwalające odzyskać 
z gruntu energię są posadowione w 
sześciu studniach, każda  o głębo-
kości  100 m! W piwnicy jednego z 
obiektów zainstalowano trzy potężne 
akumulatory, więc jest gdzie tę czystą 
energię w czysty sposób gromadzić.

Można więc powiedzieć, że w tym 
przypadku lekarz zabiega czynnie o 
czyste powietrze i może z – nomen 
omen – czystym sumieniem diagno-
zować dolegliwości układu oddecho-
wego dowodząc swoimi inwestycja-
mi, że można ogrzewać naprawdę 
ekologicznie.

- My się z nikim w swoich pomy-
słach nie ścigamy – mówi D. Dą-
browski – ani w tych medycznych, 
ani w inwestycyjnych. Co najwyżej 
sami z sobą, bo poszukujemy wciąż 
nowych metod szeroko pojmowa-
nych diagnozy, profilaktyki i eduka-
cji. Podpowiadamy, a reszta już jest 
sprawą pacjentów. Obserwujemy, 
na jakie schorzenia zapadają częściej 
mieszkańcy Lubomierza, na jakie – 
Mirska. To pozwala na wyciąganie 
rozmaitych przydatnych wniosków, 
choć jest zadziwiające, że mieszkań-
cy tak nieodległych miejscowości 

mają swoją specyfikę w strukturze 
chorób. Ogólnie jednak zdecydowa-
ną większość w obu środowiskach 
mająchoroy narządów ruchu i krę-
gosłupa, choroby metaboliczne, w 
tym przede wszystkim cukrzyca, 
kardiologiczne i choroby dróg od-
dechowych. Młodzi ludzie nie dbają 
o siebie i niewiele w tym można im 
pomóc. Mogę z dużą dozą prawdo-
podobieństwa ocenić z jakimi scho-
rzeniami przyjdzie do lekarza mój 
dzisiejszy pacjent,  20-latek, jeśli nie 
zmieni trybu życia. Przyczyny i tren-
dy są przerażająco jaskrawo widocz-
ne, bo dziś przepisując leki na cu-
krzycę dl 16-latków u których widzę 
przesłanki hiperinsulinomii, wiem, 

że jeszcze niedawno takie leki brali 
tylko 60-latkowie i starsi. Smutne jest 
to, że coraz więcej nastolatków musi 
brać leki przeciwdepresyjne, ma za-
burzenia lękowe. 

- A przyczyny?
- Elementy źle pojmowanej nowo-

czesności – pada odpowiedź. - De-
presja może objawiać się rozmaicie, 
„nosi różne maski”. Dla jednych to 
utrata apetytu, biegunki, bezsen-
ność, problemy z sercem, dotykające 
już młodzież. Z jednej strony mamy 
objawy fizyczne, tzw. „szyję smartfo-
nową”, bo kark przygięty przy smart-
fonie w ciągu wielu godzin musi dać 
jakąś kontuzje. Granie kciukami na 
klawiaturze smartfona powoduje 
problemy z kciukami i mamy ente-
zopatię, rodzaj zwyrodnienia stawów 
palców. A źródło bezsenności jest 
wyjątkowo łatwe do ustalenia – nie-
bieskie światło monitora szkodzi 
w dużej dawne i trzeba koniecznie 
odstawić aparat na co najmniej dwie 
godziny przed snem, żeby spokojnie 
w miarę spać. A dzieci idą ze smart-
fonem do łóżka, więc jak mają się 
dobrze czuć?! Rodzice nie łączą skut-
ku z przyczyną i potem problemy się 

nawarstwiają. Dają telefon „dla świę-
tego spokoju” i zyskują ten spokój 
na jakiś czas, a potem nie rozumieją, 
jakie są tego skutki i koszty. Do zja-
wiskowych wyjątków należą matki, 
które mówią „dziecku telefonu do 
ręki albo nie daję, albo wydzielam na 
konkretny czas”. Tę obserwację zresz-
tą potwierdzają statystyki globalne – 
powoli zaczyna się skracać długość 
życia Polaków. .Jeszcze roczniki z lat 
50-tych ub. wieku trzymają się twar-
do i mają szansę dożyć nobliwego 
wieku w niezłej kondycji, ale już póź-
niejsze będą miały z tym trudności. 
Ludzie urodzeni w latach 30-tych, 
czy 40-tych mieli za sobą trudny czas 
wojny i zrozumiałe jest, że dożycie 
60 – 65 lat było dla nich sukcesem. 
Potem poprawiły się warunki życia i 
było jeszcze lepiej, ale przyszłość jawi 
się źle.

LUBOMED – jedyna w regionie przy-
chodnia POZ, która zdobyła Certy-
fikat Akredytacyjny Ministra Zdro-
wia, jedyny honorowany przez NFZ 
certyfikat poświadczający spełnianie 
rygorystycznych wymagań z zakresu 
różnych obszarów działalności przy-
chodni POZ.

Innowacyjność w działalności LU-
BOMED-u polega m.in. na: (1) moż-
liwości przeprowadzania w domu pa-
cjenta badań holterowskich ciśnienia 
tętniczego krwi za pomocą urządze-
nia, które prowadzi te badania auto-
matycznie przez całą dobę. Wyniki, 
po ich opracowaniu są podstawą do 
diagnozy medycznej, (2) stosowa-
nie przez pacjentów samodzielnie w 
domu sprzętu wypożyczonego z przy-
chodni, w tym elektrostymulatora, 
który m.in. łagodzi dolegliwości bó-
lowe, wpływa na gojenie się ran, leczy 
pourazowy stan zapalny, itp.

Efekty działań PROW 2014-2020 na terenie LGD Partnerstwo Izerskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie prezentuje kolejne efekty realizacji operacji z zakresu działań:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Rozmowa o zdrowiu (i jego okolicach)

 Zakres PROW: Rozwój działalności gospodarczej
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED 

Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska
Tytuł: „Rozwój działalności firmy NZOZ LUBOMED s.c. poprzez re-

alizację innowacyjnego projektu- budowy i wyposażenia nowej placówki 
w Mirsku oraz poszerzenia zakresu świadczonych usług”
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mordu, czego krzyż stanowi dramatyczną pa-
miątkę.

- Początki dzisiejszych Wykrotów sięgają… 
ponad tysiąca lat wstecz – mówi B. Żołna. – A 
świątynie (to z dokumentów) powstawały w po-
łowie XIII wieku. Wieś zresztą przechodziła z 
rąk do rąk, odstepowana i odsprzedawana, przez 
miasto Lubań, Zgorzelec, władze cesarskie, albo 
będąc własnością prywatną. Historycy doliczy-
li się w okresie do wybuchu II wojny światowej 
aż… osiemnastu takich transakcji. To wszystko 
jest jednak tylko ciekawostką historyczną, dzi-
siejsze Wykroty żyją już bez takich wstrząsów. 
Może nadszedł czas, by cieszyć się po prostu 
spacerami w malowniczym parku?

Malowniczy – bez cienia wątpliwości. Cie-
kawy bardzo, bo sieć alejek prowadzi a to do 
stawu, a to do wspomnienia po grodzisku, a to 
do ogromnego krzyża pokutnego, czy resztek 
stodoły – potężnej, czego dowodzą zachowane 
fragmenty ścian kamiennych. A dla ludzi zainte-

resowanych drzewami – dobre miejsce, bo moż-
na tu znaleźć i 300-letni dąb rosochaty, i okazy 
dębu błotnego, i daglezję zieloną…

Park padł ofiarą wichury w 2007 r., ale już 
wtedy był mocno zarośnięty. Po wichurze 
uprzątanie zniszczonych drzew było koszmarnie 
trudnym zadaniem. A późniejsze  uporządko-
wanie parku, dokonane po przeszło 10 latach od 
tamtego kataklizmu pochłonęło ogromne sumy. 
Zarówno z funduszy zewnętrznych (ponad 60 
tys. zł) , jak i sołeckiego, który dorzucił 30 tys., 
nieco więcej, bo 35 tys. – burmistrz gminy. Taki 
teren może być właśnie w Wykrotach bardzo 
ważny, bo przecież tu istnieje Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, zatrudniająca sporo ludzi. Tego 
nie widać na pierwszy rzut oka, ale wysadzono 
tutaj ponad 770 krzewów różnych gatunków, 
z uszanowaniem dla bluszczy (pod ochroną) 
oplatających wiele starych drzew. Pracy jest jesz-
cze wiele, ale widać też mnóstwo włożonego tu 
wysiłku. 

Wykroty. Nie jedyne, bo poza wymienionymi 
w tytule była jeszcze Wieś Karola, Ptasia Góra, 
Dębowisko, Dziedzictwo… i inne. – To wszystko 
jest już przeszłością – powiedziała nam Barbara 
Żołna, oprowadzając po malowniczym parku, 
pieczołowicie odnawianym, okalającym niegdyś 
istniejący tu pałac, z zabudowań którego zosta-
ły tylko resztki wolnostojącej wieży i fragmen-
ty ścian z kominem, którego wielkość mówi o 
ogromie dawnej budowli. Przed pałacem było tu 
grodzisko, po którym pozostał wał ziemny.

- Ostatni z pałaców (bowiem podobno było 
ich kilka) zbudowano stosunkowo niedawno, w 
1739 roku, a inicjatorem był Karl von Gersdorf. 
Barokowy obiekt przypominał zachowane do 
dziś konstrukcje w Ocicach, czy Kraśniku Gór-
nym. Wokół pałacu powstał park konsekwentnie 
zadrzewiany rodzimymi gatunkami – dębami, 
lipami i grabami, ale posadzono tutaj też okazy 
daglezji, klonów i in. Pałac połączono tunelem z 
ptaszarnią, a na najwyższym stoku stanęła wieża 
widokowa – ośmioboczna, stylizowana, neogo-
tycka baszta. Tylko jej fragmenty zachowały się 
odrobinę z całego imponującego kompleksu. A 
ze średniowiecza pochodzi ogromny, zdecydo-
wanie większy, niż gdzie indziej krzyż pokutny 
z rytem włóczni, którą najpewniej dokonano 

Był busz, nie będzie już

Ogród przy klasztorze
Ponad 300 lam zabłyśnie w miejscu, gdzie do 

niedawna było ciemno, bo krzaki i niepodcięte 
drzewa stanowiły trudny do przebicia busz. Nie 
było w nim widać lipy, której obwód pnia prze-
kracza 5 m, ani resztek po starej „altanie roz-
myślań”, ani też fantazyjnej cembrowiny starej 
fontanny. Po drzewach owocowych pozostały 
wspomnienia, podobnie jak po kilku pokole-
niach zakonnic, benedyktynek, urszulanek, a 
może też pracujących w pobliskim ośrodku 
zdrowia elżbietanek. Zakonnice uprawiały tu 
ogród, ale nie miały sił, by zająć się drzewami. 
Dzisiejsi emeryci pamiętają jeszcze, że to miej-

sce nazywano wtedy „ogrodem przedszkolnym”, 
póki tu przychodziły na spacer przedszkolaki, 
ale faktycznie był to ogród przyklasztorny, z któ-
rego widać było wieżę kościoła pw. NMP i św. 
Maternusa.

- Po kilkunastu miesiącach przebudowy, a 
wcześniej po kilkunastu latach starań o przejęcie 
tego miejsca od Diecezji udało się sprawy dopro-
wadzić do pomyślnego końca – mówi Wiesław 
Ziółkowski, były burmistrz Lubomierza, dziś – 
członek zarządu powiatu lwóweckiego. Za tzw. 
jego czasów powstał projekt rewitalizacji parku 
i rozpoczęto starania o środki na ten cel. Teren 
ponad 2,5 ha będzie wyglądał zupełnie inaczej, 
to znaczy właściwie – zacznie wyglądać.

