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Stacja Kultury to krótka nazwa 
Miejskiego Centrum Kultury, Ak-
tywności i Promocji Gminy. W wy-
jątkowym miejscu, wyjątkowej uro-
dy obiekt został przystosowany do 
pełnienia wyjątkowych – co oczy-
wiste w tej sytuacji – funkcji. To nie 
tylko ośrodek kultury z warsztatami, 
zajęciami tanecznymi dla młodszych 
i starszych, z salą gotową do przyję-
cia koncertów i występów. To także 

Na starym dworcu 
w Świeradowie-Zdroju

mini-muzeum kolejnictwa, z zacho-
wanymi  oryginalnymi tablicami 
dworca, sygnalizatorami kolejowy-
mi, witającymi współczesnych „po-
dróżnych” w recepcji Stacji Kultury, 
to znaczy – dawnej poczekalni dwor-
cowej. Warto przyjść, by zobaczyć, 
jak można skutecznie zapraszać ku-
racjuszy i mieszkańców do uczest-
nictwa w zajęciach. 

(więcej na str. 2)

Od Redaktora
Ostatnie miesiące zdominował koronawirus. Epidemia zdewastowała 

wszystkie prawa, zasady, harmonogramy, plany na przyszłość i cokol-
wiek byśmy nie chcieli postanowić, o czymkolwiek napisać, nie można 
w tym okresie abstrahować od sytuacji, że w mniejszych, czy większych 
rygorach żyliśmy i żyjemy wszyscy.

Ale – zadziwiającym zbiegiem okoliczności – na Pogórzu Izerskim 
był w tym czasie jeszcze jeden temat, który swoją popularnością zwracał 
uwagę dziesiątków tysięcy ludzi, nie tylko zresztą w Polsce. Pomysł wy-
sadzenia mostu nad zatoką Zalewu Pilchowickiego wielu zbulwersował, 
innych zdziwił, jeszcze inni (a byli i tacy) rozczarował. Dopytywali się, 
czy będzie na tyle szybko wysadzony, żeby można było ten wybuch obej-
rzeć jeszcze podczas wakacji, bo skoro nic się ciekawego nie dzieje, to 
może chociaż ten most…

Trudno przewidywać, co będzie z epidemią i z mostem – nie będzie-
my bawić się we wróżby. Jedną sprawę należy jednak zauważyć. Gdyby 
Gmina Wleń chciała za własne pieniądze zapromować ten most i zachę-
cić turystów, żeby zobaczyli ten cud techniki, to z pewnością musiałaby 
wyłożyć co najmniej kilka rocznych budżetów, a i tak by się do świa-
domości tak licznych ludzi nie przebiła. A wystarczyła wiadomość, że 
most, że Tom Cruise, że wybuch, itp., a przyjechały tysiące i to za własne 
pieniądze. Można powiedzieć, że tym pomysłem producent filmu zain-
westował w promocję Wlenia i Pilchowic bardziej, niż zamierzał. Dwie 
więc korzyści odnieśliśmy – jako region – niezbite. Most stoi, a sława 
się pojawiła. Teraz tylko wypada ją podtrzymywać, bo gdyby się oka-
zało, że rewitalizacja tego odcinka linii jest jednak realna w dającym się 
przewidzieć czasie, to z pewnością turyści powrócą, bo kto nie chciałby 
się przejechać pociągiem po moście, który miał wyburzyć Tom Cruise?

Do sukcesu potrzebne są zawsze i wyczucie czasu, umiejętność sko-
rzystania z okazji i łut szczęścia. Łut już mieliśmy, reszta jest w naszych  
rękach.

Ale przecież – niezależnie od kłopotów epidemicznych i kontrower-
sji kolejowych – dążymy do normalności, dlatego w tym wydaniu „Ech” 
znajdziecie Państwo także teksty o tym, czym żyją mieszkańcy Pogórza, 
wciąż poszukujący sposobu dla siebie i bardzo często ten sposób znaj-
dujący. Co jest tym wartościowe– najczęściej pomysł służy także innym. 
Zachęcamy do lektury.

Bożena Mulik
Redaktor Naczelna 

Kilka słów wyjaśnienia – mieliśmy do wyboru kilkadziesiąt zdjęć na to miejsce w gazecie. Lato daje nieprawdopo-
dobnie wiele szans, by zrobić dobre, efektowne, oddające dominujący nastrój mijającego kwartału. Zdecydowaliśmy 
się na takie właśnie, bo ono wprawdzie nie tchnie beztroską, ale chyba mało które zawiera w jednym kadrze wszystkie 
nadzieje i wszystkie lęki, jakie towarzyszyły nam latem 2020. To pusta widownia w Galerii w Kromnowie, przygotowana 
na przyjęcie widzów. W przestrzeni, w której mogłoby ich być kilkuset, może zająć miejsca kilkanaście osób, poddanych 
innym rygorom sanitarnego reżimu W tym roku nie cieszyliśmy się udziałem w plenerowych imprezach, nie świętowa-
liśmy dożynek, nie bawiliśmy się na festiwalach, koncertach, itp. Intensywnie, niekiedy wręcz rozpaczliwie szukaliśmy 
sposobu, by udowodnić sobie i światu, że kolejna gala, czy przegląd się odbędzie, sięgaliśmy po łącza internetowe, od-
krywaliśmy metody dotarcia do widza i słuchacza, wciąż mając nadzieję, że epidemia będzie mijać.

Jesień pokazała już od schyłku lata, że nic – przynajmniej tymczasem – nie mija.
Oddajemy jednak ten numer „Ech Izerskich” z niegasnącą wiarą, że epidemia jest stanem przejściowym, a po jej ustą-

pieniu wrócimy z nowym impetem do pracy, że znikną z krzeseł szarfy. Tego życzymy wszystkim Twórcom, Widzom, 
Słuchaczom, Uczestnikom… i sobie. 

– Nasze lasy mają certyfikat 
najwyższej jakości gospodarowa-
nia – mówi Barbara Rymaszewska 
z Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. 
– I nie chodzi tylko o lasy izerskie, 
bo wszystkie w Polsce mają wysoką 
opinię międzynarodowych komi-
sji wykonujących w lasach audyty 
dotyczącej zrównoważonej gospo-
darki leśnej. Polskie są stawiane za 
jeden z wzorów w Europie. Chodzi 
zarówno o dbałość o drzewa, jak 
i plany związane z wycinką, sposo-
by udostępniania lasów dla turystów 
i wszystkie te zagadnienia, które 
wiążą się z właściwie prowadzoną 
gospodarką leśną. Budowa nowych 
instalacji w lesie (jak widocznej za 
naszą Rozmówczynią wieży wido-
kowej, o której więcej wewnątrz 
wydania „Ech”) nie musi szkodzić 
obrazowi lasu, a wręcz pomaga po-
znać.– A czy leśnik, który lubi cały 
las, ma swój najulubieńszy gatunek 
drzewa? – pytamy. 

– Ja mam – odpowiada B. Ryma-
szewska. – Nawet dwa gatunki, ale 
mam kilku „pupilów’ w naszych la-
sach. Drzewem, które wyjątkowo ce-
nię jest lipa – pachnąca, piękna, gdy 
kwitnie, ale też wyrazista o każdej 

Lasy ze świadectwem 
dojrzałości (ludzi)

Garncareczka-
skrzypaczka

Została odsłonięta przy okazji XII 
Festiwalu „Muzyka u J.J. Schnabla” 
i przedstawia garncarkę… grającą na 
skrzypcach.

– To połączenie dwóch tradycji, 
którymi szczycił się i szczyci Nowo-
grodziec – powiedziano nam. – To 
miasto, w którym urodził się wielki 
kompozytor, ale także zarówno samo 
miasto, jak i okalające je wsie, to 
miejsce, w którym powstaje zysku-
jąca z roku na rok na popularności 
ceramika. Artysta rzeźbiarz zamknął 
to w jednej, niewielkiej figurce 
dziewczyny, grającej na skrzypcach, 
a mającej przed sobą garniec pełen 
monet. Może to być więc i trzeci 
symbol – dynamicznie wzrastającej 
zamożności miasta? 

porze roku. A z gatunków leśnych 
– buk. Dostojny, wyniosły, z fanta-
stycznie niekiedy ułożonymi korze-
niami, z wysokiej jakości drewnem 
o pięknym rysunku. 

Drzewa Pani Barbary na zdjęciach 
można odnaleźć wewnątrz tego wy-
dania „Ech”, ale jeśli nasi Czytelnicy 
zechcą napisać o „swoich” drzewach, 
które są ich ulubionymi, to postara-
my się te opinie zmieścić w kolejnym 
wydaniu naszej gazety. 

(więcej na str. 15)
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Wydawca: „Stowarzyszenie LGD Partner-
stwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów 
Śląski, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl,  
tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Marek rozpraszały nieco rozmowy gości, którzy 
odwiedzali starą stację kolejową, zamienioną 
całkiem niedawno za kwotę ok. 6 mln zł w „Sta-
cję Kultury”.

– Jest jak na dworcu – skonstatowaliśmy 
zgodnie. – W końcu to przecież dla takich „pa-
sażerów” powstała Stacja Kultury. Jej recepcja 
została zorganizowana właśnie w pomieszczeniu 
byłej poczekalni.  A rozmowę przenieśliśmy do 
innego pomieszczenia.

Tych „pasażerów” na Stacji Kultury, to znaczy 
gości Miejskiego Centrum Kultury, Aktywno-
ści i Promocji Gminy przybywa z miesiąca na 
miesiąc. Mimo że epidemia, która i w tym przy-
padku miała i wciąż ma destrukcyjny wpływ 
na  organizację niektórych przedsięwzięć,  na-
dal nie pozwala rozwijać skrzydeł. Ponad 2. tys. 
gości w lipcu, niemal 3 tys. w sierpniu, i blisko 
2 tys. we wrześniu, to są wyniki, którymi warto 
się pochwalić. Magnesem dla wielu jest makie-
ta kolejowa, rzeczywiście niezwykle efektowna 
prezentacja.

Tyle, że o tej ekspozycji powiedzieć „makieta”, 
to tak, jakby nic nie powiedzieć. To cały, skom-
plikowany mechanizm, odtwarzający z dużą 
dozą precyzji przebieg linii kolejowej Świera-
dów-Zdrój – Gryfów Śląski przez Mirsk. Dzięki 
skali 1:87 w relatywnie niewielkim pomieszczeni 
udało się odwzorować trasę na dystansie 105 m 

modelowego  torowiska. Dla wyobrażenia ska-
li – tylko odcinek Mirsk – Świeradów-Zdrój to 
ok. 10.8  km. Po modelarskim torowisku jeździ  
5 lokomotyw i 2 wagony motorowe, ciągnących 
28 wagonów. Pokonują one 48 zwrotnic i prze-
jazdów , pędzą po wiaduktach i w tunelach… Po 
prostu – bajka .

Makieta przenosi nas w lata 70.te ub. wieku. 
Nie ma więc miejsca na łatwe bezpośrednie po-
równania, „co było – co jest”, bo niektóre obiek-

ty stacyjne na tej trasie przestały już istnieć, więc 
nie można ich zobaczyć. Innych jeszcze wte-
dy nie było, więc i na makiecie też ich być nie 
może. Torowiskiem tej makiety pociągi mogą 
dojeżdżać aż do Gryfowa Śląskiego. Stacja Gry-
fów Śląski jest wciąż czynna, wręcz zyskuje na 
znaczeniu. Powstała we wrześniu 1865 r., więc 
ma już za sobą ponad 150 lat istnienia. Dziś jest 
stacją przelotową, ale po uruchomieniu szyno 
busów na trasie Jelenia Góra – Zgorzelec przez 
Lubań ruch się tam zwiększył w odczuwalny 
sposób.

– Jesteśmy zresztą poddawani twórczej kry-
tyce i uważnym obserwacjom – napomyka D. 
Marek. – Bardzo skrupulatni  fani kolejnictwa 
i podróży w przeszłość pokazują nam na przy-
kład, że ustawienie jakiegoś konkretnego znaku 
na makiecie jest błędem, bo w tym czasie takich 
znaków nie było. Ale makieta jest wyjątkowo 
wiernym odzwierciedleniem tej magii kolejnic-
twa, która wciąż przyciąga wielu ludzi, od malut-
kich dzieci aż po ich dziadków, którzy potrafią 
godzinami wpatrywać się w pędzące pociągi, 
jeżdżące po torach makiety z wyjątkową punk-
tualnością, według zatwierdzonych i wciąż kon-
trolowanych przez konstruktorów rozkładów 
jazdy.

– Jeśli nawet, to na motywach prawdziwych 
historii – mówi D. Marek. – Stacja Kultury jest 
przede wszystkim miejscem prowadzenia ani-
macji kulturalnej. Makieta kolejowa jest tylko 
jedną z części tej pracy, bardzo ważną, niezwy-
kle atrakcyjną częścią. Jest skutecznym zapro-
szeniem do odwiedzenia nas, przypomnieniem, 
jak wyglądały te okolice, kiedy jeździły po-
ciągi. Pierwszy pojechał z Gryfowa do Mirska 
w listopadzie 1884 r., dwanaście lat później fir-
ma otrzymała zgodę na budowę linii do Świe-
radowa-Zdroju, a w październiku 1909 r. ruszy-
ły na niej pociągi. Od tej pory minęło niemal 
równo 111 lat. Tyle, że w lutym w 1999 r. ostatni 
pociąg odjechał do Mirska z naszej stacji, uro-
czyście odprawiony. Od tej pory na torowisku 
porastają drzewa. Tyle, że wielu nie traci nadziei, 
że to sytuacja przejściowa, a pociągi znowu ru-

szą, pokonując na relatywnie niedługim odcinku 
ponad 200 m różnicy wzniesień. To mogłaby być 
świetna atrakcja dla turystów i wygoda podróż 
do pracy dla mieszkańców tego obszaru.

W drugiej dekadzie XXI w. kolejnictwo odra-
dza się i zmienia, czego dowodzi  choćby „pen-
dolino”  dojeżdżające do Jeleniej Góry. Z Jele-
niogórskiego dworca jeszcze w latach 70.tych 
odjeżdżały bezpośrednie pociągi do Frankfurtu 
nad Menem, czy do Paryża, nie wspominając 
czynnych linii do Karpacza, czy Kamiennej Góry. 
Te czasy nie wrócą (chyba?), ale przychodzą 
inne. Nie pojadą już pociągi ze Lwówka Śląskiego 
przez Pławną do Świeradowa-Zdroju, na byłym 
torowisku powstała ścieżka rowerowa i rolkowa. 
Rozsypuje się dworzec w Mirsku, a obiekty stacji 
kolejowych po drodze, jak choćby w Proszów-
ce to budynki, w których otoczeniu, także na b. 
torowisku rośnie już gęsty las, którego drzewa 

głęboko zapuściły korzenie między kolejowymi 
podkładami. Obiekt w Proszówce zresztą jest 
dziś zwyczajnym domem mieszkalnym, zajmo-
wanym przez kilka rodzin. W Mirsku, w części 
byłej stacji urzęduje sklep z towarami „z drugiej 
ręki”.

Swego czasu pisaliśmy – także w „Echach 
Izerskich” – o pomyśle przejęcia przez samorzą-
dy Świeradowa-Zdroju, Mirska i Gryfowa Ślą-
skiego tej linii i jej ponownym uruchomieniu, 
co mogłoby odciążyć (szczególnie w tym pierw-
szym mieście parkingi pełne aut. Ten pomysł 
ma tylu entuzjastów, co oponentów, czy niedo-
wiarków, więc poczekamy jeszcze jak się sprawa 
– nomen omen – potoczy.

Stacja Kultury się wręcz rozpędza, program 
zajęć jest na tyle atrakcyjny, że każdy z miesz-
kańców może dla siebie znaleźć, jeśli tylko ze-
chce, coś interesującego. Zwraca uwagę fakt, że 

Pasażerowie Stacji Kultury

Jak to na dworcu…
Początek rozmowy na temat inwestowania w kulturę w Świeradowie-Zdroju, z dyrektor Dorotą 

Historyczne zdjęcie stacji Świeradów-Zdrój

Parowóz z 1918 r.

Makieta stacji Gryfów Śląski
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samorząd Świeradowa-Zdroju zdecydował się 
na uruchomienie kilku dużych placówek kul-
tury, choć miejscowość liczy raptem ok. 4 tys. 
mieszkańców. Poza Stacją jest jeszcze Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Izerska Łąka”, „Czarci 
Młyn”, biblioteka z programem daleko szerszym, 
niż tylko wypożyczanie książek i zachęcanie do 
czytelnictwa…. A przecież pozostaje też Nadle-
śnictwo, które bardzo aktywnie zajmuje się pro-
mocją ekologii i edukacją dotyczącą nie tylko 
lasu. 

– W pewnej chwili zauważyliśmy w mieście, 
że (w odróżnieniu od innych miejscowości) 
w Świeradowie-Zdroju nie pojawiają się inwe-
storzy zainteresowani tworzeniem rozrywek 
dla osób młodszych, niż seniorzy. Rentowność 
takich inwestycji stoi rzeczywiście pod znakiem 
zapytania, bo świeradowscy kuracjusze faktycz-
nie nie będą się wspinać w „parku linowym”. Ale 
jeśli chcemy, by miasto było otwarte i na po-
trzeby swoich najmłodszych mieszkańców, i na 
potrzeby rodzin z małymi dziećmi, które do nas 
przyjeżdżają, to musimy tę lukę wypełnić sami. 
Stąd ta ekspansja.

Używając języka piłki nożna można powie-
dzieć, że Świeradów-Zdrój w grze o turystę 
w każdym wieku jest „zawodnikiem komplet-
nym”. Szlaki rowerowe – owszem, o różnej skali 
trudności, łącznie z single trackami. Wycieczki 
piesze – ile dusza zamarzy. Wypady do Czech 
– oczywiście, pojazdami miejskiej komunikacji 
międzynarodowej, bo i taka tu istnieje. Wyciecz-
ki zorganizowane do zamków, w tym do Czochy, 
czy całodzienne, przez Lubomierz do Jeleniej 
Góry – niemal codziennie. Ale w samym mie-
ście i jego najbliższym otoczeniu nie brakuje 
ofert. Stacja Kultury jest jednym z centrów tego 
typu propozycji, współcześnie przejęła rolę wio-
dącą.

– Przez makietę chcemy przypominać o ko-
lejnictwie sprzed lat – mówi D. Marek. – Aku-
rat ta dziedzina gospodarki była tu fantastycz-
nie rozwinięta, co – biorąc pod uwagę trudny 
teren – musi być podziw wobec tych, którzy tu 
budowali kolej. A pieczołowite odrestaurowanie 
niektórych elementów wystroju, choćby stolar-
ki okiennej i drzwiowej, czy więźby dachowej 
sprawia, że samo przyjście do tego miejsca  daje 

mnóstwo wrażeń. Nowoczesne dworce są już 
budowane zupełnie inaczej. A stojąca na naszej 
bocznicy lokomotywa jest atrakcją samą w so-
bie. To parowóz Tp4-217, powstały niemal rów-
no sto lat temu, bo w 1918 r. Skonstruowała go 
firma berlińska i był to jeden z bardziej udanych 
modeli, pracujących dla kolei pruskich, potem 
niemieckich, ale używany też w Polsce po 1945 r. 
Ten egzemplarz zakończył jazdę na torach 
w 1981 r., potem był eksponowany jako swoisty 
pomnik w Pyskowicach. Wielka maszyna, wraz 
z tendrem ma prawie 20 m długości, ponad 4 m 
wysokości i waży przeszło 63 tony „na pusto”. 
Zwiedzające stację dzieci nie mogą oderwać od 
niej oczu i nic dziwnego – koła napędowe pa-
rowozu mają średnicę 1350 mm, odpowiadającą 
wzrostowi  wielu maluchów.

Odpowiednik tego parowozu można zoba-
czyć we wnętrzu Stacji, zaprezentowany w wy-
jątkowo efektowny sposób. Częściowo jako mo-
del, częściowo – w hologramie, więc nieodparte 
jest wrażenie pędzącego, sapiącego, buchającego 
dymem i parą pojazdu.

Serce nie na dłoni, ale na trawniku 
Na skwerze przy ulicy Zgorzeleckiej w Zawidowie pojawił się wielki pojem-
nik w kształcie serca. Można do niego wrzucać plastikowe nakrętki. Zysk 
z ich sprzedaży trafi do Fundacji „Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci”. 
Wystarczy zapełnić kosz plastikowymi nakrętkami. 

Czerwony, metalowy, ażurowy pojemnik 
w kształcie serca ma ponad 1,5 metra wysoko-
ści i zmieści się w nim aż 150 kg plastikowych 
nakrętek, do których zbiórki służy. Stanął na 
skwerze przy ulicy Zgorzeleckiej i  tam już zo-
stanie – na stałe.

Do „serca” mieszkańcy Zawidowa mogą 
wrzucać nakrętki od wody, napojów, mleka, 
środków czystości.  Akcja zbierania plasti-
kowych nakrętek dedykowana jest dzieciom 
z wrocławskiego hospicjum.  Dochód z ich 
sprzedaży (firmom recyklingowym) przezna-
czony zostanie na cele charytatywne.

Pomysł na ustawienie czerwonego serca wy-
szedł od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Zawidowie oraz szkolnych pedagogów, 
a jego zakup sfinansowała Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Zawidowie. 

Kosz na nakrętki to nie tylko wspieranie po-
trzebujących, to także wspomaganie przyrody 
i nauka segregacji odpadów – podkreślają po-
mysłodawcy i fundatorzy. 

Koło tego pojemnika pojawi się niebawem 
tablica ze skrzydłami – mówi Agnieszka Ro-
czon z Urzędu Miejskiego –  przy której będą 
mogli się sfotografować wszyscy „darczyńcy” 
plastikowych nakrętek, bo akcja pn. „Zawidów 

– miasto Anioła” doskonale wpisuje się w tę peł-
ną solidarności zbiórkę.

Wzorem Zawidowa identyczny pojemnik 
zakupiło Starostwo w Zgorzelcu, ale zaintereso-
wanie takimi pojemnikami pojawiło się niemal 
w każdej gminie powiatu. Należy zatem spodzie-

wać się, że będzie ich niebawem o wiele więcej, 
na czym możemy tylko skorzystać wszyscy, 
chociaż z różnych powodów.

Kamień na kamieniu
Stary zamek w Starej Kamienicy zmienia się 

w błyskawicznym tempie. Ktoś, kto widział to 
miejsce dwa lata temu, z pewnością przecie-
ra oczy, bo postępy rewitalizacji widać gołym 
okiem, a każdy tydzień przynosi  bardzo kon-
kretne efekty.

Ale część nowych elementów zamku powstaje 
w zupełnie innych miejscach, jak – dla przykła-
du – piaskowcowe tablice z herbami właścicieli 
zamku, czy też kamienna kopia rysunku zamku 
z okresu jego świetności. Autorem płaskorzeźb 
jest – znany do tej pory w rzeźbie z drewna  – 
Adam Spolnik.

– Podjąłem się tej pracy przede wszystkim 
dlatego, że jest to zupełnie nowe doświadczenie 
– powiedział nam. – Znam drewno, które też 
ma swoje kaprysy, bo część słojów jest bardziej 
twarda, część mniej i trudno niekiedy utrzymać 
jedną linię wykrawania materiału. Piaskowiec 
jest trudniejszy podwójnie, bo z jednej strony 
można natrafić na skrajnie twarde żyły kamie-
nia, a z drugiej – na miejsca, w których piasek 
wykrusza się niemal sam, a przy uderzeniu dłu-
tem można być zaskoczonym. To taka trochę ze-
garmistrzowska praca, ale bardzo ciekawa.

Tymczasem powstaje kilka płaskorzeźb na 
płytach, które – po zakonserwowaniu kamienia 
– będą (najpewniej wiosną przyszłego roku) za-
montowane na murach zamku. Po ich wykoń-
czeniu zaprezentujemy je w całości Czytelnikom 
„Ech Izerskich”. 

W trakcie wakacji Czesi napadli Siedlęcin. 
Dokładnie – Wieżę Rycerską w Siedlęcinie, 
a precyzyjnie – napadli ją czescy rycerze, zresz-
tą nie po raz pierwszy. Grupa rekonstrukcyjna 
„Bohemica Sanguis” zaprezentowała nie tylko 
techniki rycerskich walk z okresu średniowie-
cza, ale także typowy dla tamtych czasów rynsz-
tunek. Ci, którzy wówczas przyjechali zwiedzać 

Wieżę, mogli też odbyć niemalże podróż w cza-
sie, bo atmosfera szczęku broni, przechadzający 
się rycerze pozwalała poczuć aurę czasów, kiedy 
Wieża była zwyczajnym miejscem zamieszki-
wania rycerskich rodzin. Każdy mógł się przy-
mierzyć do miecza i poznać jego wagę.

A ponadto odbyły się też warsztaty, które 
nawiązywały do dawnych rzemiosł, kiedy jesz-

cze sznury pleciono z włókien konopi, a nie 
kupowano w budowlanych marketach, a ma-
katkę tkano własnoręcznie, choćby dlatego, 
że nie było „Cepelii”. Epidemia uniemożliwiła 
przeprowadzenie w Siedlęcinie – podobnie 
jak w setkach tysięcy innych miejsc – wszyst-
kich planowanych wcześniej przedsięwzięć, 
niemniej Wieża wciąż jest obiektem często 
odwiedzanym, bo jej autentyczność stanowi 
niezwykłą atrakcję, która pozwala na konkuro-
wanie z najbardziej efektownie odbudowanymi 
pałacami w okolicy. 