- Stanęły już stoły piknikowe, niżej będzie 
posadzony mały sad – powiedział nam przed-
stawiciel wykonawcy. – Ta część parku będzie 

rozświetlona girlandami lamp, zresztą światła w 
parku będzie dużo. Zawiśnie m.in. sześć sznu-
rów lamp, każdy po 45 m długości – zamonto-
wane są już podpory. Wygracowano, wcześniej 
odtworzono wytyczenie ścieżek spacerowych. 
Miejsce i jego okolice nie odzyskają wszystkich 
historycznych funkcji, bo nie będzie przywró-
conych do życia pięć stawów rybnych, których 
– mniejsze i większe – ślady można zobaczyć tuż 
za murem. Sam mur też będzie poddany rewita-
lizacji – piękny, z kamiennych otoczaków będzie 
sam w sobie ozdobą parku.

Jedne elementy nie powrócą, bo ich czas się 
skończył, ale powstaną inne, tym nastrojowa ale-
ja gradowa, poprowadzona wytyczonym teraz 
tunelem. Projektant zakłada, że za kilkanaście lat 
odpowiednio pielęgnowane grady będą się spla-
tać konarami nad głową spacerujących.

Między Stawem Dziewic, Stawem 
Owczarzy, Młyńskim Źródłem, 
Gęsią Szyją i Wiatraczną Górą

Park, który się odradza
Te stawy, źródła i góry to nic innego, niż stare 

nazwy przysiółków wsi, lub miejsc położonych 
nieopodal siebie,  które dziś stanowią razem wieś  

- Powstanie miejsce – mówią samorządowcy 
– najlepsze z możliwych w Lubomierzu do or-
ganizacji rozmaitych imprez. Wprawdzie trudno 
tu będzie zmieścić główne przedsięwzięcia Fe-
stiwalu Komedii Filmowych, bo za wiele byłoby 
zniszczeń w zieleni, która dopiero się rozkrzewia  
(już wysadzono kilkaset krzewów, które ledwo 
co wyglądają z gruntu), ale dla nieco mniejszych 
przedsięwzięć park będzie idealnym miejscem 
spotkań i zabaw.

Zakres PROW: Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego- Wspieranie ochrony środowiska
Beneficjent: Stowarzyszenie Integracja i 
Przyszłość Sołectw Wykroty i Zagajnik
Tytuł: Rewitalizacja Parku Zabytkowego w 
Wykrotach

Zakres PROW: Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego- Wspieranie ochrony środowi-
ska
Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Lubomierza
Tytuł: Ochrona dziedzictwa przyrodni-
czego poprzez rewitalizację parku w Lu-
bomierzu
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społeczną władze decydują się na 
wycięcie drzew „na wszelki wypa-
dek”, bo może się zdarzyć coś złego, 
albo – również pod presją społeczną 
- postanawiają pozostawić drzewo, 
które może zagrażać przechodniom. 
Nie mają czasu, czy przekonania, by 
po prostu dokładnie zbadać sprawę i 
podjąć zasadną decyzję.

Dendrolodzy w pierwszym etapie 
takich badań dokonują oceny wizu-
alnej. To w miarę łatwe i nie generu-
je kosztów. Stosuje się do tego także 
młotek (sprawdzamy nim pień) i 
sondę arborystyczną (do oceny stanu 
korzeni). Młotek jest gumowy, kory 

nie uszkodzi. To zresztą przypomi-
na badanie człowieka, podejrzewa-
nego o dolegliwość płucną – lekarz 
też ostukuje ciało dłońmi. Jeśli w 
przypadku drzewa słychać głuche 
odgłosy, to oznacza istnienie wy-
próchnienia. W takiej sytuacji warto 
zastosować – także jak u ludzi – inne 
instrumenty, w tym tomograf so-
niczny, który pokazuje szybko roz-
kład wewnątrz pnia. Warto jednak 
wiedzieć, że wszystkie duże drzewa 
są… puste w środku! To akurat jest 
zjawiskiem naturalnym. Musimy so-
bie tylko odpowiedzieć na pytanie 
o znaczenie tego ubytku dla bez-
pieczeństwa. Wyniki prześwietlenia 
tomografem są analizowane przy po-
mocy specjalistycznego oprogramo-
wania i można z ogromnym prawdo-
podobieństwem ocenić zagrożeniem 
ryzykiem rozłamania się pnia.

Inne techniki zapobiegania nie-
bezpieczeństwu stosuje się po ba-
daniu sondą stanu korzeni. Jeśli zo-
stanie stwierdzony rozkład systemu 
korzeniowego, to warto przeprowa-
dzić tzw. test obciążeniowy, to znaczy 
zbadać stabilność drzewa w gruncie. 
Taki test jest obecnie jedyną dostęp-
ną metodą oceny stabilności drzewa 
w gruncie.

- Test– precyzuje Anna. –polega 
na symulacji wpływu siły wiatru na 
drzewo. Można sztucznie „wywo-
łać” wiatr stosując linę zamontowa-
ną do pnia z wyciągarką mierzącą 
siłę pomiaru. Podczas tego badania 
urządzenia zwane inklinometrami 
(inaczej – przechyłomierzami) bada-
ją przechył bryły korzeniowej, czyli 
gruntu obejmowanego przez korze-
nie drzewa. Z kolei inne urządzenia 
– elastomery – mierzą, jak bardzo 
ściska się i rozciąga pień. Pomiary są 
dla drzew bezpieczne, a po badaniu 
drzewo wraca do pierwotnego stanu. 
Uzyskane z odczytów dane wprowa-
dzane są do modelu matematyczne-
go, dzięki któremu można wyliczyć, 
jak zachowa się drzewo przy sile wia-
tru 12 w skali Beauforta. 

Można też stosować – od niedaw-
na – inną metodę. Zamiast liny z 
wyciągarką – anemometr do pomia-
ru prędkości wiatru. To jest o tyle 
lepsze, że pozwala na pomiary kilku 

drzew w tym samym czasie. Wtedy 
te, które mają słabsze wyniki badane 
są szczegółowo przy pomocy pierw-
szego testu.

Te badania w zasadzie rozstrzygają 
wszelkie wątpliwości co do zagroże-
nia, jakie ewentualnie może stwarzać 
drzewo. Oczywiście – bywają ekstre-
malne sytuacje, jak wir powietrzny, 
któremu nie oprze się nawet naj-
mocniej osadzone drzewo, ale to są 
już absolutne wyjątki, których prze-
widzieć nie sposób. Można też – w 
ostateczności – stosować badania 
bardziej inwazyjne, nawiercając pień 
ultracienkim wiertłem wiertłem re-

zystografu, co jest wskazane w wy-
padkach, gdy zależy nam na szybkiej 
odpowiedzi co do stanu rozkładu 
wewnątrz pnia, ale lepiej stosować 
metody bezinwazyjne.

Naukowcy i praktycy zalecają 
umiar w decydowaniu, a vox populi 
ma tzw. swój rozum i niezależnie od 
możliwości szczegółowego badania 
w dyskursie publicznym przewija-
ją się dwie opcje: jedni upierają się 
przy usuwaniu drzew w każdym 
miejscu poza lasem, inni zawzięcie 
bronią każdego drzewa bez względu 
na jego stan. – My – mówią Anna i 
Kamil – promujemy zasadę podej-
ścia zdroworozsądkowego, opartego 
na faktach i racjonalnych decyzji o 
losie drzew. 

Trudno jest uznać rację tych kie-
rowców, którzy uznają, że jeśli ktoś 
jechał za szybko i rozbił się o drzewo 
przy drodze, to znaczy, ze winne jest 
drzewo. Trudno też jest akceptować 
skłonność do ryzykowania cudzym 
życiem przez zawziętych „ekologów”, 
którzy uznają, że póki drzewo się nie 
przewróci, to znaczy, że powinno 
stać.

Drzewa nas przerastają
Tę tezę można odczytywać wprost, 

co oczywiste, ale i metaforycznie. 
Kiedy bowiem zajmujemy się drze-
wami, to musimy zdawać sobie spra-
wę ze skali – w każdym tego słowa 

Drzewa

Dokładnie tak, jak ludzie, tylko zupełnie inaczej 
- Ostatnie kilkanaście lat to czas 

rewolucji w poznawaniu drzew – 
powiedzieli Anna Gnach i Kamil 
Witkoś-Gnach. Kamil jest diagnostą 
drzew i dyrektorem zarządzającym 
oraz wykładowcą Instytutu Drzewa 
we Wrocławiu, współpracownikiem 
wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju, 
mającej na koncie wiele projektów 
związanych z zadrzewianiem. Anna 
reprezentuje firmę ARBORIA, zaj-
mującą się drzewami. Firm o podob-
nym profilu jest sporo, ale zakres pra-
cy ARBORII nie jest całkiem typowy.

- ARBORIA specjalizuje się w dia-
gnostyce i badaniu drzew oraz ocenie 
bezpieczeństwa w ich otoczeniu – 
wyjaśnia Anna. – Dokonujemy tego 
poprzez ocenę prawdopodobieństwa 
(ryzyka) wykrotu czy rozłamania w 
pniu. (obie sytuacje to z reguły sku-
tek silnego wiatru, tyle że wykrot 
oznacza wyrwanie drzewa z korze-
niami – przyp. aut.). Przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu jesteśmy w 
stanie określić – dla przykładu – jaką 
siłę wiatru wytrzyma bez uszkodzeń 
konkretne drzewo w zależności od 
wielkości jego korony. Dokonujemy 
też komputerowego „prześwietlenia” 
drzewa  podejrzewanego o częściowe 
wypróchnienie, niewidoczne z ze-
wnątrz. Możemy dzięki temu odpo-
wiedzieć na pytanie o bezpieczeństwo 

ludzi w otoczeniu drzew. Instrumen-
tarium do takich badań jest ostatnio 
ogromne. 

- Drzewa widzą, czują, komunikują 
się – mówi Kamil. – To nie jest żadna 
magia, tylko zwyczajne relacje roślin. 
Ludzie o tym już wiedzą, ale sęk w 
tym, że nie znają tego języka komu-
nikacji. Nie jest to przecież „szum 
drzew”, przez nas słyszany, tylko bar-
dzo skomplikowane, właściwe dla ro-
ślin systemy. Ich poznawanie ułatwia 
elektronika, ale tylko w części. 

- Drzewa, jak ludzie, mają różne 
dolegliwości, więc trzeba je badać 
– mówi Anna. - Rozkład drewna i 
wypróchnienia są naturalnym ele-
mentem procesu w cyklu życia drzew 
i nie można tego powstrzymać, sto-
sując jakąś wymyślną terapię. Ale 
badania pozwalają określać stopień 
osłabienia drzewa i wpływ tego osła-
bienia na bezpieczeństwo wokół nie-
go. Możemy wspierać drzewa, żeby 
same mogły reagować na osłabienia, 
przez stosowanie – na przykład – 
mulczowania, czy mikroryzowania, 
itp. ………… . To poprawia kondy-
cję drzewa i wzmacnia jego natu-
ralne mechanizmy obronne. Takim 
jest choćby „grodziowanie”. Można 
to zjawisko porównać z grodziami, 
szczelnymi ściankami w kadłubie 
statku, które sprawiają, że jeśli ka-
dłub zostanie poważnie uszkodzo-
ny w jednym miejscu, to wprawdzie 
jakaś jego część będzie zalana wodą, 
ale inne pozostaną suche, a cały sta-
tek – bezpieczny. Takie „grodzie” nie-

kiedy tworzą w sobie drzewa, które 
wytwarzają bariery w otoczeniu 
uszkodzeń. To zabezpiecza zdrową 
część pnia przez rozwojem grzybów 
rozkładających drewno. 

O tym, że rośliny w ogóle, a drze-
wa w szczególności potrafią tworzyć 
m.in. mechanizmy obronne nie trze-
ba przekonywać żadnego specjalisty. 
Wystarczy uważnie obserwować ro-
śliny, zadawać sobie pytania, wycią-
gać wnioski i kolejno szukać dobrej 
odpowiedzi na pojawiające się wąt-
pliwości.

- Jesteśmy pasjonatami drzew 
– mówi Kamil. – Wiemy jednak, 
że drzewa przynoszące trudne do 
przeszacowania korzyści, mogą też 
stanowić w niektórych warunkach 
ogromne zagrożenie. Z tego, jakiej 
skali są to korzyści nie zawsze zdaje-
my sobie sprawę. Pochopne usunię-
cie drzewa, nawet przy założeniu, że 
się wysadzi w to miejsce kilka mło-
dych, jest ubytkiem dla natury nie 
do odrobienia przez całe lata. M.in. 
z badań wynika, że jeden duży buk 
produkuje tyle tlen, co – mniej wię-
cej – 1.700 dziesięcioletnich małych 
buków… I dlatego – jak przekonu-
je dr Dominik Drzazga z Katedry 
Zarządzania Miastem i Regionem 
Uniwersytetu Łódzkiego –duże i sta-

re drzewa są bardzo potrzebne w 
miastach.

Tyle, że duże drzewa, jeśli są osła-
bione, stanowią proporcjonalnie 
duże zagrożenie. – Wycinka zbyt 
pochopna, taka „na wszelki wypa-
dek” jest fatalnym rozwiązaniem – 
mówi Kamil. – Żeby ocenić obiek-
tywnie sytuację należy – jak u ludzi 
– przeprowadzić uczciwy, sprawie-
dliwy proces, zbadać dowody i wy-
dać orzeczenie. A czasami – wyrok. 
I wyciąć. Nie warto się jednak z tym 
spieszyć. Drzewo rośnie 100 – 150 
lat i więcej. Czy nie powinno być 
nas stać na to, by poświęcić  choćby 
cały dzień na to, by ten „wyrok” był 
przemyślany? 

Tym bardziej, że jeśli będziemy 
patrzeć na drzewa w mieście, jak 
na infrastrukturę, tyle że zieloną, 
to możemy dostrzec ogromnie wie-
le korzyści. Drzewo – to darmowy 
klimatyzator, to urządzenie pro-
wadzące retencję wody, to dom dla 
wielu żywych organizmów i – po 
prostu – będący estetycznym ele-
mentem krajobrazu.

Ludzie jednak w relacji z drze-
wami popełniają często dwa kar-
dynalne błędu, z dwóch rozma-
itych powodów. Albo pod presją 
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znaczeniu, a przede wszystkim – ze 
skali czasu. Jeden z leśników, uważ-
nych obserwatorów  procesów roz-
woju drzew powiedział, że są sytu-
acje, kiedy drzewa na zmieniające się 
warunki reagują szybko, to znaczy… 
w ciągu kilku lat. Z ludzkiego punktu 
widzenia, to przepaść czasu. Jednym 
z doskonałych przykładów takiego 

rozumienia życia drzew jest „dąb 
Arthura Clougha” – drzewo uważnie 
obserwowane przez sto lat, które tym 
okresie… odmłodnialo. Pierwsze 
zdjęcie dokumentacyjne tego drze-
wa, słynnego w literaturze fachowej 
pochodzi z roku 1910, ostatnie (jak 
dotychczas) z 2009. Nie wiedząc, że 
na kolejnych fotografiach w cyklu 
zdjęć przedstawiane jest wciąż to 
samo drzewo, nie można się tego do-
myśleć. A warto zdawać sobie spra-
wę, że obserwację prowadziło… kil-
ka pokoleń leśników i autorzy zdjęć z 
pierwszego półwiecza istnienia tego 
drzewa zapewne od dawna już nie 
żyją…

Na marginesie: drzewa przez wy-
twarzanie wciąż nowych pędów wła-
ściwie sukcesywnie się odmładzają. 
Można powiedzieć (i pozazdrościć 
im, że starzejąc się jednocześnie 
młodnieją). A „dąb Clougha” jest 
przykładem, jak można odwrócić 
zegar biologiczny rośliny, która pół 
wieku temu wyglądała znacznie go-
rzej, niż ostatnio. 

- I dlatego – podkreśla Kamil – 
jeśli chcemy rozumieć drzewa, to 
musimy przestawić wszystkie swoje 
sposoby pojmowania. Drzewa reagu-
jąca zmiany w ich otoczeniu. Nie jest 
im obojętne, w jakim towarzystwie 
rosną i czy w ogóle mają jakieś to-
warzystwo. A jeśli niedawno miały, a 
my je usunęliśmy, to znaczy, że zmie-
niamy warunki. I za kilka lat może 
się okazać, że drzewo obumiera z 
przyczyn, których nie rozumiemy, 
bo już nie pamiętamy warunków 
wcześniejszych, albo – co też praw-
dopodobne – w ogóle nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, że mogłyby mieć 
one jakiś wpływ na drzewo, które 
pozostało. Podobnie przy sadzeniu 
drzew – zasada „byle było zielonym 
do góry” nie sprawdza się. Są gleby 
zbyt ubogie na jeden gatunek, zbyt 
kwaśne na drugi…  Warto korzystać 
z wiedzy, która przecież nie jest za-
strzeżona.

Inna sprawa, że drzewa też prze-
żywają (a raczej – nie przeżywają) 
trudne sytuacje, na tyle dramatycz-
ne, że niekiedy choroby dotykają całe 
gatunki na wielkim obszarze do tego 
stopnia, iż zmieniają się krajobrazy 
całych państw. Jak w Wielkiej Bryta-
nii, której wiązy zaatakowała swego 
czasu grafioza, zwana „holenderską 
chorobą wiązów”. W ich miejscu 
sadzono jesiony, a ostatnio i one zo-

- Psy mają swoje charaktery, swo-
je fobie i emocje, lubią pracować, są 
zdolne do nieprawdopodobnych wy-
czynów, a ich możliwości pozwalają 
na to, że są skuteczniejsze w bardzo 
wielu sprawach, niż najnowocze-
śniejsze urządzenia – mówi Pauli-
na Ćwiąkała, która w Antoniowie 
przygotowuje „DOGIELMOGIEL” 
– Centrum Psiej Aktywności. Powoli 
rozpędza się tam działalność, a wio-
sną ruszy pełną parą.

- Będziemy się zajmować szko-
leniem psów, powstanie też tam psi 
hotelik, z myślą o ludziach, którzy 
wyjeżdżają na wakacje i nie mogą 
zabrać ze sobą swojego psa – wyja-
śnia. – Ale przede wszystkim bę-
dzie to miejsce, gdzie opiekunowie, 
przewodnicy psów (nie przepadam 
za określeniem – „właściciel”) będą 
mogli korzystając z naszych porad 
budować optymalne relacje ze zwie-
rzęciem i coraz lepiej je rozumieć. Na 
to trzeba czasu i dobrej woli, bo pies 
przy całej swojej inteligencji i przy-
wiązaniu do człowieka jest jednak 
osobnym bytem. Szkoleniowiec nie 
zastąpi opiekuna, który z nim prze-
bywa (a przynajmniej – powinien) 
codziennie długie godziny. Możemy 
pomóc wyszkolić psa, sprawić, że 
będzie rozumiał komendy, ale…  Z 
nauczeniem psa właściwych rekcji 
to nie jest tak, że jak się raz czegoś 
nauczy, to będzie to umiał na tym 
samym poziomie przez całe życie. 
Trzeba powtarzać ćwiczenia, które 
zresztą psom sprawiają przyjemność, 
bo one lubią pracować. Z tego wyni-
ka przewrotnie trochę, że szkolenie 
psa jest właściwie szkoleniem czło-
wieka – jego opiekuna.

Paulina Ćwiąkała ma trzy psy, 
ale tylko jeden jest tzw. czystej rasy 
owczarkiem niemieckim. Oba po-
zostałe to mieszańce, a właściwi z tej 
dwójki jedna suka jest po prostu kun-
delkiem. Każde ze zwierząt ma inny 
charakter i możliwości. Paulina, jako 
wolontariusz Karkonoskiej Grupy 
GOP będzie owczarka przygotowy-
wała do pracy w górach. – W poszu-
kiwaniu zasypanych śniegiem ludzi 
psy nie mają sobie równych – mówi 
– żadne urządzenie nie będzie w tym 
szybsze. Przygotowanie zwierzęci do 
tej pracy to zajęcie na długi dystans, 
ale rezultaty są z reguły fantastyczne. 
W naszym Centrum nie przewiduje-
my szkoleń tak zaawansowanych, to 
będzie raczej miejsce do zabawy i fi-
zycznych treningów zwierząt – po to 

m.in. powstaje tor do „aplicity”, ro-
dzaj tory przeszkód dla psów, będzie 
też szansa ćwiczeń z „frisbi”, i in. Ale 
znajdą się okazje, by zapoczątkować 
poważną pracę z psem.

- Zacząć trzeba od obserwa-
cji zwierzęcia – mówi właścicielka 
Centrum. – Wprawdzie prawie każ-
dego psa można przygotować do 
prawie każdego zajęcia (pomijając 
ekstremalne przykłady, bo przecież 
mops nie będzie brodził w kopnym 
śniegu), ale trzeba zwracać uwagę 
na naturalne cechy, które ułatwiają 
taką pracę. Labradory są świetne w 
„nawęszaniu”, szkolone do poszuki-
wania narkotyków, inne – do mate-
riałów wybuchowych, do żywych, 
lub zmarłych osób, itp. Wiadomo, że 
border collie lubi zajęci powtarzalne, 
a owczarki niemieckie świetnie spi-
sują się w pracy policyjnej.

Warto jednak podkreślić, że żaden 
pies rzetelnie szkolony nie może być 
agresywny. Wspomniane owczarki 
mają ewentualnie schwytać  i unie-
ruchomić uciekających przestępców, 
ale na komendę opiekuna natych-
miast odstąpić. I nawet biegnący w 
akcji za bandytą pies, który wydaje 
się bardzo bojowy jednocześnie nie 
może nawet pomyśleć o potrące-
niu dziecka stojącego nieopodal. To 
trudne, by tak wyszkolić psa, ale wła-
śnie na tym polega ta praca. Pies nie 
może nikogo ugryźć tylko dlatego, 
że wydaje mu się, że tego oczekuje 
opiekun – ma słuchać komend i re-
agować na nie natychmiast.

- A w domowych warunkach? 
- Pies zawsze będzie próbować 

przechytrzyć właściciela i – na przy-
kład wejść na kanapę, choć wie, że 
to jest zabronione – mówi Paulina 
Ćwiąkała. – A ponadto – zawsze spa-
cerując z opiekunem będzie gonił za 
sarną, jeśli ją zobaczy. To instynkt. I 
z drugiej strony MUSI natychmiast 
przerwać pościg, gdy usłyszy komen-
dę. Sytuacja jest prosta – albo czło-
wiek wyszkoli psa, albo pies wyszkoli 
sobie człowieka. Tyle, że nie możemy 
mieć pretensji do zwierzęcia, że się 
źle zachowuje, a do opiekuna, że nie 
dość dobrze z nim pracuje.

- W tej sytuacji rodzi się pytanie 
o sposoby karania nieposłusznych 
zwierząt…

- To już „wyższa szkoła jazdy” – 
wyjaśnia P. Ćwiąkała. – Z pewnością 
nie mają sensu emocjonalne pokrzy-
kiwania, bo żaden PiS ich nie będzie 
rozumiał, co najwyżej się przestraszy. 

Zrozumieć psa (a nawet kurę)

Zakres PROW: Podejmowanie 
działalności gospodarczej
Beneficjent: Paulina Ćwiąkała
Tytuł: „Rozwój przedsiębiorczo-
ści na obszarze Pogórza Izerskie-
go poprzez utworzenie Centrum 
Psiej Aktywności DOGIEL MO-
GIEL Paulina Ćwiąkała w Anto-
niowie”

Tym bardziej karygodne jest bicie 
zwierzęcia. Specjaliści w dość skom-
plikowany sposób określają gradację 
karcenia zwierząt i ich nagradzania, 
dzieląc – dla przykładu bodźce „po-
zytywnie dodatnie” i „pozytywnie 
ujemne” w systemie nagród, podob-
nie jak „negatywnie” w systemie kar. 
W dużym uproszczeniu – pies może 
otrzymać bodziec „pozytywnie do-
datni” – nagrodę, jeśli znakomicie 
wykona polecenie, ale „pozytywnie 
ujemny”, to znaczy – brak nagro-
dy – jeśli na tę nagrodę nie zasłuży. 
Jeśli coś nabroi i założymy mu nie-
lubianą przez niego kolczatkę, to bę-
dzie to rodzaj bodźca „negatywnie 
dodatniego”, itd., itp. Warto tylko 
wiedzieć, że jeśli za każdym razem 
go nagradzamy, to z czasem ten im-
puls – wbrew pozorom – słabnie. On 
się spodziewa, że dostanie coś i tro-
chę mniej się stara. A jeśli nagrodę 
otrzymuje sporadycznie, to znaczy 
nie za każdym razem, gdy coś zrobi 
dobrze, to będzie starał się bardziej. 
Komunikacja psa i opiekuna musi 
być czytelna i klarowna, sukcesy 
przyjdą same, choć cierpliwości 
trzeba sporo.