Czesi atakują!

Niespodziewany napad

Stacja w Mirsku – byłe magazyny
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Łyk (duży!!!) historii
Powstanie zapory pilchowickiej, 

a co za tym idzie Kolei Doliny Bo-
bru, mostu, i innych urządzeń to 
efekt „powodzi stulecia”, która w tej 
części Dolnego Śląska kosztowała 
życie kilkudziesięciu ludzi i spowo-
dowała nieprawdopodobne straty 
materialne. Kiedy wody zalały latem 
1897 r.  kilkadziesiąt miejscowości, 
dało to impuls do powstania sieci 
zapór i powiązanych z nimi elek-
trowni. Pod naciskiem samego ce-
sarza Wilhelma II władze prowincji 
powierzyły budowę prof. Ottonowi 
Intzemu, rektorowi politechniki 
w Akwizgranie, uznawanemu za 
absolutny autorytet w tej dziedzinie 
. Według jego projektów powstało 
na terenie Niemiec i Austrii ponad 
40 podobnych obiektów w okresie 
1889 – 1914. Zaporę w Pilchowi-
cach zaprojektował razem z Curtem 
Bachmannem. Założenie było takie, 
żeby powstrzymać skutki ewentual-
nych powodzi, stworzyć elektrownię 
wodną i dać impuls turystyce. Kolej 

Saga o (nie tylko)  moście, który wciąż jeszcze jest
 

Na pytanie – co jest najbardziej 
rozpoznawalnym elementem Pogó-
rza Izerskiego w okresie ostatnich 
miesięcy odpowiedź jest oczywista. 
To most nad jedną z zatoczek Za-
lewu Pilchowickiego. Nie Czocha, 
gdzie kręcono sceny do ponad 20 
filmów, nie inne zamki, czy pałace, 
nawet nie budownictwo przysłupo-
wo-szachulcowe, z którego słynie ta 
część Śląska i Górnych Łużyc, nawet 
nie cis, który ma ponoć 1300 lat i jest 
najstarszym drzewem w Polsce i jed-
nym z najstarszych w Europie. Naj-
większe emocje, i w kraju, i zagrani-
cą budzi most. Jak na ironię – kiedy 
jeździły po nim pociągi, nikogo nie 
interesował, a kiedy ktoś postanowił, 
że ostatni pociąg wjedzie na most 
w kwietniu 2021 r., a potem most 
przejdzie do historii – to nagle stał 
się sławny. Setki portali interne-
towych, dziesiątki gazet, nie tylko 
w Polsce zajęły się mostem, którego 
sława przez moment dorównywała 
rozgłosowi „złotego pociągu” spod 
Wałbrzycha. O moście dyskutowało 
wielu. Zdecydowana większość abs-
trahowała od faktów, ale miała swoje 
zdanie. 

A jakie są fakty?
W grudniu 2019 r. przedstawicie-

le producenta filmu „Mission Im-
possibile” zwrócili się do Muzeum 
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
z pytaniem o interesujące obiekty 
kolejowe. Wskazano im m.in. most 
w Pilchowicach, ale nie było wtedy 
mowy o tym, że dla potrzeb filmu 
trzeba go będzie wysadzić. 

Cała sprawa nie ujrzałby światła 
dziennego, gdyby nie dziennikarze, 
którzy wywęszyli, iż została pod-
pisana umowa w tej sprawie. Po-
czątkowo zaprzeczano jej istnieniu, 
potem sprawa stała się jawna i na-
stąpił zwrot w publicznej dyskusji. 
Zwolennicy idei wysadzenia mostu 
zaczęli argumentować, dlaczego 
tak będzie lepiej. Wprawdzie wciąż 
wiele pytań pozostaje absolutnie 

O moście nad zatoką Zalewu Pilchowickiego można na kilka spo-
sobów:

– pomysł jego wysadzenia za dopłatą dla producentów filmu 
w kwocie 5 mln zł jest niedorzeczny i – zdaniem fachowców-history-
ków i fachowców-inżynierów jest co najmniej niemądry

– argumentacja obrońców pomysłu wysadzenia mostu w rodzaju 
„Jeśli coś nie jest używane, to nie jest zabytkiem” świadczy o proble-
mach poznawczych

Z pewnością jednak jest to wystrzałowy sposób na promocję tego 
zakątka Polski – gdyby nie ten niedorzeczny pomysł z wysadzeniem 
mostu, to mało kto w ogóle by się nim zajmował, a wystarczyła iskra, 
by wybuchła bomba i codziennie setki (a w niektóre dni – tysiące 
ludzi odwiedziło gminę Wleń, by obejrzeć most, na który zasadził 
się sam Tom Cruise.

bez odpowiedzi, co w dalszym ciągu 
niepokoi, niemniej coś już jednak 
wiadomo.

W „Rynku Kolejowym” 
(29.072020) wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego, Paweł Le-
wandowski  potwierdził wszystkie – 
dementowane wcześniej – informacje 
na temat planów wysadzenia mostu. 
Powiedział, jak zapisano w RK”: środ-
ki na zapowiadaną odbudowę linii 
kolejowej zostaną przesunięte z in-
nych polskich inwestycji kolejowych, 
a Amerykanie będą w nich partycy-
pować. Minister dodał, że „realiza-
cja dotyczy tylko jednego fragmentu 
mostu” (ale on ma tylko jedno przę-
sło – przyp. aut.). Dodał, że „wszystko 
odbędzie się „ekologicznie”, bo teraz 
w Hollywood jest moda na green fil-
ming, więc pociągi, które wpadają do 
wody nie mają na sobie grama smaru. 
A jeśli w jeziorze pływają unikalne 
gatunki ryb, to na czas kręcenia wy-
ciąga się je z jeziora do basenu, żeby 
żadna ryba nie umarła”.

Minister stwierdził, że nie każda 
stara rzecz jest zabytkiem (…) w sfe-
rze kultury ta wartość powstaje tylko 
wtedy, jeśli jest relacja między obiek-
tem kultury a człowiekiem. Jeśli więc 
obiekt jest nieużytkowany, niedostęp-
ny, to nie ma takiej wartości, więc 
w tym przypadku nie jest to zabytek.

Trudno polemizować z ministrem, 
warto jednak zauważyć, że w zaso-
bach muzealnych przechowywane są 
tysiące obrazów, które całymi dekada-
mi nie są eksponowane publiczności, 
więc – niezależnie od ich wieku – też 
zabytkami wedle tej definicji nie są.

Twierdzenie, że stan mostu jest zły 
i trzeba go dlatego właśnie rozebrać, 
czy też wysadzić jest nieprawdziwe 
według inżynierów (ich opinie przy-
taczamy obok). Spółka Alex Stern, 
która jest polskim partnerem produ-
centa filmu miała ponoć ekspertyzę 
stanu technicznego mostu, potwier-
dzającą jego fatalny stan, niemniej 
– mimo wstępnych deklaracji – nie 

okazała jej dziennikarzom, twierdząc, 
że nie są właścicielami dokumentu. 
Kto jest? – nie powiedziano. Okazało 
się, że przygotowujący jeden z rapor-
tów dla spółki naukowiec z Politech-
niki Wrocławskiej zaprezentował zu-
pełnie inną opinie.

W marcu pojawiły się pod postem 
metalowe trapy, służące do oglądu 
mostu. Gdy się nimi zainteresował 
konserwator zabytków, to producen-
ci filmu zapewniali, że zbudowane 
zostały za zgodą właściciela, czyli 
PKP PLK. Gdy zapytano PKP PLK, 
to okazało się, że takiej zgody nikt 
nie wydawał. Inna sprawa, że rzecz-
nik prasowy PKP PLK stwierdził, że 
filmowcy „zgłosili chęć oceny obiektu 
pod względem wykorzystania w fil-
mie”. Twierdził też, że „kolej mostów 
nie wysadza, tylko poprawia ich stan”. 
Tyle, że plany wysadzenia mostu mia-
ła nie sama kolei, a jej kontrahent. 
W tym stanie rzeczy trudno rozstrzy-
gać czy była zgoda, czy nie było, a tym 
bardziej – kto to są owi filmowcy? B. 
Maciejewska z „GW” zapisała wy-
powiedź R. Golby, że skoro most nie 
figuruje w ewidencji zabytków, to za-
montowanie czasowego rusztowania 
nie wymaga zgód.

Wątpliwości – jeśli ktoś je miał – 
rozwiał częściowo wiceminister kul-
tury nie kryjąc opinii, iż ten most 
to „relikt postindustrialny, nikt nie 
cieszy nim oka, nie ma wartości ar-
tystycznej, ani naukowej, ani społecz-
nej”.

W kwietniu 2020 r. – jak zapisała 

„Gazeta Wrocławska” Polski Instytut 
Sztuki Filmowej przyznał na wnio-
sek spółki AlexStern ponad 5,5 mln 
zł dotacji dla projektu filmu „Libra” 
(roboczy tytuł tego odcinka „Mis-
sion Impossible”). To oznacza, że 
filmowcy zyskali nie tylko prawo do 
wysadzenia mostu, ale jeszcze dopłatę 
do tego. Wprawdzie mieli później do-
rzucić się do rewitalizacji, ale w tym 
przypadku mowy o konkretnej kwo-
cie już nie było. 

Zaprzeczano, że w pracach na mo-
ście brało udział Wojsko Polskie. Ale 
zapytany o to Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdził 
ten fakt. Na pytanie – dlaczego? – nie 
odpowiedział. Bo to tajemnica.

Niejasności i kluczenia w tej spra-
wie jest bardzo wiele i im więcej py-
tań, tym bardziej mnożą się wątpli-
wości, bo nie ma na wiele żadnych 

odpowiedzi. Protest w tej sprawie 
wystosował do polskiego premiera 
m.in. szef Międzynarodowego Ko-
mitetu Ochrony Dziedzictwa Prze-
mysłowego – organizacji doradczej 
UNESCO w zakresie dziedzictwa 
przemysłowego. Napisał: „Na świe-
cie zachowało się bardzo niewie-
le takich mostów jak pilchowicki, 
a cały tamtejszy kompleks hydro-
techniczny jest pomnikiem począt-
ków przemysłu energii odnawialnej”. 

Mateusz Kokoszkiewicz („GW”) 
zapytał o sprawę Roberta Golbę, 
prezesa spółki Alex Stern, zaanga-
żowanej do produkcji filmu. – Czy 
potwierdza pan, że chcieliście wy-
burzyć kratownicę mostu. – Nie, nie 
potwierdzam. A zaprzecza pan? – 
Nie, nie zaprzeczam.

– Jaka firma jest autorem raportu 
o złym stanie technicznym tego mo-
stu?

miało dowozić materiały, a potem 
służyć turystom. Rozpoczęto jej bu-
dowę ok. 1902 r., prowadząc linię od 
Jeleniej Góry do Żagania. Odcinek 
Jelenia Góra – Lwówek Śląski oddano 
w 1909 r. Koszty budowy były porża-
jące – niemal dwa razy wyższe, niż 
przeciętne, ale i linia jest niezwykła, 
z tunelami prowadzącymi pod wzgó-
rzami, z mostami, itp.

Budowę linii kończono w 1909 r., 
zbiornik wówczas był jeszcze suchy, 
oficjalne otwarcie całej inwestycji 
z udziałem cesarza nastąpiło trzy lata 
później – 16 listopada 1912 r. O tym, 
jak wielka jest zapora może świad-
czyć kilka liczb – grubość muru przy 
podstawie… 50 m! Wysokość – 62, 
długość w koronie zapory – 290 m, 
a powierzchnia tafli wody to 240 ha.

Nic dziwnego, że dla samego wi-
doku tej inwestycji przyjeżdżały tu 
tysiące ludzi – u schyłku lat 20. ub. 
wieku na stacji kolejowej we Wleniu 
sprzedawano rocznie… 70 tys. bile-
tów kolejowych, na stacji Pilchowice 
Zapora – ok. 20 tys.
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OPINIE 

Prof. Jan Biliszczuk – projektant 
wielu mostów, pracownik naukowy 
Katedry Mostów i Kolei Wydz. Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej, zaprojek-
tował m.in. najwyższy i najdłuższy 
w Polsce most podwieszany, „most 
Rędziński we Wrocławiu). – Most jak 
na swój wiek zachował się w bardzo 
przyzwoitym stanie. Pieniądze, które 
Ministerstwo Kultury chce przeznaczyć 
dla twórców filmu „Mission Impossi-
ble” na zachętę  (5 mln), w zupełności 
wystarczyłyby na remont (…) wystar-
czy uzupełnić stalowe pokrywy komór 
minerskich, uzupełnić deski, zabez-
pieczyć konstrukcję przed korozją. To 
wystarczy, by przez następne sto lat 
most służył turystom. To nie jest most 
dla ciężkich pociągów towarowych, czy 
szybkich – ekspresowych.