- W Centrum będą szkolone tylko 
psy, czy też inne zwierzęta?

- Psy – pada odpowiedź – ale po-
dobny mechanizm można stosować 
też w relacjach z innymi zwierzęta-
mi, choćby z… kurami! To pojętne 
istoty, przynajmniej na tyle, że moż-
na się z nimi w niektórych sprawach 
jakoś „dogadać”. Polecam książkę – 
„Najpierw wytresuj kurczaka”, w niej 
można znaleźć trochę wiadomości. 
Ale przede wszystkim – „Oczami 
psa” Aleksandry Horowitz, bo ona 
jest dla nas bardziej interesująca. A 
uwaga generalna jest taka, że w pra-
cy ze zwierzęciem musimy postrze-
gać też siebie, bo psy, które z nami 
pracują postrzegają nas nie tylko 
przez pryzmat głosu, czy gestu, ale i 
zapachu, który jest dla nich tak waż-
ny. A my przecież inaczej pachniemy 
strachem, inaczej – gdy budzi się w 
nas złość, czy gniew, a inaczej pach-
niemy miłością. I one to czują.

Mikoryzowanie  – w uproszcze-
niu - dostarczenie w obręb systemu 
korzeniowego roślin żywych strzępek 
grzybni. Ze względu na fakt, że nie-
mal wszystkie rośliny „naczyniowe” 
współpracują z grzybami glebowymi 
np. przy pobieraniu wody, to taki za-
bieg wzmacnia roślinę i poszerza jej 
możliwości pobierania pokarmu z 
gleby,. Zwłaszcza fosforu i potasu.

Mulczowanie – pokrywanie po-
wierzchni gleby materią organiczną. 
Zmniejsza parowanie wody, popra-
wia sprawność gleby, zapobiega erozji 
gleby i utrudnia rozpowszechnianie 
się chwastów. 

Zakres PROW: Podejmowanie 
działalności gospodarczej
Beneficjent: Anna Gnach
Tytuł: „ Innowacyjne meto-
dy badania statyki drzew oraz 
określania bezpieczeństwa w ich 
otoczeniu.”

stały dotknięte inną chorobą i pozo-
stają po nich całe, puste połacie. To 
podobnie, jak dawniej, kiedy wielkie 
epidemie dżumy czy ospy atakowały 
ludzi i pustoszały całe kontynenty. 

- Jesion wyniosły jest jednym z 
ulubionych drzew – powiedział Ka-
mil. – nie znam innych, których liście 
tak pięknie pachniałyby jesienią…

Właścicielka ARBORII jest prak-
tykiem znającym najnowocześniej-
sze technologie diagnozowania sta-
nu drzew. Kamil – doświadczonym 
diagnostą, ale i szkoleniowcem. 
Oboje potrafią i chcą się dzielić 
swoją wiedzą, m.in. organizując 
szkolenia w tym zakresie. Kamil jest 
redaktorem wyjątkowych książek: 

„Drzewa w krajobrazie – podręcz-
nik praktyka”, czy „Drzewa w cyklu 
życia – europejscy praktycy na rzecz 
arborystyki”. Obie są niezwykłą lek-
turą dla ludzi, którzy cenią drzewa, 
bo poza naukowymi uwagami i prak-
tycznymi wskazówkami można tam 
odnaleźć dziesiątki ciekawostek, za-
chwycających także laika.

Rozmowa o lesie, o drzewach w 
domu na skraju Bożkowic w gmi-
nie Olszyna mogłaby się toczyć go-
dzinami i dotyczyć setek wątków. A 
służby zieleni miejskich poszczegól-
nych gmin, czy zarządy dróg, ale też 
przedstawiciele innych instytucji, dla 
których drzewa stanowią ważny ele-
ment codzienności mogą tę całą wie-
dzę przenieść z pożytkiem dla siebie 
i drzew na własny teren, zapraszając 
do współpracy ARBORIĘ. 

O drzewach – napisano
Są takie książki o drzewach, których nie można nie przeczytać. Zachęcamy do lektury, bo-

wiem dopiero wówczas można sobie uzmysłowić, jak wiele łączy nas – ludzi – i drzewa, jaka 
zwarta to jest wspólnota. Nie tylko estetyczna. Tzw. przewodnik Collinsa – „Drzewa” – to w 
zasadzie encyklopedia drzew rosnących w Europie, autor opisał ponad 1600 gatunków i od-
mian. „Polskie drzewa liściaste i iglaste” – to dużo skromniejsza, ale bardzo przydatna lektura 
„na jeden ząb”. O książce „Sekretne życie drzew” napisano już tyle, że wystarczyłoby to na 
kolejną książkę, ale to dzieło jest ze wszech miar godne uwagi, bowiem w wyjątkowo prosty i 
zrozumiały sposób autor opisuje, jak drzewa się wzajemnie ostrzegają przez zwierzętami, które 
objadają je z liści, jak się porozumiewają za pomocą… korzeni, albo też jak sobie nawzajem 
pomagają… dokarmiając jedno drugie, gdy taka zaistnieje potrzeba. Dajemy słowo, że książkę 
czyta się, jak kryminał i warto z nią pójść do lasu i na nowo przyjrzeć się drzewom, które – „na 
oko” - stoją sobie, a w gruncie rzeczy gadają, gadają, gadają… Zupełnie inny charakter ma 
książka trójki autorów „Drzewa Polski”, bo oni z kolei opisują dokładnie najstarsze, najsłyn-
niejsze, czy najgrubsze. Przy czym w przypadku drzewa określenie „najgrubsze” nie jest wy-
rzutem, czy inwektywą, a wręcz pochwałą, więc trzeba na to patrzeć z „nieludzkiego” punktu 
widzenia. Jest też „Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów”, zawierający opisy ponad 
100 drzew, krajowych i zadomowionych (bo niektóre gatunki są – używając współczesnego 
języka – emigrantami) oraz ponad 1600 fotografii, żeby ktoś, kto ten przewodnik weźmie do 
ręki, pozbył się wszelkich wątpliwości. Skromniejszą, ale ważną dawkę wiedzy proponują auto-
rzy dzieła „jak rozpoznać drzewo po liściach”, więc dla tych, którzy wolą „szczuplejsze” książki 
to jest dobra opcja lektury. Którąś z tych książek naprawdę warto wziąć do ręki (i przeczytać) , 
bo wtedy lepiej zrozumiemy, jaką dawkę wiedzy przynosi nam ARBORIA 

Na pytanie – czy wycinać drzewa rosnące na poboczach dróg, żeby korzystnie wpłynąć 
na bezpieczeństwo? – nie ma dobrej odpowiedzi, poza refleksją, że może lepiej byłoby jeź-
dzić nieco rozważniej, bo wówczas poziom bezpieczeństwa z pewnością będzie wyższy, a 
jazda (czy przechadzka) w cieniu drzew jest z całą pewnością relaksem. Na zdjęciu – frag-
ment drogi z Golejowa do Wojciechowa w gminie Lubomierz. 
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Światło i dźwięk

W Proszówce
Zbitka słów „światło i dźwięk” 

kojarzy się od razu z nocnym festi-
walem muzyki, której efekt wzmac-
niany jest laserami, albo też racami, 
fajerwerkami, itp. Skojarzenie jest 
zasadne, ale niepełne. W Proszówce, 
gmina Gryfów Śląski Ti wygląda zu-
pełnie inaczej.

Stowarzyszenie Rozwoju Pro-
szówki w październiku br. wystawi-
ło w pewnym miejscu wsi… ławkę 
solarną, przekonując, że „MOC in-
teligentnego otoczenia wciąga do 
zabawy”. Projekt powstał dzięki ini-
cjatywie Stowarzyszenia, ale w ra-
mach wsparcia, jakie otrzymano w 
konkursie grantowym Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych” – „WzMOC-
nij swoje otoczenie”.

- Ławka solarna – wyjaśniła nam 
Anna Zawisza-Paliwoda - to urzą-
dzenie, dzięki któremu można… 
posłuchać muzyki, jeśli wcześniej 
siedzisko naładuje się energią po-
zyskaną ze słońca. Jest ona bowiem 
wielce oryginalnym rodzajem gło-
śnika. Można też przy pomocy tej 
ławki naładować telefon komórkowy. 
Rozwinięciem tego pomysłu będzie 
hot spot i wi-fi, więc może się oka-
zać, że w cieplejsze dni ławka będzie 
oblegana zdecydowanie bardziej, niż 
przesławna ławeczka w serialu „Ran-
czo”, ale zdecydowanie inną energią, 
niż w tym filmie. Tym bardziej, że nie 
ma w pobliżu sklepu zaopatrującego 
amatorów pochłaniania energetyzu-
jących płynów.

Żarty na bok – miejsce, w którym 
stanęła ławka solarna mieści też inne 
atrakcje i to bardzo rozmaite. Ci, któ-
rzy tu przyjdą mogą zagrać w „pił-
karzy ki”, mogą pogawędzić nawet w 
marną pogodę pod biesiadną wiatą, 
niedługo będą mogli skorzystać z si-
łowni zewnętrznej, a najmłodsi już 
teraz mogą się wyszaleć na bezpiecz-
nym placu zabaw. A i miejscowi, i 
turyści mogą wysłać stąd pocztówkę, 
jeśli zdecydują się stanąć za kolorową 
planszą i pokazać swoją twarz w jed-
nym z otworów.

- To nas kosztowało sporo pienię-
dzy i sporo wysiłku – powiedziała 
A. Zawisza-Paliwoda. – Oczywiście 
udało nam się pozyskać spore kwoty 

z funduszy zewnętrznych bez czego 
jakiekolwiek działania pozostawały-
by daleko poza granicami wyobraź-
ni, ale angażowaliśmy też pieniądze 
z funduszu sołeckiego. Łącznie to 
dziesiątki tysięcy złotych, nasza pra-
ca i… czas.

To ważne podkreślenie, bowiem 
właśnie mija pierwsza dekada ist-
nienia dwóch stowarzyszeń – wspo-
mnianego już Rozwoju Proszówki 
i zespołu muzycznego „Sołtysowe 
Gryfinki”. Oba powstały właśnie 10 
– 11 lat temu i wyzwoliły nowe im-
pulsy do społecznej pracy. Czasami 
bowiem wystarczy, by się pojawiły 
dwie – trzy osoby, którym się chce 
coś zrobić, żeby się okazało, że ich 
zapał udziela się innym i pojawia się 
sporo nowej energii. Nawet w ławce.

Konkurs „WzMOCnij swoje oto-
czenie” to inicjatywa Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych – krajowego 
operatora systemu przesyłowego . 
Celem konkursu było wyłonienie 
najlepszych i najbardziej orygi-
nalnych projektów związanych z 
rozwojem lokalnej infrastruktury i 
aktywizacją życia. Ważny jest w tej 
sprawie jeden szczegół – przez zgła-
szającą się do konkursu miejscowość 
powinna przebiegać (lub być budo-
wana) infrastruktura przesyłowa. 
W przypadku Proszówki jest to bu-
dowa linii 400 kV w relacji Miku-
łowa-Świebodzice, będącej istotną 
magistralą gwarantującą bezpie-
czeństwo zasilania energię w połu-
dniowo-zachodniej części Polski. 

Na (byłym) klepisku, w budyn-
ku, który jeszcze całkiem niedawno 
wyglądał… powiedzmy marnie stoi 
maszyna, która potrafi frezować (i fre-
zuje) z dokładnością do setnej części 
milimetra. Sterowana jest kompute-
rem, ale to nie znaczy, że działa sama. 
Ktoś musi przy tym komputerze stać. 
Detale wymagające takiej dokładno-
ści, jak tu produkowane poszukiwa-
ne są przez największe firmy, mające 
swoje interesy w całym świecie, jak 
choćby dwie jeleniogórskie - PMPo-
land S.A, prowadzący swoją filię w 
Chinach, czy Dr Schneider, eksportu-
jący swoje produkty szeroko. 

- Od lat fascynowała mnie obróbka 
metalu i tworzyw sztucznych – mówi 
Paweł Gryć, prowadzący swoją firmę 
w Grudzy, w gminie Mirsk. – Praco-
wałem przy tym zajęciu w sporym za-
kładzie, było nieźle. W pewnym jed-
nak momencie uznałem, że jeśli chcę 
się rozwijać w branży, to ta firma, któ-
rą wspominam zresztą bardzo ciepło, 
już mi nie wystarczy. Zaryzykowałem 
więc, bo uznałem, że alternatywą dla 
mojego ryzyka jest stagnacja. A tej nie 
chciałem.

Ryzyko było spore – firm obrób-
ki metali na rynku teoretycznie nie 
brakuje, dostawcy tych usług są już 
zagospodarowani przez odbiorców i 
pojawienie się kogoś nowego nie za-
wsze budzi życzliwe zainteresowanie. 
– Prowadziłem m.in. coś w rodzaju 
„promocji chodzonej” – uśmiecha się 
do wspomnień właściciel firmy CNC 
Centrum Frezarskie. – Oferowałem 
podjęcie przeze mnie próby, chciałem 
zrobić coś trudnego, żeby przekonać, 
że potrafię to szybko i precyzyjnie wy-
konać i dostarczyć. To niezły sposób, 
bo nikt nie chce kupować kota w wor-
ku, a ja nie chcę takiego kota sprzeda-
wać. Wiem, na co mnie stać i jestem 
pewny, że ode mnie wyjdzie dobry 
produkt. A skoro wiem, to pukam, 
dopóki ktoś nie otworzy…

Początkowo wszystko miało wy-

glądać inaczej. Paweł Gryć chciał ro-
bić oryginalne pamiątki, wymagające 
wprawdzie dużej precyzji, estetyczne i 
niespotykane, ale jednak seryjne dro-
biazgi. Pozostały w komputerze prób-
ki projektów. Dobrze, że pozostały, 
bo mogą się przydać, ale i dobrze, że 
właściciel firmy nie zdecydował się na 
ich produkcję, bo to, co robi teraz ma 
zupełnie inny ciężar gatunkowy.

- To nie jest tak, że każdy detal po-
wstaje w krótkim czasie – wyjaśnia 
właściciel. – Są i takie, nad którymi 
siedzę dwa dni, czasami dłużej. We 
frezowaniu i każdego rodzaju obróbce 

sprawa jest pozornie prosta, jak przy 
rzeźbie. Dostaje się kawałek metalu i 
trzeba z jego „obdłubać” niepotrzeb-
ne fragmenty. To co zostaje – jest czy-
stym efektem pracy. W praktyce wy-
gląda to „ciut” inaczej, poza wstępem. 
Faktycznie – biorę do ręki kawałek 
metalu i…

Po tym „i…” sprawa już wygląda 
inaczej. Obróbkę trzeba zaplanować 
wyjątkowo starannie, bo to jest tak, 
jak z pracą sapera – drugiego podej-
ścia może już nie być. Frezarka jest 
wprawdzie trzyosiowa, co znaczy, że 
praca może być wykonywana w miarę 
szybko, ale nie jest obojętne, od której 

operacji się zaczyna, bo zły początek 
może zniweczyć cały pomysł. 

Obróbce podlegają aluminium,. 
Stal konstrukcyjna, stale stopowe, 
hartowane, tworzywa sztuczne… W 
zasadzie wszystko, w czym można 
frezować.

- Satysfakcją jest dla mnie fakt, że 
ci sami moi kontrahenci, którzy oba-
wiali się złożyć u mnie pierwsze zle-
cenia, dziś zachęcają mnie do zainwe-
stowania w drugą maszynę. Może się 
na to skuszę, bo to nie tylko dawałoby 
większe możliwości realizacji zleceń, 
ale też mógłbym prowadzić szkolenia, 
a to moje hobby

- A czy w ten sposób nie „produ-
kuje się” samemu sobie konkurencji?

- Konkurencji się specjalnie nie 
boję, na dobre produkty popyt jest 
zawsze spory. W zasadzie dostępność 
maszyn jest nieograniczona, obsługa 
maszyn jest prosta, komputery rze-
czywiście ułatwiają i usprawniają pra-
cę, ale… Obycie w technologiach, a to 
jest moja mocna strona, to już inna 
bajka. Tej wiedzy nie zdobywa się ani 
z dnia na dzień, ani nawet z roku na 
rok. Tym bardziej, że ode mnie nie 
wychodzą długie serie produktów. 
Zamawiane są raczej pojedyncze de-
tale – najdłuższa seria to było raptem 
40 sztuk. Każdą z nich trzeba jednak 
dopieścić do wzorca.

- Satysfakcja? To chwila, kiedy dział 
kontroli jakości dużej firmy przekazu-
je komunikat: „Nie mamy się do cze-
go przyczepić…”. Słyszę to na tyle czę-
sto, że mogę myśleć z optymizmem o 
przyszłości.

Tymczasem firma pracuje na zle-
cenia innych, jednak właścicielowi 
marzy się własny produkt. – Nie chcę 
mówić co to będzie, bo wprawdzie 
kilka pomysłów „chodzi mi po gło-
wie”, ale po co zapeszać. Wiem tylko, 
że ten dzień, kiedy on powstanie jest 
coraz bliżej… 

Zagadka zaklęta w metalu

Zakres PROW: Podejmowanie działalności gospodarczej 
Beneficjent: Paweł Gryć
Tytuł: „CNC Metal innowacyjna obróbka metali sterowana komputerowo”
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Nr ogłoszenia  
o naborze: 1/2019/G
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-

nia – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
działanie:

·	 Grant III: Tworzenie i rozwijanie oferty 
regionu w oparciu o lokalne zasoby (platformy 
internetowe, pakiety turystyczne, publikacje, 
targi lokalne itp.) 

Wspieranie działań promocyjnych, dotyczą-
cych obszaru Partnerstwa Izerskiego i produk-
tów lokalnych (foldery, filmy, publikacje, albu-
my, aplikacje mobilne, strony www. jarmarki, 
targi lokalne, giełdy produktów itp.)
1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
2. Termin składania wniosków: od dnia 28-

11-2019 r. do dnia 12-12-2019 r. w godzi-
nach 8:00 - 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci 
zainteresowani udziałem w konkursie skła-
dają wypełnione wnioski wraz z załączni-
kami osobiście w biurze Stowarzyszenia 
LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się 
w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów 
Śląski 

·	 oryginał wniosku w 2 wersjach papierowych 
i 1 wersja elektroniczna 

·	 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej 
(która zostanie zwrócona Wnioskodaw-
cy z potwierdzeniem złożenia wniosku do 
LGD), Pracownik Biura LGD potwierdza 
przyjęcie wniosku umieszczając na każdym 
egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę 
złożenia wniosku, podpis przyjmującego 
wniosek oraz indywidualny numer sprawy 
nadany przez LGD.

4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana 
będzie w wysokości 100 % kosztów kwa-
lifikowalnych, przy czym wartość poje-
dynczego grantu w zależności od tematyki 
musi się mieścić w przedziale: 10 000,00 zł 
– 30 000,00 zł 

5. Beneficjent: Beneficjentami będą organiza-
cje pozarządowe

6. Planowany do osiągnięcia w ramach pro-
jektu grantowego wskaźnik: 

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących 
wyposażenie mające na celu szerzenie lo-
kalnej kultury i dziedzictwa lokalnego  – 14 
sztuk

7. Zakres tematyczny operacji:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym pro-

duktów lub usług lokalnych.
Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie 

współpracujące i utożsamiające się z  Part-
nerstwem Izerskim”, 

Cel szczegółowy 2.3. Promocja regionu i jego 
walorów 

Przedsięwzięcie 2.3.1. Tworzenie i rozwijanie 
oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązują-
ce w ramach naboru: 

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumenta-
cji w miejscu i terminie podanym w ogło-
szeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Roz-
woju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Izerskie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru operacji, oraz uzyskanie minimal-
nej liczby punktów.

d) Zgodność operacji z warunkami przyzna-
nia pomocy określonymi w PROW na lata 
2014-2020.

9. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

wraz z kompletem załączników,
b) formularz opisu zgodności operacji z lokal-

nymi kryteriami wyboru.
c) Oświadczenie o realizacji lub nie realizowa-

niu projektów pochodzących z EFRROW.
10. Limit dostępnych środków: 
Limit dostępnych środków w ramach naboru 

wynosi 250 000,00 zł
11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ope-

racji realizowanych na obszarze objętym 
LSR realizowanych przez inne podmioty niż 
LGD. 

1. Operacja ma charakter innowacyjny: (waga 
oceny 3)

9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypo-
we na obszarze LGD

6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypo-
we na obszarze Gminy

3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypo-
we na obszarze miejscowości

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowa-
cyjności

2. Operacja służy jak największej liczbie 
mieszkańców (waga oceny 2)

6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 
3. Projekt dotyczy budowania więzi społecz-

ności lokalnej poprzez pobudzenie aktyw-
ności wśród mieszkańców (waga oceny 2) 

3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
4. Operacje przyczyniające się do wykorzy-

stania niżej wymienionych obszarów otrzy-
mują po 3 pkt. za każdy: (waga oceny 2) 

- walory przyrodniczo-krajobrazowe,
- dziedzictwo historyczno-kulturowe,
- aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzysta-

nia trzech z powyższych obszarów 
6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzysta-

nia dwóch z powyższych obszarów, 
3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzysta-

nia jednego z powyższych obszarów,
0 pkt – operacja nie przyczynia się do wyko-

rzystania żadnego z powyższych obszarów,
5. Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio 

wpływać na rozwój życia społeczno – kultu-
ralne mieszkańców (waga oceny 2) 

3 pkt – tak
0 pkt – nie
6.  Czy Wnioskodawca posiada doświadcze-

nie w realizacji projektu? (waga oceny 1) 
3 pkt – nie 
0 pkt – tak
7. Czy wnioskodawcą jest organizacja poza-

rządowa? (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
8. Czas realizacji projektu (waga oceny 1)
9 pkt – planowany okres realizacji krótszy niż 3 

miesiące (termin liczony od powierzonego 
grantu)

6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 3 
miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 6 
miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 12 

miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

9. Operacja będzie realizowana w miejscowo-
ści zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 
mieszkańców (waga oceny 2)

3 pkt – tak 
0 pkt – nie 
10. Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 

uczestniczyli w  szkoleniu (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 

pkt. średnia ważona median dla poszczegól-
nych kryteriów musi osiągnąć lub przekro-
czyć ustaloną wartość progową. Średnia wa-
żona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 
– 5,47 >, przy czym aby otrzymać dofinan-
sowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę 
min. 2,29

W przypadku uzyskania jednakowej ilości 
punktów przez dwie lub więcej operacji o 
kolejności na liście wybranych lub nie wy-
branych decyduje data i godzina złożonego 
wniosku.

12. Informacje o miejscu zamieszczenia do-
kumentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ra-
mach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru 
operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej 
stronie internetowej www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl 

b) Formularze wniosku o udzielenie wspar-
cia i wniosku o płatność oraz formularz 
umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest 
na jej stronie internetowej www.lgdpartner-
stwoizerskie.pl w zakładce Realizacja LRS/
Granty  

c) Dokumenty są również dostępne w formie 
papierowej w Biurze LGD i wydawane na 
żądanie osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, 
można uzyskać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD miesz-
czącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, 
email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłat-
ną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpo-
wiada Wnioskodawca

Nr ogłoszenia  
o naborze: 2/2019/G
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-

nia – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
działanie:

·	 Grant IV: Dobro wspólne źródłem akty-
wizacji społeczności lokalnej (modernizacja 
obiektów użyteczności publicznej, budowa małe 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.) 