Dr inż. Józef Rabiega – autor eks-
pertyzy stanu mostu dla firmy Alex 
Stern: Most nie jest zrujnowany, ani 
tak zużyty, aby go likwidować. Pocho-
dzący z 1906 r. jest wspaniałym obiek-
tem inżynieryjnym i po niewielkich 
zabiegach naprawczych nadaje się do 
dalszego użytkowania, może to koszto-
wać 5 – 6 mln. (…) Węzły kratownico-
wych dźwigarów głównych są w bardzo 
dobrym stanie, elementy pomostu – ró-
nież. To piękny, najwyższy w Polsce ko-
lejowy most stalowy, zaliczyć go można 
bez wątpienia do największych atrakcji 
turystycznych w okolicy, ma efektowne 
filary, łożyska na nich są w bardzo do-
brym stanie. Jeśli wybudujemy nawet 
nowy, nawet łudząco podobny, to nie 
będzie tym samym mostem, którym 
niemiecka firma B. Liebold & Co AG 
spięła brzegi zbiornika zaporowego. 
Powiedział to pan prezesowi firmy 
Aleks Stern, Robertowi Golbie? – 
Oczywiście – my jesteśmy od ratowa-
nia mostów, a nie od ich wysadzania.

Dr hab. Piotr Gerber, pracownik 
PWroc. Autor publikacji naukowych, 
n.t. historii techniki i ochrony dzie-
dzictwa przemysłowego. Założona 
przez niego fundacja prowadzi lub 
przygotowuje 6 muzeów tevhniki: 
W kategoriach zabytków techniki ten 
most to prawdziwy cud. Przez ponad 
100 lat nie zmienił swojej funkcji, nie 
został przerobiony, rozbudowany, uno-
wocześniony. Nawet barierki są orygi-
nalne, a najstarsze szyby mają wybitą 
datę „1881”. (…) Mostowcy oceniają 
koszt remontu na 5 – 6 mln zł, a nowa 
konstrukcja pochłonie  nie mniej niż 
120 mln zł.

Adrian Furgalski – prezes Zespołu 
Doradców Gospodarczych TOR: dla 
mnie jest kompletnie niezrozumiałe, że 
ktoś w ogóle rozważa wysadzenie tego 
mostu i że wciąż trwa jakaś dyskusja, 
wysadzą, czy nie wysadzą.

Agnieszka Holland – reżyser fil-
mowy (w rozmowie z Magdą Pod-
siadły, GW, 21.08.) – Cała awantura 
o most jest bzdurna. Prawdopodobnie 
Amerykanom wyszło, że taniej będzie 
most wysadzić, skoro głupie Polaki 
podają go na tacy, niż wykorzystać 
technologię filmową. A jeszcze dosta-
ją dopłatę za każdy dzień filmowy na 
Dolnym Śląsku z polskiego funduszu 
filmowego. Mogą w ten sposób zaosz-
czędzić parę milionów (…) ich nie ob-
chodzi nasz krajobraz, bo niby dlacze-
go miałby obchodzić? W końcu dotrze 
do nich jednak, że są postrzegani jak 
dawniej kolonizatorzy w Afryce. I całe 
zamieszanie odłoży się cieniem na pro-
mocji filmu. Negatywny skandal na 
pewno nie jest ich celem. (…) To nasze 
władze idą na rękę Amerykanom, by 
mogli niszczyć coś, co istnieje od ponad 
wieku. To ma niezbywalną wartość 
historyczną, ale dla nas, nie dla Ame-
rykanów. Oni chcą wysadzić ten most, 
bo jest szalenie piękny, posadowiony 
malowniczo. I będą mieli super ujęcie. 
I nie będą liczyć, jakie szkody przynie-
sie to mostowi i otoczeniu.

Chcemy wyburzyć most, by pomóc gospodarczo Polsce

Troska filmowców amerykańskich o uporządkowanie krajobrazu
Głos w sprawie zabrał reżyser 

planowanego filmu, Christopher 
McQuarrie, wydając specjalne 
oświadczenie, w którym nie przeczy, 
że plan wysadzenia mostu istniał 
(istnieje?), ale jego zdaniem hałas 
wokół tej sprawy ma swoje źródło 
nie w ochronie mostu przed znisz-
czeniem, a w niesnaskach, która 
wzbudza ktoś, kto poczuł się zlekce-
ważony i rozpoczął medialną burzę.

Piszemy za „Onet.pl”: „most miał 
być „tylko częściowo zniszczony”, 
m.in. dlatego, że w filmach z serii 
„Mission Impossible” producenci 
filmu starają się ograniczyć efek-
ty specjalne na rzecz prawdziwych 
działań. Ch. McQuarrie mówi: „cho-
ciaż wątpiliśmy, że coś takiego jest 
w ogóle możliwe, rozpoczęto szero-
kie poszukiwania na wypadek, gdy-
by jakikolwiek kraj na świecie miał 
akurat most, którego trzeba byłoby 
się pozbyć” (…) Polacy podeszli do 

tego z wielkim entuzjazmem (…) 
bylibyśmy bardzo szczęśliwi, mogąc 
w tym pomóc”.

Dalej narracja trochę się gmatwa, 
bo reżyser przekonuje, iż most wca-
le nie pochodzi w całości w 1906 r., 
bo został częściowo zniszczony przez 
wycofujących się Niemców w fina-
le II wojny światowej, potem został 
odbudowany i przekonuje, że w oko-
licy jest jeszcze jeden bardzo podob-
ny most, a żaden z tych dwóch nie 
jest zabytkiem. Akurat twierdzenie 
o zniszczeniu mostu przez hitlerow-
ców jest fałszywe, ale jest demokracja 
i każdy mówi to, co chce. 

Z kolei twierdzenie, że takich 
mostów jest wiele  jest zupełną nie-
prawdą, bo taka konstrukcja mostu 
w ogóle jest niezwykle rzadka. Takie  
mosty są wyjątkowe, o czym przeko-
nują autorytety w tej dziedzinie, nie-
mniej  ktoś, kogo zaproszono do wy-
sadzenia mostu takiej wiedzy mieć 

nie musi. Tyle, że mógłby nie opo-
wiadać o czymś, na czym się nie zna.

Wyjaśnienia, że ekipa filmowa 
miała zniszczyć „tylko fragmenty 
mostu” nie są przekonujące dla fa-
chowców, bo nie można rozbić sko-
rupki jaja tylko w części, żeby resz-
ta nadawała się do czegokolwiek. 
Wybuch, jeśli jego skutkiem miał 
być upadek pociągu w wody Zalewu 
musiałby na tyle naruszyć konstruk-
cję, że reszta i tak musiałaby zostać 
najpewniej wyburzona, bo żaden od-
powiedzialny inżynier nie zgodziłby 
się, żeby nowe kawałki dosztukować 
do starych, naruszonych najpewniej 
wybuchem.

„Ludzie, z którymi rozmawiali-
śmy – mówi dalej reżyser – byli pod-
ekscytowania perspektywą sprowa-
dzenia dzięki nam dużej produkcji 
filmowej do Polski oraz zasobów, 
jakie wniosłaby ona do lokalnej go-
spodarki. Byli również zachwyceni, 

że zrobimy tym samym miejsce dla 
nowego mostu, który w przeciwnym 
razie mógłby nie zostać odbudowa-
ny i może dzięki temu uda się skło-
nić rząd do rewitalizacji linii kole-
jowej”. 

Te twierdzenia są fundamentalnie 
inne, niż twierdzenia kolejarzy. W tej 
sprawie nic nie „trzyma się kupy”, bo 
żadna z instytucji zaangażowanych 
w działania wspierające powstanie 
jednej sceny filmu, która może unice-
stwić most nie mówi prawdy.  Może 
i ktoś chciał promować Polskę, jako 
świetne plenery do filmów katastro-
ficznych i sensacyjnych, sęk w tym, 
że nie mamy aż tak wielu mostów do 
efektownego wyburzenia, żeby efekt 
takiej „promocji” był trwały. Z punk-
tu widzenia reżysera jest mu wszyst-
ko jedno, kto i co wysadza, jeśli to 
mu pasuje do filmu.

(dok. na nast. stronie)

Historycznie? Konstrukcja mostu 
gotowa była – jak podają źródła – 
w 1906 r. Stalowe elementy całymi 
miesiącami zwożono tu…. m..in. 
furmankami. Niektóre z tych ka-
wałków miały długość ok. 10 – 12 m 
Scalano je na miejscu w jeden kawa-
łek, który ważył ok. 368 ton. Mówi 
się, że most w Pilchowicach z kilku 
powodów jest wyjątkowy. I tak jest 
w istocie, niemniej jest jeszcze jeden, 
bliźniaczo podobny w Racławicach 
Śląskich, zaprojektowany p[rzez tego 
samego konstruktora. Nad rzeką 
Osobłogą do dziś wisi konstrukcja 
długości 130 m (pilchowicki ma dłu-
gość 151 m) 

Analogii jest więcej –oba zostały 
wybudowane w podobnym czasie 
po obu mostach przestały już jeź-
dzić pociągi, po racławickim na-
wet wcześniej, bo w 2001 r. Szyny 
racławickiej przeprawy wiszą nad 
lustrem wody na wysokości 18 m, 
pilchowickiego – 40 m. Racławicki 

był już raz wysadzany, szczęśliwie 
– niezbyt skutecznie. W 1921 r. po-
wstańcy polscy, w okresie powstań 
śląskich podłożyli tam ładunki wy-
buchowe, uszkadzając most, który 
jednak szybko naprawiono. W obu 
przypadkach mieszkańcy nie tracą 
nadziei, że po mostach znowu pojadą 
pociągi – w Pilchowicach na trasie 
Jelenia Góra – Lwówek Śląski, a nad 
Osobłogą – wagony czeskiej kolei 
wąskotorowej, z Głubczyc do czeskiej 
Osoblahy.

Pilchowicki jest bardziej „filmo-
wy”, tyle, że do tej pory nikt go dla 
potrzeb filmu nie chciał wysadzać, 
chyba nawet o tym nie pomyślał. 
A przecież „zagrał” już w „Skąpa-
nych w ogniu” Jerzego Passendorfera, 
„Kocham kino” Piotra Łazarkiewi-
cza i całkiem niedawno, bo w trakcie 
wakacji 2020 w „Republice dzieci” 
Jana Jakuba Kolskiego. Trudno jest 
znaleźć tak „ograny” most w bliższej 
i dalszej okolicy. Film z Tomem Cru-
ise’m może być ostatnim w karierze 
filmowej pilchowickiego mostu.

Bliźniak z opolskiego

– Firma nie życzy sobie, by poda-
wać jej nazwę.

– Czy zna pan dr Józefa Rabiegę 
z Politechniki Wrocławskiej

– Bez komentarza.
– Jest specjalistą od mostów i ko-

lei. Twierdzi, że most nadaje się do 
eksploatacji, a naprawa to koszt 5 – 6 
mln zł. J. Rabiega także robił raport 
właśnie dla spółki Alex Stern

– Bez komentarza.
– Deklarowaliście rewitalizację 

mostu chcąc wyburzyć kratownicę, 
czyli jego najcenniejszą część. Tak 
powiedział reżyser filmu.

– Zakres sceny, która ma być zre-
alizowana na moście  nadal pozostaje 
tajemnicą przedsiębiorstwa 

– Jaką część kosztów rewitalizacji 
pokryliby producenci filmu?

– Nie umiem na to pytanie odpo-
wiedzieć (…) Wpisanie mostu do re-
jestru zabytków stawia pod znakiem 
zapytania , czy da się tę linię zrewi-
talizować.

(…)
Studio filmowe przystępując do 

trudnych planów filmowych zawsze 
w budżecie ma wpisane i stara się 
coś zrobić dla lokalnej społeczności. 
Nie zawsze społeczności są „za”, ale 
w tym przypadku mieliśmy pozytyw-
ny odzew od burmistrza Wlenia.

– Ale już sołtyska Pilchowic i mar-
szałek województwa mówili coś in-
nego.

Nie będę komentował ich wypo-
wiedzi, nie do końca je śledzę. Chce-
my opierać się na faktach, a fakty są 
takie, że właścicielem linii kolejowej 
jest PLK i z nimi musimy się poro-
zumieć.

Sprawa mostu stała się m.in.,. 
fragmentem kanwy do felietonu Sta-
nisława Tyma w „Polityce”, zawitała 
na łamy zagranicznych pism, od Nie-
miec, aż po USA

Wydawałoby się, że wpisanie go 
do rejestru kończy sprawę, ale póki 
nie mamy za sobą kręcenia filmu, to 
trudno wyrokować, jak być może.

Czy most pilchowicki jest bez-
pieczny? – pyta Leszek Frelich. – Nie 
byłbym aż takim optymistą – odpo-
wiada sam sobie. – Wprawdzie wpis 
do rejestru zakazuje jakichkolwiek 
działań na moście bez uzgodnienia 
z urzędem konserwatorskim, ale…  
wspomniany wiceminister kultu-
ry stwierdził, że wpisanie mostu do 
rejestru zabytków można „poddać 
kontroli”, czyli de facto – uchylić tę 
decyzję.