Wspieranie działań polegających na oznako-
waniu, budowie, rozbudowie i  uatrakcyjnieniu 
lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i sportowej (ścieżki edukacyjne, tablice informa-
cyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw itp.)
1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs
2. Termin składania wniosków: od dnia 28-

11-2019 r. do dnia 12-12-2019 r. w godzi-
nach 8:00 - 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci 
zainteresowani udziałem w konkursie skła-
dają wypełnione wnioski wraz z załącznika-
mi osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Ubo-
czu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski 

·	 oryginał wniosku w 2 wersjach papierowych i 
1 wersja elektroniczna 

·	 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej 
(która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z 
potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD), 
Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie 
wniosku umieszczając na każdym egzem-
plarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia 
wniosku, podpis przyjmującego wniosek 
oraz indywidualny numer sprawy nadany 
przez LGD.

4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana bę-
dzie w wysokości 100 % kosztów kwalifiko-
walnych, przy czym wartość pojedynczego 
grantu w zależności od tematyki musi się 
mieścić w przedziale: 20 000,00 zł – 25 000,00 
zł 

5. Beneficjent: Beneficjentami będą organiza-
cje pozarządowe

6. Planowany do osiągnięcia w ramach pro-
jektu grantowego wskaźnik: 

Liczba nowych  obiektów infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej (projekt grantowy) – 
14 Sztuk 

7. Zakres tematyczny operacji:
Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i nie-

komercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie 

współpracujące i utożsamiające się z Partner-
stwem Izerskim”, 

Cel szczegółowy 2.1. Przyjazna przestrzeń pu-
bliczna pobudzająca aktywność Partnerstwa 
Izerskiego 

Przedsięwzięcie 2.1.3. Dobro wspólne źródłem 
aktywizacji społeczności lokalnej 

8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązują-
ce w ramach naboru: 

a) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji 
w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Roz-
woju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izer-
skie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej 
liczby punktów.

d) Zgodność operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonymi w PROW na lata 2014-
2020.

9. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie pomocy 

wraz z kompletem załączników,
b) formularz opisu zgodności operacji z lokal-

nymi kryteriami wyboru.
c) Oświadczenie o realizacji lub nie realizowa-

niu projektów pochodzących z EFRROW.
10. Limit dostępnych środków: 
Limit dostępnych środków w ramach naboru 

wynosi 300 000,00 zł
11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ope-

racji realizowanych na obszarze objętym 
LSR realizowanych przez inne podmioty niż 
LGD. 

1. Operacja ma charakter innowacyjny: (waga 
oceny 3)

9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe 
na obszarze LGD

6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe 

na obszarze Gminy
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe 

na obszarze miejscowości
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyj-

ności
2. Operacja służy jak największej liczbie miesz-

kańców (waga oceny 2)
6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 
3. Projekt dotyczy budowania więzi społeczno-

ści lokalnej poprzez pobudzenie aktywności 
wśród mieszkańców (waga oceny 2) 

3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
4. Operacje przyczyniające się do wykorzysta-

nia niżej wymienionych obszarów otrzymu-
ją po 3 pkt. za każdy: (waga oceny 2) 

- walory przyrodniczo-krajobrazowe,
- dziedzictwo historyczno-kulturowe,
- aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania 

trzech z powyższych obszarów 
6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania 

dwóch z powyższych obszarów, 
3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania 

jednego z powyższych obszarów,
0 pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzy-

stania żadnego z powyższych obszarów,
5. Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio 

wpływać na rozwój życia społeczno – kultu-
ralne mieszkańców (waga oceny 2) 

3 pkt – tak
0 pkt – nie
6.  Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie 

w realizacji projektu? (waga oceny 1) 
3 pkt – nie 
0 pkt – tak
7. Czy wnioskodawcą jest organizacja pozarzą-

dowa? (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
8. Czas realizacji projektu (waga oceny 1)
9 pkt – planowany okres realizacji krótszy niż 3 

miesiące (termin liczony od powierzonego 
grantu)

6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 3 
miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 6 
miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 12 
miesięcy (termin liczony od powierzonego 
grantu)

9. Operacja będzie realizowana w miejscowo-
ści zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 
mieszkańców (waga oceny 2)

3 pkt – tak 
0 pkt – nie 
10. Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub 

uczestniczyli w  szkoleniu (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 

pkt. średnia ważona median dla poszczegól-
nych kryteriów musi osiągnąć lub przekro-
czyć ustaloną wartość progową. Średnia wa-
żona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 
– 5,47 >, przy czym aby otrzymać dofinan-
sowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę 
min. 2,29

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punk-
tów przez dwie lub więcej operacji o kolejno-
ści na liście wybranych lub nie wybranych 
decyduje data i godzina złożonego wniosku.

12. Informacje o miejscu zamieszczenia doku-
mentów 

a) Procedury wyboru i oceny operacji w ra-
mach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru 
operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są na jej 
stronie internetowej www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl 

b) Formularze wniosku o udzielenie wsparcia 
i wniosku o płatność oraz formularz umo-
wy o udzielenie wsparcia dostępny jest na jej 
stronie internetowej www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl w zakładce Realizacja LRS/Gran-
ty  

c) Dokumenty są również dostępne w formie 
papierowej w Biurze LGD i wydawane na żą-
danie osobom zainteresowanym.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, 
można uzyskać od poniedziałku do piątku w 
godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym 
się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biu-
ro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bez-
płatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpo-
wiada Wnioskodawca.
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9.000 m kwadr., a z drugiej strony 
roboty nie dotyczyły wyłącznie ryn-
ku, a także Domu Płóciennika (dziś 
siedziba Muzeum Kargula i Pawlaka) 
oraz modernizacji remizy strażac-
kiej. Z tych trzech, odrębnych zadań 
rynek pochłonął najwięcej pieniędzy, 
ale też odmienił się najbardziej. Prze-
budowano nie tylko nawierzchnię, 
pozostawiając charakterystyczne ba-
zaltowe kamienie, którym rynek był 
wyłożony, ale też uzupełniono plac 
o elementy… informacji o mieście, 
wmurowanej w bruk (!), co jest ory-
ginalnym rozwiązaniem, wygodnym 
dla zwiedzających i rzadko gdziekol-
wiek spotykanym.

A pod brukiem położono już 
wszystkie nowe media – kanalizacja, 
woda, prąd i elementy telekomuni-
kacji. Rynek nocą jest podświetlany 
lampami wmurowanymi w bruk, a i 

w dzień latarnie – nowe – stanowią 
efektowną ozdobę. 

Czekamy na finał we Wleniu, bo 
kiedy skończy się tamtejszy remont 
będzie można organizować wyciecz-
ki „szlakiem izerskich rynków”. I już 
teraz można zapewnić potencjalnych 
chętnych, że będzie to naprawdę 
wartościowa eskapada w czasie i w 
przestrzeni.

To zapewne czysty zbieg okolicz-
ności, ale w jednym czasie poddano 
głębokiej rewitalizacji trzy rynki w 
trzech miasteczkach Pogórza Izer-
skiego. Zakończono te prace w Lu-
bomierzu i Nowogrodźcu, trwają 
we Wleniu. Dodając do tego wcze-
śniej dokonaną rewitalizację rynku 
we Lwówku Śląskim i sukcesywnie 
odnawiane domy przy rynku w Gry-
fowie Śląskim można powiedzieć, że 
w kolejce czeka Zawidów i Mirsk, 
by wszelkie działania w „temacie 
rynków” były z głowy. W tym ostat-
nim – w Mirsku – sam rynek zyskuj,  
problemem są domy w okalających 
uliczkach. Na pociechę mamy rynek 
w Sulikowie, który wprawdzie mia-
stem już od dawna nie jest, ale rynek 
posiada zadbany

W Nowogrodźcu remont objął 
m.in. wymianę nawierzchni drogo-
wej, chodników, inny kształt zyska-
ły drogi w obrębie centrum miasta, 
zagospodarowano inaczej zaplecza 
budynków mieszkalnych, w obrębie 
średniowiecznych murów obron-
nych. Powstały nowe, dobrze ozna-
czone miejsca parkingowe, dokona-

no nasadzeń, zainstalowano miejski 
monitoring, który obecnie pozwala 
na pełniejsze poczucie bezpieczeń-
stwa. Oczywiście – w ramach prze-
budowy dokonano także poprawek, 
które ułatwiają życie osobom niepeł-
nosprawnym.

Dla miasteczka z niedużym bu-
dżetem ta inwestycja jest wyjątkowo 
znacząca – usłyszeliśmy – bo koszt 
remontu przekroczył znacznie 5 mln 
złotych, a w przeszło 50% finansowa-
ny był z dotacji unijnej. Dzięki temu 
rynek stał się miejscem ciekawym 
też dla turystów, bo nie zniknęły stąd 
żadne instalacje, które istniały po-
przednio (pomnik….., czy garniec-
-fontanna), a przybyły inne. Można 
powiedzieć, że dobry obraz zyskał 
efektowną, wartościową ramę.

Podobnie jest w Lubomierzu – 
przymiarki do rewitalizacji trwa-
ły długo, a potem wszystko poszło 
szybko. Rynek stał się prawdziwym 
salonem, atrakcyjnym w dzień, fan-
tastycznym – nocą, kiedy wszystko 
jest podświetlone. Zdecydowanej 
większości mieszkańców zmiany 
bardzo się podobają, co nie znaczy, 

że malkontenci nie mają nic do po-
wiedzenia. Tym ostatnim nie odpo-
wiada stół kamienny, który – wedle 
zamiarów projektanta przebudowy 
– ma być odniesieniem do dawnych 
targów. Żałują, że wycięto niektó-
re drzewa, ale nie dostrzegają, że 
posadzono inne. Część wyjątko-
wo uważnych krytyków doszła do 
wniosku, że pomalowanie podstaw 

niektórych pomników w barwy zie-
lono-żółte, będące barwami miasta, 

jest wyjątkowo bliskie… tęczy (!), a 
to już  może stanowić preludium do 

fatalnego odczytywania rozmaitych 
ideologii, które nie cieszą się ostatnio 
dobrą opinią w wielu środowiskach. 
Żadne tłumaczenia, że w tęczy nie 
występuje kolor zielony nie dociera 
do zacietrzewionych – każdy w życiu 
ma swoją tęczę, z którą musi walczyć.

Koszt rewitalizacji rynku lubo-
mierskiego to ponad 12 mln złotych. 
Dużo, bo i obszar jest ogromny – ok. 

IZERSKIE RYNKI Czy 
pojadą 

pociągi?
Od kilku trwa batalia o przywró-

cenie komunikacji kolejowej na linii 
Jelenia Góra przez Wleń do Lwówka 
Śląskiego, a potem dalej przez Zło-
toryję do Legnicy. W zasadzie nie 
ma przeciwników takich rozwiązań, 
bowiem kolej jest ekologiczna, to-
rowiska – możliwe do wyremonto-
wania, więc powrót pociągów jest 
realny i można odnieść wrażenie, że 
uczestnicy kilku poważnych debat, 
do jakich doszło z inicjatywy przede 
wszystkim burmistrzów Wlenia i 
Złotoryi bardzo się dziwią, że kolej 
nie jeździ.

Tyle, że nie jeździ. Ostatni pociąg 
na dawnej historycznej trasie Kolei 
Doliny Bobru przejechał przez most 
nad Zalewem Pilchowickim i dotarł 
do Lwówka Śląskiego w grudniu 
2016 r. Kolej została na tym odcin-
ku oficjalnie zawieszona, I chociaż 
nikt nie mówi o likwidacji, to jednak 
szanse na przywrócenie – mimo ob-
fitych deklaracji znawcy uznają za 
marne.