Budowa mostu w Pilchowicach

Most na Osobłodze
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(cd.)
Jednak reżyser poruszył bardzo 

ciekawy wątek, przekonując, że 
przyczyną całego zamieszania nie 
jest fakt, że ludzi oburzył pomysł 
wysadzenia mostu na trasie „Kolei 
Doliny Bobru”, jednaj z najbardziej 
malowniczych w Polsce, a to, że 
„jedna z osób, z powodów których 
nie mogę określić bez ujawniania jej 
tożsamości twierdziła, że przysługu-
je jej prawo do pracy przy produkcji 
– do której nie miała odpowiednich 
kwalifikacji”. Kiedy żądania tej oso-
by nie zostały spełnione – zaczął się 
odwet”. I dalej już pada tekst, który 
jest wyjątkowo wieloznaczny.

„Po publicznym, anonimowym 
nękaniu członków naszej produkcji 
na portalach społecznościowych, 
a także prywatnie osoba ta przeina-
czała nasze intencje (…) starała się 
nawet by ten niebezpieczny i bezu-
żyteczny most został ocalony w na-
dziei, że nigdy nie zostanie usunięty 

Chcemy wyburzyć most, by pomóc gospodarczo Polsce

Troska filmowców amerykańskich o uporządkowanie krajobrazu
i odbudowany, co (jak rozumiemy – 
byłoby ze szkodą dla potrzeb gospo-
darczych tego obszaru”.

Niestety – status reżysera nie chro-
ni przed opowiadaniem głupstw – 
„nikt nie prosił – mówi – o pozwole-
nie na zniszczenie ważnego obiektu 
historycznego w Polsce (naszym 
jedynym CELEM JEST OPOWIE-
DZIEĆ WCIĄGAJĄCĄ HISTORIĘ 
TAK AUTENTYCZNIE, JAK PO-
TRAFIMY (…) I DOSTARCZYĆ 
Wam przy tym rozrywki. Nadal 
mamy wielką nadzieję, że uda się 
nam przyjechać do Polski, pracować 
z dobrymi ludźmi i w jakikolwiek 
sposób pomóc lokalnemu środowi-
sku i gospodarce.” Redaktor napomy-
ka, że twórcy filmu ochoczo pomogą 
w usuwaniu wszelkich mostów, które 
z takich czy innych powodów mają 
zostać rozebrane.

Specyfika produkcji filmu polega 
m.in. na tym, że poszczególne etapy 
działania rozpisane są na firmy ko-

producenckie. Taką – w przypadku 
„Mission Impossible” jest Alex Stern. 
Jej polscy przedstawiciele zapytani, 
czy most na potrzeby filmu będzie 
wysadzony informują, iż to są ele-
menty poufnej umowy. Poufność 
umowy w przypadku losu publicz-
nego obiektu jest zadziwiająca, ale 
niezależnie od odczuć – odpowiedzi 
na takie pytania nie ma. PKP PLK, 
nominalnie formalny właściciel linii 
kolejowej zachowuje też milczenie. 
Urząd Marszałkowski we Wrocławiu 
z kolei przekonuje, że nie dopuszcza 
myśli o wysadzeniu mostu. Wręcz 
odwrotnie – wspiera działania mają-
ce na celu wpisanie mostu oficjalnie 
do rejestru zabytków. Skądinąd za-
dziwiające jest też, że wiele domów 
sprzed 1945 r. objętych jest nadzo-
rem konserwatorskim, a most mają-
cy ponad sto lat do tej pory nim nie 
był/ W tej sprawie zadziwia sporo 
zbiegów okoliczności – ten nie jest 
wyjątkiem.

Wywiad z reżyserem wzbudził 
sporo emocji także w środowisku fil-
mowym, które wcale nie tak ochoczo 
zgadza się z tezami oświadczenia Ch. 
McQuarrrie’a. Dla przykładu – polski 
scenarzysta filmowy, Marek War-
szewski uważa pomysł wysadzenia 
mostu w Pilchowicach za niedorzecz-
ny. Wprawdzie przyznaje, że niekiedy 
dla filmu wysadza się całość czy część 
jakiejś budowli, niemniej tylko wte-
dy, kiedy ona i tak ma być rozebrana. 
A most w Pilchowicach jest wciąż 
w niezłym stanie. Wprawdzie wymaga 
remontu, ale gdyby wysadzać wszyst-
kie obiekty, które remontu w takim 
stopniu jak most wymagają, to w wielu 
miastach pojawiłyby się całe połacie 
ruin. Jego zdaniem – autentyczne wy-
sadzenie istniejącej budowli jest świet-
nym pomysłem marketingowym dla 
filmu, więc trudno się dziwić filmow-
com, że do tego dążą, ale opowieści 
o tym, że jest to misja pomocowa dla 
gospodarki regionu można włożyć 
między filmowe bajki, jak cały ten 
film. Dla Toma Cruise’a to ważne 10 – 
15 sekund w karierze. I tyle dla niego 
wart jest ten most. 

Zagraniczne media też o Pilchowi-
cach piszą. M.in. „The Times”, „Daily 
Mail”, tyle, że ten drugi tytuł  bierze 
stronę filmowców przekonując, że 
“bez ekipy “Mission Impossible”, któ-
ra gotowa jest wesprzeć rekonstruk-
cję budowli „most prawdopodobnie 
pozostanie ruiną”. Wydaje się, że nie 
ma solidnego argumentu przeciw-
ko jego częściowemu zniszczeniu”. 
A kolei portal The First News – do 
którego piszą dziennikarze z kilku 
krajów, m.in. Wielkiej Brytanii i Pol-
ski ostrzega, że przyszłość mostu wisi 
na włosku”.

O tym, że cała sprawa otoczona 
jest mgiełką tajemnicy, całkiem gę-
stą, nie trzeba nikogo przekonywać. 

A twierdzenie, że wysadzenie mo-
stu w Pilchowicach będzie kapitalną 
promocją walorów malowniczego 
regionu jest po prostu idiotyczne. 
Tym bardziej, że ta scena filmowa 
osadzona jest w… Szwajcarii, więc 
zrujnowanie pilchowickiego mostu 
dla promocji krajobrazów Szwajcarii 
jest skrajnie niedorzeczne.
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owoców. Dodatkowo z naszego ob-
szaru Pan Krzysztof Strzeliński ze-
brał owoce z terenu gminy Zgorzelec 
i przywiózł do oznaczenia 80 prób. 
Zebranie tak dużej ilości owoców 
było nie lada wyzwaniem dla po-
mologów w dokonaniu oceny każdej 
próby. Na wyniki oceny będziemy 
musieli trochę poczekać, jeden dzień 
to bardzo mało na tak dużą ilość ze-
branych owoców. Bardzo prosimy 
wszystkie osoby, które dostarczyły 
nam owoce, o cierpliwość. Jak tylko 
będziemy mieli wyniki będziemy się 
z Państwem kontaktować. Stowarzy-
szenie LGD przedstawiło prezentację 
z realizacji projektu. Poniżej krótka 
fotorelacja z wydarzenia.

Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie

Zaplanowany wyjazd specjalistycz-
ny dla rolników z Polski w ramach pro-
jektu Transfer wiedzy w Euroregionie 
Nysa odbył się zgodnie z zaplanowa-
nym terminem. Grupa zainteresowa-
nych rolników pojechała zapoznać się 
z pracami nad wprowadzeniem no-
wych technologii 5G która jest obecnie 
testowana w Saksonii. Przeprowadza-
ne testy maja umożliwić za dwa lata 
wprowadzenie na pierwszym obszarze 
technologii 5G, całość obszaru ma być 
włączona za 5lat. W Polsce rozpoczęto 
też prace nad wdrażaniem technologii 
5G , obecnie trwają konsultacje doty-
czące samego wdrażania technologii 
która wymaga zgody mieszkańców 
zamieszkałych na obszarze wsi. Ważne 
są rozmowy z operatorami sieci 5G bo 
to od nich zależy wdrożenie i funkcjo-
nowanie inteligentnej technologii 5G 
w rolnictwie i nie tylko. W Dreźnie na 
Uniwersytecie Technicznym Katedra 
techniki systemów rolniczych posiada 
linię testową. Uczestnicy wysłuchali 
wykładu prof. dr inż. Hab. Thomasa 
Herlitzius, zwiedzili instytut, zapo-
znali się z pracami nad technologią 
5G. Odwiedziliśmy wydział ekonomii 
rolnictwa Wyższej szkoły Techniki 
i gospodarki w Pillnitz. Przedstawio-
no prezentację systemu nauczania dla 
studentów w Saksonii , prof. dr Thoralf 
Münch dziekan wydziału odpowiadał 
na pytania uczestników. Dużym za-
interesowaniem wśród uczestników 
wzbudził system praktyk dla studen-
tów u rolników, wymieniono swoje 
spostrzeżenia oraz doświadczenia pol-
skich uczelni i saksońskich.

W dniu 25 września 2020r. uczest-
nicy spotkali się w gospodarstwie 
Dydaktyczno-Doświadczalnym  
Köllitsch na szkoleniu w ramach dni 
pola „Innowacyjne rozwiązania w celu 
optymalizacji zarządzania składnika-
mi pokarmowymi”. W trakcie wykładu 
i części praktycznej była możliwość 
zapoznania się z wykorzystaniem 
technologii 5G na poletku testowym. 
W szkoleniu brali udział rolnicy z Pol-
ski i Saksonii.

Wymiana doświadczeń jest bardzo 
ważna w wdrażaniu nowych technolo-
gii które pomogą rolnikom prowadzić 
nowoczesne gospodarstwa. 

W dalszej części chcielibyśmy przy-
bliżyć inteligentną  technologię 5G.

Inteligentne rolnictwo
Rolnicy dzięki połączonym z sie-

cią 5G czujnikom i maszynom mogą 
liczyć na większe plony. Konsumenci 
– na czystą, zdrową żywność hodowa-
ną przy minimalnym wykorzystaniu 
środków ochrony roślin.

Tak zwane „inteligentne rolnictwo”, 
oparte na możliwości stałego monito-
rowania i analizy danych przesyłanych 
przez tysiące czujników, pozwoli wy-
korzystać moc obliczeniową kompute-

Projekt : Transfer Wiedzy w Euroregionie Nysa: Rolnictwo 5G
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rów do efektywniejszego zarządzania 
gospodarstwem i do zwielokrotnie-
nia plonów. 

Czujniki wilgotności gleby mogą 
na przykład stale monitorować stan 
pola czy sadu i dawać sygnał syste-
mom nawadniającym tylko wtedy, 
gdy podlewanie jest rzeczywiście 
konieczne. To w konsekwencji da 
ogromne oszczędności wody. Czuj-
niki mogą także monitorować za-
sobność gleby w substancje odżyw-
cze i „zamawiać” nawożenie roślin 
w optymalnym momencie i dokład-
nie odmierzoną ilością nawozu.  

Nowa technologia umożliwi pro-
wadzenie operacji nawożenia i ple-
wienia przez autonomiczne roboty 
rolnicze. Maszyny, pracując bez 
przerwy w dzień i w nocy, zamiast 
opryskiwać całe pole, będą mogły 
podawać substancje odżywcze indy-
widualnie, każdej roślinie z osobna. 
Prototypy maszyn, które korzystając 
z algorytmów widzenia maszyno-
wego same rozpoznają i eliminują 
ładunkiem elektrycznym chwasty, 
działają już m.in. w Wielkiej Bryta-
nii i Stanach Zjednoczonych. Zbio-
ry z kolei mogą być prowadzone za 
pośrednictwem autonomicznych 
bądź zdalnie sterowanych kombaj-
nów: bardzo niskie opóźnienie sieci 
5G pozwoli w sposób bezpieczny na 
zdalne kierowanie ciężkimi maszy-
nami, bez względu na to, czy robić to 
będzie człowiek, czy sztuczna inteli-
gencja. Takie technologie również są 
już na etapie testów. 

Stale podpięte do sieci drony będą 
w stanie monitorować w trybie cią-
głym stada bydła na pastwiskach. 
Umożliwią też obserwowanie rozwo-
ju roślin na polach i wypatrywanie 
ewentualnych ognisk chorób, które 
identyfikować mogą inteligentne al-
gorytmy.

Polska u progu 5G
Sama technologia 5G jest już 

w Polsce dostępna, ale konieczne jest 
jeszcze przydzielenie odpowiednich 
pasm i częstotliwości. Komisja Eu-
ropejska oczekuje, że do 2025 r. kraje 

członkowskie będą posiadać szerokie 
pokrycie siecią 5G, a w Polsce pierw-
szym miastem z niej korzystającym 
będzie Łódź.

W sytuacji, gdy plany wprowadze-
nia nowej technologii będą realizowa-
ne bez większych przeszkód, to sieć 
komercyjna 5G zacznie działać nad 
Wisłą około 2022 roku. Początkowo 
będzie dostępna w dużych miastach, 
ale stopniowo jej zasięg obejmie rów-
nież tereny wiejskie.

Przed europejskim rolnictwem 
czas wielkich wyzwań, których po-
konanie będzie wymagało wprowa-
dzenia nowych technologii, takich 
jak sieć 5G.

Kilkudziesięciokrotnie wyższa 
prędkość transmisji danych w porów-
naniu z LTE, ogromna przepustowość 
łącza i praktycznie brak opóźnień to 
główne wyróżniki sieci 5G, która jest 
już dostępna w Polsce. Dzięki łączno-
ści tysięcy urządzeń i przedmiotów 
wizja autonomicznego i precyzyjnego 
rolnictwa staje się realna.

Źródło:https://www.agropolska.
pl/agrobiznes/rolnictwo-czekaja-
zmiany-technologia-5g-oznacza-
rewolucje,1249.html

W piątek 18 września Stowarzy-
szenie LGD Partnerstwo Izerskie 
brało udział w kolejnej edycji Dni 
Pomologów organizowanym przez 
niemieckiego Partnera Fundację 
LANu. Dzień rozpoczął się od wy-
kładu na temat odmian roku i po-
sadzenia drzewa w, następnie Pan 
Grzegorz Hodun wprowadził uczest-
ników w temat oznaczania odmian 
owoców i rozpoczęły się zajęcia prak-
tyczne. Uczestnicy zostali podzieleni 

na 3 grupy i pod okiem pomologów 
z  Niemiec, Czech i Polski uczyli się 
rozpoznawać i oznaczać odmiany 
drzew owocowych po owocach , któ-
re zostały przywiezione przez uczest-
ników warsztatów. W Oranżerii 
przy Zamku Bad Muskau mogliśmy 
podziwiać wystawę starych odmian 
owoców które można jeszcze spo-
tkać na obszarze naszego kraju oraz 
Czech i Niemiec. W tym roku na 
nasz apel odpowiedzieli mieszkańcy 
naszego obszaru LGD i uczestnicy 
szkoleń .Wszystkie zebrane owoce 
jabłka i gruszki zostały zawiezio-
ne do oznaczenia, łącznie 84 próby 

Artykuł do zakładki projekty inne realizowane przez 
LGD logotypy z Interegu

DNI POMOLOGÓW BAD MUSKAU 
18.09.2020  – OZNACZANIE OWOCÓW

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Ślą-
skim w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lo-
kalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie 
w Uboczu realizuje projekt współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej i Budżetu 
Państwa pt.: 

„CIS PRZEPUSTKĄ 
DO GODNEGO ŻYCIA” 

realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 
nr 9 Włączenie społeczne Działania nr 9.1 Ak-
tywna integracja Poddziałania nr 9.1.1 Aktyw-
na integracja – konkursy horyzontalne.

Cel projektu:
Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodo-
wej i społecznej poprzez utworzenie Centrum 
Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim, oraz 
realizacja programu reintegracji społecznej 
i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwó-
weckiego zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym w okresie od 01.06.2020 
r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu 
873 528,75 zł

Kwota dofinansowania: 
822 638,75 zł

W ramach projektu realizowane będą różne 
formy aktywizacji społeczno-zawodowej wyni-
kające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz 
opracowanej indywidualnej ścieżki udziału 

 
 

 
Projekt „CIS przepustką do godnego życia” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
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w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wspar-
cie o charakterze społecznym i zawodowym 
takie jak:
Aktywizacja społeczna w formie:
 Grupowych zajęć motywująco-integrujących;
 Warsztaty kompetencji społecznych;
 Udziału w wydarzeniach o charakterze rekre-

acyjno-kulturalnym.

Aktywizacja zawodowa
 Indywidualne doradztwo zawodowe
 Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, pod-

niesienie lub zmianę kwalifikacji:
– Kurs opieki nad osobami starszymi i niepeł-

nosprawnymi;
– Kurs profesjonalnego sprzątania;
– Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zie-

lonych;
– Kurs pracownika budowlanego;
– Kurs opiekuna dzieci do lat 3;
– Kurs florystyczny;
– Kurs kucharski I st.;
– Kurs przemysłowego spawania tworzyw 

sztucznych.
Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. 
Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach 
projektu zapewnia:
– opiekę nad dziećmi,
– zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowo-

zu na zajęcia,
– catering podczas warsztatów i szkoleń,

– codzienne obiady,
– świadczenie integracyjne.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które 
spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
• osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwó-

weckiego
• osoby zagrożone ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym, które w pierwszej kolejno-
ści wymagają aktywizacji społecznej, w tym 
w szczególności osoby doświadczające wielo-
krotnego wykluczenia społecznego.

Preferowani kandydaci:
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego

• Osoby niepełnosprawne
• osoby lub rodziny korzystające z Programu Ope-

racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
• osoby zagrożone ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym w związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych

Osoby zaineresowane udziałem w projekcie 
prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. 
Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 
578 778, 608 657 214
lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie 
w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.
Koordynator Projektu Prezes Fundacji im. Św. 
Krzysztofa we Lwówku Śląskim Bożena Pawło-
wicz ks. dr Krzysztof Kiełbowicz

Projekt „CIS przepustką do godnego życia” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego lata 2014-2020.

Wnioskodawca: Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim, 59-600 Lwówek Śląski ; ul. Kościelna 27
Partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75/ 7813162

Biuro projektu: 59-600 Lwówek Śląski ; ul Nowy Świat 2
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Epidemia związana z koronawiru-
sem zdewastowała życie społeczne, 
dewastowała i dewastuje gospodarkę. 
Co do dramatycznych skutków tego 
zjawiska oceny nie mogą być inne.

Jest jednak jedna z dziedzin, która 
– również dotknięta i to bardzo bole-
śnie przez epidemię – otrzyma w tej 
tragicznej sytuacji pewien impuls… 
rozwojowy.

To agroturystyka. Ubocznym 
skutkiem epidemii i poczucia stanu 
zagrożenia jej efektami jest wzrost 
zainteresowania agroturystyką, jako 
tą formą wypoczynku (a przede 
wszystkim – miejscem wypoczyn-
ku), która zapewnia kameralność, 
a przez relatywnie nieliczną liczbę 
miejsc noclegowych i brak kontaktu 
z tłumem ludzi jest bezpieczniej-
szym wyjściem, niż najlepsze nawet 
hotele. Po pierwszym okresie total-
nego lęku przed jakimkolwiek wy-

Agroepidemicznie 

Dobre lato, smuta jesienna
jazdem w ogóle, który ustąpił w maju 
i czerwcu, później obiekty „agro” 
zaczęły się wypełniać w proporcji 
znacznie większej, niż hotele.

– W gminie Stara Kamienica – 
usłyszeliśmy – w tym, tak trudnym 
dla turystyki roku, powstały czte-
ry nowe obiekty agroturystyczne, 
w tym jeden szczególnie okazały. 
Wprawdzie nie wszystkie z naszych 
41 wpisanych do rejestru działają, nie 
wszystkie też działają z pełną aktyw-
nością, ale łącznie mamy w gminie 
ponad 300 miejsc w gospodarstwach 
agroturystycznych, więc w sumie 
daje to wielkość niemałego hotelu.

Faktem jest, że „agro” tym lepiej 
się rozwija, jeśli właściciel i inicjator 
jego działalności ma jakiś oryginalny 
pomysł na zaproszenie. Często adre-
sowany jest ten pomysł do konkret-
nej grupy potencjalnych gości i wte-
dy sukces jest pewniejszy. Są więc 

„Agro” wędkarskie, są takie, które 
umożliwiają jazdy samochodami te-
renowymi w okolicy, są „agro” spor-
towe, ze ściankami wspinaczkowymi, 
hippiczne, czy inne. Są  oczywiście 
też tradycyjne, zapraszające po pro-

stu do spędzenia kilku czy kilkunastu 
dni w ciszy i spokoju, co też ma swoją 
wartość. 

– Na tym rynku liczy się pomysł, 
ale i standard relaksu – mówią fa-
chowcy. – Ta forma jest na tyle nie-
droga w przygotowaniu, że nawet 
ktoś, kto nie ma za wielu zasobów, ale 
może przyciągnąć walorami kuchni, 
miejscowych wyrobów, czy innymi, 
prostymi ma szansę zaistnienia na 
tym rynku. Jednym z nielicznych 
obecnie, właśnie w okresie epidemii, 
ożywionych ponad przeciętną nor-
mę. 

– To prawda, że gospodarstwa 
agroturystyczne w tym roku nie mo-
gły narzekać na frekwencję wakacyjną 
– potwierdzono w gminie Mirsk. Tu 
nie pojawiły się nowe, ale sporo jest 
pracujących już od dłuższego czasu. 
Są wsie, jak choćby Gajówka, gdzie 
„agro” można znaleźć niemal numer 
przy numerze – 16, 19, 20, 30.. Lato 
było okresem dobrego interesu.

– Lato tak – potwierdza  prowa-
dząca od kilku lat gospodarstwo 
agroturystyczne w gminie Wleń, 
w Pilchowicach. – Tyle, że należy 
sprawę widzieć we właściwych pro-
porcjach. Telefonów było mnóstwo, 
ale miejsca w moim gospodarstwie 
na wakacje były zarezerwowane już 
dużo wcześniej, niektóre jeszcze 
przed okresem epidemii, więc w tzw. 
obłożeniu nic się nie zmieniło. Od te-
lefonów miejsc nie przybywa, zresztą 
ludzie przyjeżdżają licząc na kame-
ralny relaks i nie można tworzyć na 
wsi czegoś na kształt wielopokojo-
wych hoteli. Jesteśmy atrakcyjni tacy, 
jacy właśnie jesteśmy i w takiej wła-
snie wielkości.

Atrakcyjność tego akurat gospo-
darstwa polega m.in. na tym, że 
funkcjonuje przy nim swoiste mini 
zoo, są kozy, alpaki, kucyki, więc 
dzieci – a dla nich przygotowano do-
brze wyposażony plac zabaw  – mają 
możliwość dobrego kontaktu z ży-
wymi zwierzętami, o czym w mieście 
nawet nie mogą pomarzyć. Dorośli 
delektują się serami kozimi, mając 
gwarancję, że to, co dostają na śnia-
danie jest gwarantowanie świeże, bo 

„prosto od kozy”. 
Ale pozornie optymistyczne infor-

macje dotyczące liczby gości korzy-
stających z oferty letniej należy sko-
rygować o pustki, jakie zapowiadają 
się na październik, listopad, a które 
awizuje już koniec września. Goście 
z zagranicy, którzy najczęściej chęt-
nie przyjeżdżali właśnie na przeło-

mie jesieni i zimy, a potem w grudniu 
w tym roku raczej nie przyjadą. 

– Nie możemy się im dziwić, bo 
przecież nie wiadomo w którą stronę 
to wszystko się rozwinie – mówi wła-
ścicielka pilchowickiego „agro”. – to 
zarówno niepewność co do nasilenia 
skali epidemii, jak i brak możliwo-
ści jakiegokolwiek przewidywania 
o zamknięciu granic, kwarantannach 
w różnych krajach, itp. Jesteśmy do-
tknięci skutkami epidemii prawie tak 
samo, jak duże obiekty hotelowe. To, 
że w kwotach bezwzględnych te szko-
dy są mniejsze wynika tylko ze skali 
wielkości. Oczywiście – duże hotele 
ponoszą większe koszty osobowe, 
tylko że w agroturystycznych gospo-
darstwa one właściwie też występują, 
tylko my ich nie liczymy. Po prostu 
– jesteśmy gotowi do pracy, której 
nie ma. Sami sobie „postojowego” 
nie płacimy, co nie znaczy, że nie po-
nosimy w pewnym zakresie kosztów 
eksploatacyjnych, bo one występują, 
w różnych kwotach w obiektach każ-
dej wielkości i każdej formy. 

(Na zdjęciach: nastrojowe, piękne, 
zadbane pokoje agro – czekają...)

O jakich tajemnicach szumią 
drzewa? Jak szumią i dlaczego wła-
śnie tak? Jakie mają problemy, a jakie 
sukcesy?

Postanowiliśmy o to zapytać, tym 
bardziej, że każdy z nas, nawet miesz-
kając w mieście mija codziennie 
dziesiątki różnych drzew rozmaitych 
gatunków, a jeśli na wsi – to mija ich 
codziennie setki. Nie zawsze zda-
jemy sobie sprawę z tego, jak wiele 
gatunków drzew kryje się pod jedną 
nieomal nazwą, jak choćby w przy-
padku klonów – czerwony, Ginnala, 
klon jawor. jesionolistny, palmowy, 
polny, pospolity (wcale nie tak bar-
dzo pospolity), srebrzysty, tatarski… 
Podobnie z lipami – szerokolistna, 
srebrzysta, drobnolistna.