Należałoby powiedzieć – „uzna-
wali”, bo odbyło się kolejne spotkanie 
w Złotoryi, na którym powiedziano, 
że realnym terminem przejazdów na 
trasie Lwówek Śląski – Złotoryja – 
Legnica – Wrocław jest rok 2022, co 
zadeklarowali przedstawiciele samo-
rządu województwa. Zastrzegali, że 
może to być drogie przedsięwzięcie, 
bo na niektórych odcinkach braku-
je nawet mostów, nie wspominając 
o podmytych nasypach i wiszących 
„luzem” nad rzekami torowiskach, 
ale w półtora roku uda się uporać 
z problemami, jeśli uda się w 2020 
roku opanować problemy dokumen-
tacyjne. Źródłem finansowania ma 
być program „Kolej Plus” lub fundu-
sze europejskie.

Zaznaczono, że odcinek Lwówek 
Śląski – Jelenia Góra, na którym 
bardzo zależy władzom gminy Wleń 
będzie omawiany w drugiej kolejno-
ści, choćby z tego powodu, że prio-
rytetem jest włączenie do sieci ko-
lei dwóch z czterech dolnośląskich 
miast powiatowych, nie mających 
połączeń pasażerskich, to znaczy 
właśnie Lwówka i Złotoryi. Poza 
siecią pozostaną jeszcze Polkowice 
i Góra. A Wleń musi – niestety – 
wciąż czekać.

O ile uda się zrealizować deklara-
cje wobec Lwówka Śląskiego to opty-
mizm Wlenia może być większy po 
roku 2022. Jeśli nie, to tym trudniej 
będzie o nadzieje. 

Gmina Warta Bolesławiecka jest 
jedną z niezbyt licznych, które na 
kanale You Tube zamieściła filmy do-
kumentujące współczesny wizerunek 
wsi wchodzących w obszar tej gminy. 
Wizerunek jest współczesny, ale nie-
które ilustracje pochodzą sprzed bar-
dzo wielu lat. To pocztówki będące 
świadectwem górniczej przeszłości 
miejscowości w gminie. Sekwencje 
z jadącego samochodu przeplatają 
się z sekwencjami filmowymi z dro-
na, a te – w niektórych przypadkach 
zostały tak skonstruowane, że mamy 
przenikanie się obrazów – starego z 
pocztówki i nowego z ujęcia z lotu 
ptaka. Widzimy więc w kilka sekund 
i pozostałości pieców do wypalania 
wapna, ale i same piece w otoczeniu 

Z ziemi, i z nieba, „z dziś” i sprzed wieku 

Warta Bolesławiecka w… kanale 
budynków towarzyszących, które już 
dziś nie istnieją.

Są i efektowne ujęcia tzw. Gwiezd-
nego Zamku, malutkiej warowni 
templariuszy w Warcie Bolesławiec-
kiej, kościołów w Warcie i w Toma-
szowie, a poza tym Lubków, Jurków, 
Raciborowice i in. Można się czepiać, 
że nie wszystkie ujęcia są doskonale 
oświetlone, że w przypadku niektó-
rych pora roku nie jest korzystna, 
że w sekwencji w Tomaszowie Bole-
sławieckim zabrakło dłuższego frag-
mentu o hucie szkła, ale… Jak ktoś 
chce się czepiać – niech zrobi lepsze ! 
Z naszego punktu widzenia – począ-
tek bardzo obiecującej i oryginalnie 
pomyślanej promocji gminy, która 
ma się czym pochwalić i robie to z 
dużym zaangażowaniem. 

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 
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Biblioteczka Izerska 

Najnowsza książka, którą można 
wpisać w rosnący już katalog „mono-
grafii miejscowości Pogórza Izerskie-
go’ ukazała się drukiem w mijającym 
roku. Przywołane w tytule tekstu 
Bożkowice zyskały swoją opowieść 
dzięki grupce zapaleńców, kierowa-
nej przez sołtys tej wsi, Annę Gnach.

Nowatorskiego podejścia do książ-
ki dowodzi m.in. fragment wstępu. 
Podobno wstępów książek nikt nie 
czyta, ale w tym przypadku z pew-
nością warto, bo zespół redakcyjny 
– zbiorowy autor wstępu – zaznacza, 
że przy przygotowaniu tej książki 
kierował się dewizą popularyzowa-
ną przez francuskich historyków 
pierwszej połowy XX w., że historii 
nie tworzą władcy, choćby najwybit-
niejszy, a jest ona sumą wydarzeń, 
jakie zaistniały w lokalnych społecz-
nościach. „W ten sposób tzw. zwykli 
ludzie – piszą autorzy wstępu – odzy-
skali należne sobie miejsce w proce-
sie historycznym”.

Nie sposób z taką tezą polemizo-
wać, szczególnie w przypadku Po-
górza Izerskiego, którego aktywni 
mieszkańcy podejmują trud zbie-
rania, analizowania, opisywania, a 
wcześniej krytycznego spojrzenia na 
zebrane relacje. Tak się stało m.in. 
w Siekierczynie, w którym powsta-
ła fantastyczna wręcz monografia 
gminy, ale są też one i w większych 
miejscowościach, jak Gryfów Śląski, 
czy w gminach, jak Stara Kamienica, 
i w całkiem malutkich, jak pojedyn-
cze wsie – choćby Kopaniec właśnie 
z  tej ostatniej gminy. O ile miejsco-
wości duże, jak Lwówek Śląski mają 
większe szanse na chwalenie się mo-
nografiami, bo ich historia przeplata 
się z wielkimi zdarzeniami (w przy-
padku Lwówka choćby z kampanią 
napoleońską z 1813 r.), to małe wsie 

mają większe problemy. Bożkowice 
zdołały je pokonać. 

W książce o Bożkowicach może-
my poznać fragmenty historii już z 
XIV w., kiedy – w 1374 r.) zapisywa-
na była jako Ekk(e)hardsdorf. Cieka-
wie wygląda notka dotycząca połowy 
XIX w., kiedy spokojne i ciche dziś 
Bożkowice posiadały w swoich gra-
nicach 78 warsztatów bawełnianych i 
24 płóciennicze, dwie gospody, bro-
war, szkoła… Po tych instytucjach 
pozostały tylko wspomnienia. Ale 
wspomnienia pozostały już tylko też 
po mnogości podatków (na szczę-
ście), bo było ich sporo- drzewne, 
drogowe, myśliwskie i nieodpłatne 
świadczenie usług w rodzaju zwózki 
pańskiego zboża i siana. Powyższy 
akapit jest wstępem do współczesnej 
historii, a właściwie – współczesnych 
historii, opowiadanych przez miesz-
kańców.

Z pozornego chaosu – bo te opo-
wieści dotyczą rozmaitych wspo-
mnień, od trudności dnia, do kiszki 
ziemniaczanej, pieca chlebowego na 
kółkach, chałwy kupowanej pokąt-
nie, zdecydowanie smaczniejszej, niż 
dziś (przynajmniej we wspomnie-
niach). Jednym tchem opowiadano 
o zbieraniu stonki ziemniaczanej 
z upraw, czy truciu jej azotoksem, 
rozrzucanym ręcznie, co szkodziło 
przede wszystkim tym, którzy roz-
rzucali.

O tym, że przyjeżdżało kino ob-
jazdowe i kocami trzeba było okna 
zasłaniać, i o tym, że wszyscy w nie-
dzielę zachodzili do szkoły, bo tam 
był jedyny telewizor we wsi. Woźny 
wyciągał go z szafki zamykanej na 
klucz.

O tym, że jak się ktoś urodził we 
żniwa, to rodzice w końcu lat 40-tych  
nie mieli czasu dziecka rejestrować, 
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„Nasze Bożkowice – wspomnienia mieszkańców”

więc do urzędu pojechali po dożyn-
kach i po wykopkach, bo im zeszło 
do listopada.

Starsi wspominają przyjazd ze 
Wschodu, jak to miesiąc jechali po-
ciągiem, razem z krową i koniem, w 
zawszonych wagonach, gdzie o my-
ciu nikt nie śmiał marzyć. Jak doje-
chali do Leśnej i musieli tu wysiąść, 
bo tory się kończyły i pociąg po pro-
stu dalej nie jechał. Jak później jesz-
cze latami boso do szkoły chodzili…

Niezwykłą wartością tej książki 
jest fakt, że autorzy wywiadów nie 
starają się tak zredagować wypowie-
dzi swoich rozmówców, żeby było 
„ładnie” – zapisują rozmowy tak, jak 
one brzmią. Teksty są bardzo żywym 
odzwierciedleniem sposobu wypo-
wiadania się, to zapis jakby z magne-
tofonu z wszystkimi odczuwalnymi 
wypowiedziami. Autentyczność tej 
książki jest walorem rzadko spoty-
kanym przy okazji innych takich pu-
blikacji. 

Na starej pocztówce Lwówka Ślą-
skiego fotograf zdołał ująć niema 
wszystkie wieże tej miejscowości, z 
których istnienia nie zawsze zdaje 
sobie sprawę tzw. przeciętny prze-
chodzień, czy turysta.  A wież, i to 
okazałych jest tutaj sporo, chociaż – 
niestety – nie pełnią one funkcji wież 
widokowych. Od lewej: dwie wieże 
kościoła pw. NMP, bo akurat ta świą-
tynia jest dwuwieżowa, co się zdarza 
nieczęsto. Później – wieża Ratusza, 
wysoko górująca nad zabudową Ryn-
ku, ale i innych domów. Lwówek na 
szczęście obywa się bez 10-12-piętro-
wych obiektów mieszkalnych. Potem 
Baszta Lubańska i na koniec „Czarna 
Wieża” po dawnym, nieistniejącym 
już od lat kościele ewangelickim. Bra-
kuje na pocztówce szóstej – Baszty 
Bolesławieckiej, z tej perspektywy 
powinna być widoczna na lewo od 

Lwówek Śląski 
– miasto  wież i baszt…

…niedostępnych

wież kościelnych, a obiektyw fo-
tografa sprzed dekad nie zdołał jej 
zmieścić w kadrze.

Współczesne przepisy, głównie 
pożarowe, nie pozwalają zapewne na 
to, by łatwo i szybko udostępnić wie-
że i przygotować je do funkcji obiek-
tów turystycznych, a szkoda. Faktem 
jest, że można próbować oglądać 
Lwówek Śląski ze skał Szwajcarii 
Lwóweckiej, ale z różnych powodów 
miasto oglądane z tamtej strony nie 
prezentuje się tak okazale. Może któ-
ryś z kolejnych etapów rewitalizacji 
pozwoli na przystosowanie którejś 
z wież do funkcji turystycznych? 
Ale… nie jest wykluczone, że turyści 
XXI wieku będą walczyć o to, by przy 
wieży pojawiła się winda, bo wdra-
pywanie się po schodach dla wielu 
zaczyna być udręką, zniechęcającą w 
ogóle do wyjścia z domu…

W dniach 4-6 październik odby-
ły się w Saksonii krajowe Dożynki 
współfinansowane z małego projektu 
Euroregion Nysa „Razem i dla siebie 
dla turystyki wiejskiej w Euroregio-
nie Nysa”. Uczestniczyli mieszkańcy 
naszego obszaru oraz rolnicy. Na 
stoisku mieliśmy okazję do zapre-
zentowania walorów turystycznych 
Gór i Pogórza Izerskiego, na stoisku 
prezentowaliśmy rękodzieło oraz 
wyroby z lawendy. Dożynki odbyły 

Krajowe Dożynki w Saksonii – malownicza sceneria
się w miejscowości Borna koło Lipska. 
Barwny korowód dożynkowy który 
przeszedł ulicami miasta pokazał jak 
ważne są tradycje. Udział i zaanga-
żowanie rolników, przedsiębiorców 
, mieszkańców obszarów wiejskich, 
dzieci i młodzieży to integracja wie-
lopokoleniowa oraz przekazanie kul-
tywowania tradycji na kolejne lata. 
Bardzo dobrze bawiliśmy się na do-
żynkach i będziemy wspominać w ko-
lejnych latach to wydarzenie.

Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 
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Tuf we Wleniu 
Według definicji naukowej tuf 

wulkaniczny to „materiał piropla-
stycznny, głównie piasek i popiół 
wulkaniczny), często z domieszką 
innego materiału organicznego, sce-
mentowany spoiwem krzemionko-
wym lub ilastym. Skała o dużej po-
rowatości”. 