Warto porozmawiać o drzewach 
i posłuchać ich samych, bo ponoć 
każde szumi odrobinę inaczej.

B – Buk
Mało kto wie, że to – oprócz dę-

bów – jedyny gatunek drzewa, na 
którym nie szuka swego miejsca je-
mioła. Buk jest drzewem mitycznym, 
w mitologii greckiej buki porastały 
Olimp, był uznawany przez Rzymian 
za drzewo szczęścia, a od łacińskiej 
nazwy buka (fagus) pochodzi nazwa 
instrumentu muzycznego – fagot.

C – Cis
Na Pogórzu Izerskim – drzewo 

szczególne, ale i poza naszym obsza-
rem – interesujące. Właśnie dlatego 
w Polsce był pierwszą rośliną objętą 
ochroną już w …. 1423 roku!!! Krót-
ko po bitwie pod Grunwaldem!!! 
Zresztą przez króla – zwycięzcę, bo-
wiem to Władysław Jagiełło w „sta-
tutach wareckich” zakazał wyrębów 

O drzewach wszystko, czego same nam nie powiedzą

Alfabet drzew
cisów. W Polsce najstarszy okaz cisa 
rośnie (co dla nas oczywiste) w Hen-
rykowie Lubańskim i liczy się jego 
wiek na ok. 1.300 lat. Ok. 800-letni 
rośnie w Bystrzycy, w okolicach Wle-
nia. Ale dwa okazy z Wysp Brytyj-
skich – szkocki z Fortingall i walijski 
z Llangernyw mają ponoć po 1.500 
lat, choć naukowcy mówią, że mogą 
mieć i dwa razy więcej, bo trudno 
ocenić wiek drzewa tak leciwego. Ci-
sowie wianki noszono w okresie ża-
łoby, cis – jak buk – też jest drzewem 
mitycznym. Ponoć wiele jego okazów 
rosło w krainie śmierci – w Hadesie.

D – Daglezja
Rośnie wysoko, nawet do 100 m, 

(ale najwyższy okaz w Polsce ma 
„tylko” 75 m i ok. 115 lat. jej nasiona 
jadają ptaki, a ona sama jest zdecy-
dowanie bardziej odporna na zanie-
czyszczenia powietrza niż świerk, czy 
jodła.

Dąb
Dąb czerwony – jego liście poja-

wiają się jako motyw zdobniczy na 
awersie polskich monet. Poza czer-
wonym popularne są jeszcze w Pol-
sce dęby bezszypułkowe, szypułkowe

G – Grusza
To drzewo uprawiane było już 

podobno w … neolicie! Dziś jedno 
z najpopularniejszych drzew owoco-
wych w świeci. Ponoć od słowa gru-
sza, a właściwie dawniej „krusza” (bo 
tak nazywano to drzewo) pochodzi 
nazwa miejscowości – Kruszwica.

J – Jabłoń
To zdecydowanie najpopularniej-

sze drzewo na świecie, mające set-
ki odmian. Roślina w pewnej fazie 
miododajna, z wyjątkowo smaczny-
mi owocami. Uprawiano ją z pewno-

ścią na terenach Polski  ok. 3,5 tys. 
lat temu, bo znaleziono świadczące 
o tym ślady podczas wykopalisk 
w Biskupinie. Ale w świecie są jesz-
cze starsze dowody uprawy jabło-
ni – w Babilonie, Asyżu, Turcji czy 
Egipcie. Już w XVII w. znano ponad 
200 odmian, a na początku XXI w. 
zarejestrowano ich… ok. 10.000 !

K – Kasztanowiec
W przeszłości – drzewo południa 

Europy, w Polsce pojawiło się dopie-
ro w XVII w., sadzony dla ozdoby 
parków, alei, ogrodów. Określenie 
„kasztan” na kasztanowca jest nie 
tylko błędne – dotyczy ono zupełnie 
innej rośliny.

L – Lipa 
Jedno z najbardziej użytecznych 

drzew, zarówno ze względu na mio-
dodajność, jak i możliwość wykorzy-
stania drewna do rzeźb. W dodatku 
w Polsce możemy spotka© bardzo 
wiele gatunków lipy .m.in. drobno-
listną, srebrzystą, szerokolistną… 
To długowieczne drzewo – egzem-
plarze 300 – 400 letnie nie należą do 
rzadkości, a wiek 1.000 lat jest moż-
liwy do osiągnięcia. Zadziwiające, że 
właśnie lip0y, mające zupełnie od-
mienne od dębów drewno (mocne, 
ale miękkie) są drugim – po dębach 
właśnie najdłużej żyjącymi drzewa-
mi liściastymi w Europie. Przed wie-

kami, gdy gaje były miejscami wielu 
praktyk religijnych właśnie lipa na-
leżała do gatunków ulubionych, co 
pozostało w nazwach niektórych 
miejscowości – Święta Lipka, Świę-
tolipie, i in. Poza lipowym miodem 
możemy spodziewać się po lipie tak-
że innych podarków, np. drewna na 
instrumenty muzyczne, łyka do ple-
cenia mat (dawniej także chodaków), 
dobrego gatunku węgla drzewnego, 
stanowiącego niezły materiał do ry-
sowania. Najbardziej efektownym 
przykładem zastosowania lipowego 
drewna są figury na ołtarzu kościoła 
Mariackiego w Krakowie, autorstwa 
Wita Stwosza.

Aleja dębowa w Gronowie, gm. Zgorzelec
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O tym, że Zawidów jest miastem 
mającym swoją długą historię wia-
domo było od dawna. Ale czy to było 
700, czy 800 lat? Może 900? Okazuje 
się, że dużo, dużo więcej.

– Gród w Zawidowie powstał nie 
w X, czy XII wieku – mówią arche-
ologowie. – Jego początki sięgają 
czasów plemiennych, więc można 
historię tego miejsca (bo przecież nie 
miasta, takich wtedy nie było) liczyć 
od IX wieku?

Paweł Konczewski z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
mówi, że gród w Zawidowie ma na 
tyle odmienną formę, że jest znacz-
nie starszy, niż uznawano do tej pory. 
– Gród na Górze Zamkowej miał 
formę „grodu pierścieniowego”. Maj-
dan, ówczesny rynek, był otoczony 
ze wszystkich stron wałem ziemnym. 
Sucha fosa odcinała nasadę cypla od 
strony wysoczyzny. Sucha, bo prze-
cież nie można jej było nawodnić, 
jako że strumienie, które mogły ją 
zasilić płynęły znacznie niżej.

Jądro wału usypano z rumoszu 
skalnego i gliny zagarniętych z maj-
danu, a nasyp wału obłożono ka-
mienną „licówką”. U jego szczytu 
wbito palisadę, a od wnętrza wypo-
sażono wał w drewniany podest usta-
wiony na skrzyniach. W jakiś sposób 
organizowało to obronę miejsca.

Ale ślady spalenizny przekonują, 
że gród się przed ogniem nie zdołał 
obronić. Czy ten ogień był podło-
żony przez wrogów zewnętrznych, 
czy sami mieszkańcy sprowadzili to 
nieszczęście na siebie zaprószając 
ogień? – być może i na tak postawio-
ne pytania uda się naukowcom od-
powiedzieć przy pomocy ultranowo-
czesnych badań fizykochemicznych, 
chociaż dedukcja sięgająca ponad 
tysiąc lat wstecz wydaje się bajkowa.

Ale to nie magia i baśń, a badania 
geofizyczne, modelowanie 3D, dato-
wanie radiowęglowe i dendrochro-

nologiczne… suma tych badań i ich 
wyników pozwoli na wykreowanie 
obrazu stanu sprzed ponad tysiąca 
lat.

Zresztą naukowcy już sporo wie-
dzą, bo przecież badania obsza-
ru Górnych Łużyc pozwoliły na 
stwierdzenie, że przetrwały tu relik-
ty dwóch światów wczesnego śre-
dniowiecza. Pierwszy to słowiańskie 
wspólnoty etnolingwistyczne, operu-
jące zbliżonym językiem, tj. plemio-
na Bieżuńczan i Milczan, a drugi – 
początki ustroju feudalnego w formie 
władztwa niemieckich Ludolfingów, 
czeskich Przemyślidów, polskich Pia-
stów… Te określenie „czeskie”, „pol-
skie”, czy „niemieckie” należy wziąć 
w cudzysłów, bo przecież nie było 

wówczas państw narodowych, nawet 
księstw w ci zorganizowanych struk-
tur. Po prostu żyli ludzie, pracowali 
usilnie na swój byt, przemijali… Oni 
pozostawili po sobie ślady kultury, 
Jakie pozostawią kolejne pokolenia? 

Góra Zamkowa w Zawidowie 
owiana jest wieloma tajemnicami. 
Nie brakuje legend i mitów,nie bra-
kuje też faktów. M.in. i takich, że 
była tu kopalnia granodiorytów, któ-
rej ślady zachowały się do dziś. Nie 
zachowały się większe  ślady zamku, 
który tu ponoć istniał w X/XI w., 
i który zniszczyli husyci ok. 1427 r. 
Czy to znaczy, że zamek w niezmie-
nionej postaci przeżył prawie pięć 
wieków? Należy w to wątpić. Czego 
jeszcze nie wiemy o Zawidowie? 

O Zawidowie niewiele wiado-
mo. Tę sentencję można odczyty-
wać i współcześnie, i historycznie. 
Współcześnie, bo to miasteczko leżą-
ce tuż przy granicy z Czechami i rap-
tem „kamieniem rzucił” od granicy 
z Niemcami utraciło swój własny 
przemysł już kilkadziesiąt lat temu 
i mieszkańcy najczęściej pracują albo 
w Bogatyni, albo w Czechach, albo 
w Niemczech. Swego czasu na krótko 
Zawidów zyskał sławę medialną (ale 
marną), gdy jeden z burmistrzów 
w początkach okresu transformacji 
ustrojowej, zdeterminowany wolą 
polepszenia bytu mieszkańców 
(a przez to mniej ostrożny w anali-
zowaniu podstępnych umów) złożył 
swój autograf pod porozumieniem, 
które w treści mogło oznaczać wła-
ściwie, że burmistrz deklaruje sprze-
daż miasta inwestorowi z bogatego 
kraju. Dziś obowiązujące procedury 

samorządowe uniemożliwiają na-
wet pomyślenie o takiej „transak-
cji”, kilkadziesiąt lat temu ich nie 
było. Prawo istniało w powijakach, 
a wskaźnik bezrobocia w Zawidowie 
hulał na poziomie ok. 30%. Łatwo 
było zastawić pułapkę – trudniej jej 
uniknąć.

Wtedy w Zawidowie pojawiły się 
limuzyny, długie jak pół rynku, go-
ście z grubymi cygarami, wielkimi 
brzuchami, z amerykańskim akcen-
tem, itp. atrybutami dolarowego raju 
i mieli przed sobą burmistrza małego 
miasteczka, bezradnego wobec blich-
tru, zmagającego się z biedą swoich 
mieszkańców. 

Animatorem tej hucpy był tygo-
dnik NIE, który później to prze-
śmiewczo opisał. Oczywiście – bur-
mistrz był łatwym przeciwnikiem dla 
starego cynicznego wygi. Ale to stare 
dzieje z początku nowego ustroju.

Z tych opowiastek o miasteczku, 
z którego bliżej do Pragi i Drezna, niż 
do Wrocławia, płynie jedna ogólna 

refleksja, banalna zresztą, że wszyst-
ko przemija, ale bywa, że ludzie po-
zostawiają po sobie ślady. I nawet te 
drobne pozwalają na budowanie ar-
cyciekawych opowieści, sięgających 
20 – 30, lub też tysiąca lat wstecz. 

Czy Zawidów ma 1000 lat?

Jak to się mogło zdarzyć, żeby 
uznany twórca – wzięty malarz, ani-
mator teatralny sięgnął bruku? Takie 
określenie oznacza – metaforycznie 
– absolutny upadek. Jednak w przy-
padku D. Milińskiego należy to rozu-
mieć całkowicie dosłownie, bowiem 
znany i uznany był bohaterem jed-
nego fantastycznego lipcowego dnia 

Darek Miliński sięgnął bruku 
we Wleniu, kiedy to na odnowionym 
(aczkolwiek jeszcze nie otwartym 
oficjalnie) wleńskim rynku popro-
wadził imprezę „Maluj z Mistrzem” 
z cyklu wleńskich przedsięwzięć 
wakacyjnych pod wspólnym hasłem 
„Lato na Bruku”.