W granicach Wlenia mamy przy-
kład tufu, pochodzącego z bardzo 
daleka, a dokładnie ze zboczy wulka-
nu Etna. Według niektórych źródeł 
wielki złom tufu jest prezentem Jana 
Henryka Hochberga z Książa, który 
podarował go wleńskiemu szpitalowi 
tuż przed końcem XIX w. T atrakcja 
jest jednak w zasadzie prawie niewi-
doczna dla przeciętnego turysty, któ-
ry jej w ogóle nie ma szans zobaczyć, 
jeśli nie wie dokładnie – gdzie to jest. 
Rodzaj groty skalnej, czy też kaplicz-
ki w tej skale wydrążonej stoi bowiem 
na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety. Skała w której wydrążo-
na jest grota jest bardzo szczelnie ob-
rośnięta bluszczem. Tylko miejscami 
spod zielonego płaszcza wyziera dzi-
waczny dla oka kamień, przypomi-
nający bardzo gąbkę. Szkoda.

Wprawdzie we Wleniu nie braku-
je pamiątek historii: dwa pałace oraz 

zamek, oryginalny pomnik gołębiar-
ki i bardzo ciekawy kościół to sporo 
na tak maleńkie miasteczko, ale czyż 
można powiedzieć, że w jakimkol-
wiek mieście jest za dużo atrakcji 
turystycznych? 

Muszę zadzwonić telefonicznie, 
powiedział jeden z urzędników do 
sekretarki. Ona biedna poczuła się 
trochę oszołomiona, bo po pierwsze: 
nie wiedziała, jak można zadzwo-
nić „nietelefonicznie”, a po drugie 
obawiała się, że nie zrozumiała do-
kładnie i nie wie, czy jej szef chce 
zadzwonić z telefonu stacjonarnego, 
czy może komórkowego, a bała się 
o to zapytać. Obecni przy tej roz-
mowie  z kolei bali się roześmiać, 
słysząc ten lapsus. Skutek był taki, że 
szef zapomniał, że coś musi, wszedł 
do swojego gabinetu, zamknął drzwi 
za sobą i skończył problem.

Już w ubiegłym roku Lwówek Ślą-
ski wzbogacił się o nowy plac – Plac 
Lwóweckich Gwarków. To urokliwe 
miejsce u podnóża skał Szwajcarii 
Lwóweckiej. Grupa skalna, po usu-
nięciu przypadkowych zakrzewień 
została efektownie odsłonięta,  urzą-
dzenie parkingu oraz miejsca odpo-
czynku, dostępnego zarówno dla ro-
werzystów jadących ścieżką powstałą 
na starym torowisku kolejowym 
Lwówek Śląski – Lubomierz  i dla 
pasażerów aut jadących do Lwówka 
okazało się świetnym pomysłem.

Tradycje górnicze Lwówka Ślą-
skiego nie są osadzone w kopalniach 
węgla, a w kopalniach kamienia, 
głównie piaskowca. Chociaż – jeśli 
za górnictwo uznać również dzia-
łalność gwarków poszukujących 
dawniej agatów, czy złota – to trady-
cja górnicza ma się krzepko. W do-
datku – górnictwo we Lwówku Ślą-
skim (a precyzyjnie – w lwóweckiej 
gminie) jest całkiem współczesne, 
w końcu kopalnia gipsu i anhydry-
tu w Niwnicach jest reprezentantem 
„białego górnictwa”, równie ważne-
go, a nie obciążającego natury wyzie-
wami, jak górnictwo węglowe.

Gośćmi lwóweckich gwarków 
w trakcie otwarcia Placu (a mamy 
nadzieję, że te wizyty będą miały swój 
dalszy ciąg) byli przedstawiciele nie-
mieckiego Parku Głazów Narzuto-
wych z Nochten. Nadzieję opieramy 
m.in. na tym, że projekt współpracy 
Lwówka Śląskiego i Nochten, pod 
nazwą „Odkryj geologiczne skarby 

Plac Lwóweckich Gwarków

Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” 
uzyskał w trakcie ubiegłorocznego 
posiedzenia Komitetu Monitoru-
jącego ogromne dofinansowanie – 
234.056 euro dla Lwówka, a łącznie 
dla obu partnerów – 414,5 tys. euro. 
Za te pieniądze będzie można sporo 
zrobić – m.in. zostaną spożytko-
wane na organizację Lwóweckiego 
Lata Agatowego, stworzenie stałej 
wystawy multimedialnej  w Ratu-
szu lwóweckim, dwujęzyczna oferta 
zwiedzania interesujących miejsc 
w obu partnerskich miastach, mobil-
ne aplikacje, i wiele innych.  A Dzień 
Kamienia w niemieckim Parku Gła-
zów Narzutowych i Lwóweckie Lato 
Agatowe staną się dzięki temu part-
nerskim imp0rezami z pożytkiem 
dla obu stron. 

Trudno jest zachęcić do takich 
gestów pod wspomnianą strzęślą, 
ale już pod jemiołą każdy może 
to sobie wyobrazić, szczególnie w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia. 
A przecież vis cum album, strzęśla, 
czy jemioła – to trzy różne nazwy tej 
samej rośliny. 

Trudno też wytłumaczyć racjonal-
nie dlaczego właśnie jemioła, zawie-
szana w okresie Świąt ma przynosić 
pokój i szczęście domownikom, sko-
ro wiadomo powszechnie, że jest to 
roślina pasożytnicza,” żerująca” na 
bezbronnych wobec niej brzozach, 
czy – jeszcze częściej – topolach. 
Inne gatunki jemioły można spo-
tkać także na świerkach i jodłach czy 
modrzewiach. Bywa i na drzewach 
owocowych  - jabłoniach i śliwach, 
a nawet na krzewach – głogach. Je-
mioła ma rozbudowany system ssa-
wek, wrastających w drzewo-żywi-
ciela, czerpiący za ich pomocą wodę 
i sole mineralne.

Faktem jest, że owoce o miękkim 
miąższu lubią sobie skubać ptaki, 
że swego czasu młode pędy i liście 
jemioły służyły wyrabianiu pre-
paratów leczniczych, użytecznych 
przy nadciśnieniu, albo to było ra-
czej w średniowieczu, bo potem 
różne proszki załatwiają problem z 
krążeniem krwi znacznie prościej. 
Jednak o ile tych „proszków” nie 
można kupić bez recepty, to wyciąg 
z jemioły – owszem. I  to prawda, że 
jemioła obniża ciśnienie krwi, likwi-
duje, bądź ogranicza zawroty głowy. 
Preparaty na bazie jemioły służą do 

Całujmy się pod strzęślą…

usprawnienia krążenia krwi, rozkur-
czają naczynia wieńcowe serca, a po-
dobno pomagają na pamięć, wzrok 
i słuch (likwidują szumy w uszach). 
W starych księgach napisano, że 
usprawnia pracę trzustki, pomaga 
przy grypie, czy nawet zapaleniu 
płuc, niweluje bóle wynikające z kol-
ki nerkowej i pomaga przy stanach 
zapalnych woreczka żółciowego, jako 
że działa rozkurczowo. Można napi-
sać, że załatwia problemy za połowę 
niedużej apteki. Bez recepty. 

A co do symboliki i przesądów… 
Celtowie uznawali ją za symbol 
płodności, choćby dlatego, że kie-
dy drzewa zrzucają liście, ona po-
zostaje zielona. Całowanie się pod 
jemiołą jest zwyczajem brytyjskim, 
dość niejednoznacznym, a precyzyj-
nie – o trudnych do przewidzenia 
konsekwencjach. Jeśli panna od-
mówiłaby pocałunku pod jemiołą, 
to ryzykowałaby, że nie znajdzie do 
końca życia przypisanego sobie męż-
czyzny. Jemiołę zawieszano pod sufi-
tem (do całowania), nad piecem, czy 
kominkiem, żeby chroniła przed po-
żarem, a na drzwiach wejściowych, 
żeby chronić przed niechcianym 
najściem. Życzenia składane pod je-
miołą miały się spełniać, co do joty. 
(na marginesie: należy uważać w tej 
sytuacji czego i komu życzycie, bo 
zagrożenie spełnieniem jest spore).

I na wszelki wypadek malutką 
choćby gałązkę jemioły warto mieć, 
skoro kumuluje w sobie moce apteki, 
straży granicznej, św. Mikołaja i stra-
ży pożarnej. 

Zagadka 

Jesieniara u progu zimy

O mowo 
polska…!

Jesieniara – to słowo, zaczerpnięte 
z języka młodzieżowego, które w mi-
jającym roku zostało uznane za jed-
no z najpopularniejszych. Taki plebi-
scyt jest ogłaszany przez Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe już po raz 
kolejny i zawsze pojawiają się w nim 
nowinki. Większość z nich po jed-
nym sezonie znika, ale są takie, które 
mogą przetrwać dłużej, jak choćby 
„dzban” z minionego sezonu. Przy 
czym „dzban” to wcale nie dzban, 
tylko synonim czegoś (kogoś) tak 
pustego, że aż dudni. Słowo – meta-
fora. A przetrwało może dlatego, że 
„dzbanów” wokół nas wydaje się być 
jakby z sezonu na sezon więcej.

Jesieniara zresztą plebiscytu nie 
wygrała, pierwsze miejsce zajęło 
zdrobnienie „alternatywka”, a potem 
była właśnie „jesieniara” i „eluwina”.

„Alternatywka” to zresztą też nie 
jest alternatywa, tylko dziewczyna 
o odbiegających od normy upodo-
baniach, może to być styl „gothic”, 
albo można tak ewentualnie nazwać 
fankę zdobywającego parkiety tańca, 
który dla starszego pokolenia jest 
obsceniczny, a dla trochę młodszego 
– plemienny. Polega na potrząsaniu 
pośladkami w nader oryginalny spo-
sób. Najbliżej pierwotnego znaczenia 
jest „jesieniara”, czyli miłośniczka 
tej pory roku, bo „eluwina”, to nie 
całkiem zrozumiałe przekształcenie 
słowa powitania „halo/elo”.

A w kolejce popularności jest 
jeszcze „gnuśniak”, czyli ktoś o cha-
rakterze malkontenta, „masno”, czyli 
świetnie, (na przykład „masna była 
ta impreza”, w rozumieniu „zawie-
sista, gęsta od emocji). Źródłosłów 
ponoć bierze się z gwary śląskiej, 
gdzie „masno” – to tłusto, a więc 
dobrze. Dietetycy mają w tym wzglę-
dzie swoje zdanie, niemniej nikt z 
nimi tego nie konsultował. „xD” – 
to śmiech, albo rodzaj zdziwienia. 
Kilka lat temu prym wodził „sztos”, 
obecny z slangu do dziś, a oznacza-
jący coś wyjątkowego. W pewnym 
sensie podobne jest „YOLO”, spolsz-
czone znaczenie angielskiego „You 
Olny Live Once”, czyli „żyje się tyl-
ko raz”. Kłopot mamy z „pastą”, bo 
niektórzy tak mówią o makaronie, 
czerpiąc z angielskiego, ale w slangu 
nastolatków należy je rozumieć jako 
tekścik w formie krótkiego opowia-
dania, tworzony dla poprawy humo-
ru i dowcipny. Bardziej zrozumiałe 
jest słowo „memicznie”, co oznacza 
(mniej więcej) „śmiesznie” i pocho-
dzi od mema, zabawnego połączenia 
ilustracji z podpisem, który tę ilu-
strację komentuje i uzupełnia. „Nor-
mik” z kolei to gość, który nie zna 
internetowych memów i jest w ogóle 
nudnawy, taki „znormowany”.

Secesyjny styl, białe cegły, niebieskie zdobienia kwiatowe i maszkarony… 
oryginalna elewacja domu mieszkalnego z początku XX w. przyciąga wzrok. 
Nie chcemy pytać – kto tam mieszka, bo dyskrecja, takt i – co najważniejsze 
– RODO. Ale… gdzie stoi ten dom? W jakiej miejscowości pozostały jeszcze 
tak wyraźne ślady tamtego stylu, którym przez kilka dekad zachwycała się 
cała Europa? 

Powiedzieli.
Pomyśleli?