Malarz, mieszkający w niedalekiej 
Pławnej znany jest z charytatywnych 
działań, a w tym przypadku zgodził 
się poprowadzi warsztaty plastycz-
ne dla dzieci i młodzieży, osobiście 
czuwając nad pracami powstający-
mi pod wspólnym tytułem „Zwie-
rzyniec Doliny Bobru”. Później 
uczestnicy tego niecodziennego wy-
darzenia plastycznego mogli wziąć 
udział w otwarciu wystawy obrazów 
Mistrza, zatytułowanej „Pamiętnik 
ulicznika”. Dariusz Miliński znany 
jest zarówno z umiejętności zacho-
wania dystansu wobec siebie i swoich 
dokonań, postrzeganie historii swe-
go niezwykle barwnego życia w spo-
sób absolutnie niekonwencjonalny. 
Jest taki, jak jego obrazy – zabawny, 
ale przecież nie śmieszny, wzruszają-
cy tym rodzajem wrażliwości, który 
każdy z nas chciałby mieć, ale nie 
każdego stać na tyle odwagi.

Gratulujemy mieszkańcowi Po-
górza Izerskiego efektów pracy 
twórczej, bo w tym roku obchodzi 
jubileusz 50-lecia swojej malarskiej 
aktywności.

Ruina Góry Zamkowej

Wędrujące kamieniczki Jeleniej Góry
(rys. D. Miliński)

Dzisiejsza „Fontanna Sukienni-
ków” na rynku Lwówka Śląskiego 
nie od razu była fontanną. Dawniej-
si mieszkańcy tego miasta, choć do 
ubogich nie należeli (a przynajmniej 
– niektórzy z nich) byli bardziej 
praktyczni, niż nam się dziś wyda-
je. Cembrowina, którą dziś widzimy 
była zbiornikiem wodnym, z którego 
już od początku XVII wieku krama-
rze istniejących tu stoisk czerpali 
wodę. Nie było wówczas hydrantów, 
więc zbierana tu woda używana była 
także do tłumienia ognia, a poża-
ry ze względu na rodzaj zabudowy 
i otwarte paleniska zdarzały się nie-

Nie fontanna, a cysterna 

rzadko. Kamienna balustrada, którą 
dziś znamy, okalająca tę „fontannę” 
powstała później, w drugiej połowie 
XVIII w.

Pomysł postawienia tu postaci su-
kienników i urządzenia fontanny na-
tomiast zrodził się dopiero w wieku 
XX, kiedy to pochodzący ze Lwówka 
bogaty konstruktor statków i zarząd-
ca stoczni niemieckich postanowił 
upiększyć swoje rodzinne miasto. 
Zamówił u rzeźbiarza, Paula Schult-
za posąg sukienników z belą tkaniny 
i w lipcu 1928 r. fontanna została 
uruchomiona. Już za kilka lat może 
obchodzić 100. lecie swego istnie-

nia, ale jej renowacji dokonano już 
wcześniej – w 2012 r. Wtedy, po raz 
pierwszy w swojej historii Fontanna 
zyskała zamknięty obieg wody i ilu-
minację.

Dawni mieszkańcy miasta chcie-
li zadbać także o to, by woda była 
w miarę chłodna, więc przy cysternie 
posadzili sześć drzew. W XX w. ro-
sły już tylko cztery, potem trzy… Jak 
jest dziś? Po odpowiedź na to pytanie 
zapraszamy do Lwówka Śląskiego, 
sprawdzając – ile drzew rośnie w tym 
miejscu – możemy przy okazji po-
dziwiać samą fontannę. 
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Wójt Przyjazny  
(nie tylko) Słońcu

Tytuł tekstu jest daleko idącą 
metaforą, ale uzasadnioną faktami. 
Wójt Gminy Zgorzelec, Piotr Machaj 
został w tajnym głosowaniu wybra-
ny członkiem Zarządu Stowarzysze-
nia Gmin  Przyjaznych Energii Od-
nawialnej. We wrześniu zebrało się 
grono Walnego Zgromadzenia  tego 
Stowarzyszenia i wybrano nowy Za-
rząd. W jego składzie znalazł się tak-
że Piotr Machaj, co należy traktować 
i jako jego osobiste wyróżnienie, ale 
też zwrócenie uwagi  na działalność 
całej gminy w tej sferze.

Gmina Zgorzelec nie od dziś do-
konuje największych chyba postę-
pów w tej dziedzinie, nie tylko w ob-
szarze Pogórza Izerskiego. Znakiem 
rozpoznawczym są fermy wiatrowe, 
m.in. w okolicach Żarskiej Wsi, ale 
rozpoczęło się od paneli słonecz-
nych, kilkanaście lat temu. Wtedy 
Gmina Zgorzelec wiodła prym w tej 
działalności, będąc znaczącym pro-
motorem instalacji paneli – znaku 
nowych technologii i poszanowania 
zasad ochrony środowiska. A zasłu-
gą osobistą obecnego członka Za-
rządu jest m.in. to, że eko-energia 
znajduje tu wciąż dobre przyjęcie. 
Spośród szefów gminnych admini-
stracji we władzach Stowarzyszenia 
znalazł się jeszcze tylko jeden Dol-
noślązak – wójt podwrocławskiej 
gminy Czernica.

Personalia

Klucz do serc 
dla Dominiki

O Dominice Łukasiewicz z Chmie- 
lenia pisaliśmy już wcześniej w Echach, 
będąc pod wrażeniem stylu, w jakim 
poprowadziła konferansjerkę jednego 
z koncertów. A że przy okazji także to-
warzyszyła skrzypcom grając na flecie, 
nasz podziw był podwójny. 

W trakcie ostatniego plebiscytu 
Nowin Jeleniogórskich o Srebrny 
Kluczyk otrzymała symboliczną na-
grodę i „wytrycha” do serc publiczno-
ści za propagowanie muzyki w realu 
i w internecie. Gratulujemy tym bar-
dziej, że jeśli ktoś ogląda współcze-
śnie telewizję, to najpopularniejszym 
z prezentowanych tam gatunków 
muzyki jest hip hop. Dominika zaś 
zajmuje się muzyką poważną i potrafi 
o niej mówić wyjątkowo zajmująco.

W Gryfowie Śląskim powstaje 
nowy Klub Seniora. – Udało się nam 
zmaterializować tę ideę, by dojrzali 
ludzie, nasi seniorzy, mieli miejsce, 
które będą mogli uznawać za swoje 
i tylko swoje. Trwa właśnie bardzo 
głęboki remont z adaptacją obiektu, 
który będzie temu służył – powie-
dział Olgierd Poniźnik, burmistrz 
miasta.

Ten dom, w przestrzeni którego 
Klub Seniora znajdzie swoją siedzibę 
ma w najnowszej historii Gryfowa 
swoje dobre miejsce. Był tu dawniej 
„Klub Chemika”, działający za naj-
lepszych czasów Fabryki Nawozów 
Fosforowych „Ubocze”, na piętrze 
były mieszkania, służące niektó-
rym pracownikom FNF, sala zebrań 
klubu stawała się od czasu do czasu 
salą wesel, chrzcin i styp… Nie było 
właściwie w mieście innej ogólnodo-
stępnej sali na tego typu spotkania. 
Gdyby wówczas istniały siłownie, 
to pewnie byłaby tu i siłownia, ale 

Klub Seniora będzie (jak) nowy 
że to był raczej czas zbiorowych roz-
rywek i życia towarzyskiego, to ten 
dom mieścił też salę prób istniejącej 
wówczas w Gryfowie orkiestry dętej. 
Lokatorzy byli wyrozumiali i nikt do 
nikogo nie miał pretensji, że w trakcie 
obiadu zagrały gdzieś za ścianą trąby, 
albo zahuczały bębny. Może właśnie 
Klub Seniora pozwoli na odtworzenie 
niektórych aspektów tamtych – bar-
dzo towarzyskich – czasów.

Adaptacja pomieszczeń nie jest ta-
nia – z programu „Senior Plus” udało 
się pozyskać niemal 800 tys. zł „Gry-
fów otwarty na osoby niesamodziel-
ne” kolejne środki, trochę z budżetu 
Marszałka Województwa, budżet 
miasta dołożył swoje 5% kosztów 
prac i może się okazać, że w dającym 
się przewidzieć czasie to miejsce zno-
wu będzie centrum życia towarzy-
skiego dla sporej grupy mieszkańców, 
niezależnie od tego, że będą tu z pew-
nością prowadzone niektóre działa-
nia opiekuńcze.

Nie wszystko – co oczywiste – po-
wróci, bo otoczenie domu bardzo się 
zmieniło i tylko najstarsi mieszkańcy 
miasta pamiętają, że tuż za domem 
był niewielki sad, ze starymi od-
mianami jabłoni, w nim – studnia, 
z której właściwie nikt już wtedy nie 
korzystał, ale dzieci były ostrzegane, 
żeby do niej zanadto się nie zbliżać. 

Przez dawne podwórko przebiega  
dziś droga osiedlowa, bo na zapleczu 
powstały nowe bloki.

Ale aura może powrócić ciepłym 
wspomnieniem, tym bardziej cie-
płym, że – w odróżnieniu od daw-
nych czasów – nowopowstający Klub 
będzie miał ocieplane ściany (co wi-
dać na zdjęciu), a czego dawniej też 
przecież nie było. 

Nie wszyscy wiedzą co to babaola, 
albo kompera, albo też grula, perka 
i inne. A to gwarowe nazwy ziemnia-
ków z Kresów, od Łemków, czy z Pod-
hala. Są oczywiście i inne, bo w Pol-
sce ziemniak ma wiele nazw – gajda, 
gajdanka, bliźnica, modrak i rozmaite 
inne, dziś już rzadko używane. 

Warta Bolesławiecka była miejscem 
jednej z ważnych imprez rolniczych, 
a właściwie rolniczo-gastronomicz-
nych. W trakcie POTATO POLAND 
2020, zorganizowanym w Lubkowie 
rozmawiano bowiem o ziemniakach, 
bez których trudno sobie dziś wy-
obrazić polską kuchnię. To były już 
XXVII Krajowe Dni Ziemniaka – jed-
na z najważniejszych imprez promu-
jących to warzywo nie tylko w Polsce. 
Spotkanie zorganizowała Polska Fe-
deracja Ziemniaka wspólnie  Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Instytutem Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin, więc sprawa jest trakto-
wana serio

– Ziemniaki mają… 10 TYSIĘCY 
odmian – mówią specjaliści. W Pol-
sce najpopularniejszych jest około 
stu, chociaż zdecydowana większość 
klientów kupuje (szczególnie w du-
żych supermarketach) po prostu „ja-
kieś kartofle”. Ale ktoś, kto zna się na 
kuchni, wie, że warto do poszczegól-
nych dań dobrać odpowiednie ziem-

Ziemniaki w Warcie sfederowane
niaki – sałatkowe (nie rozpadają się 
po ugotowaniu), mączyste (polecane 
głównie do pieczenia placków, pyz, 
kopytek), czy bardzo mączyste, o su-
chej konsystencji, albo uniwersalne, 
które nadają się do wszystkiego, jed-
nak trudno nimi zadowolić wybred-
nego smakosza. 

– Z seminariów, jakie się wtedy 
odbyły w Warcie – powiedzieli nam 
uczestnicy – wynika m.in. to, że za-
lecane są nawet dla osób mających 
gorsze samopoczucie, bo są lekko-
strawne, mają sporo błonnika, dużo 
węglowodanów, dodających energii, 
itp. Ale bywają też… lekiem.  Okłady 
z surowych ziemniaków stosowano 
w medycynie ludowej na bóle, także 
reumatyczne. Faktem jest, że jedzo-
ne na surowo podwyższają tempe-
raturę, z czego niekiedy korzystają 
dzieci, chcące uniknąć szkoły. Bez 
trudu udowodnią, że mają gorączkę. 
A że ona szybko ustępuje, to już inna 
sprawa. 

W trakcie Targów ziemniak trafił 
na salony, przenośnie i dosłownie, 
bowiem część imprezy zorganizo-
wano w Zamku Kliczków, a trudno 
o bardziej wyszukaną rezydencję. 
A że konferencja, jaka się tam odbyła 
nosiła nazwę „Kopalnia możliwości” 
najlepiej dowodzi, jak wielką poten-
cję działań organizatorzy upatrują 
w zwyczajnych ziemniakach.

Revival w Gryfowie 

„Revival” to nazwa programu, 
którego celem jest rewitalizacja hi-
storycznych miast Dolnego Śląska. 
W ich gronie znalazł się też Gryfów 
Śląski, a uroczystość, jaka miała miej-
sce w końcu sierpnia, na finał progra-
mu, który połączył aktywności w tym 
zakresie i na Dolnym Śląsku i w Sak-
sonii wypadła wyjątkowo okazale.

Wędrówka po najciekawszych za-
bytkach miasta, z przewodnikiem, 

który potrafił opowiadać o nich 
w dwóch językach, spotkanie i dys-
kusja połączona z otwarciem wystawy 
i widowisko multimedialne – ‘Historia 
Gryfowa laserem pisana”, były efek-
townym zwieńczeniem programu. 
Zostały po nim nie tylko odnowione 
obiekty i wyjątkowo kolorowe wspo-
mnienia, ale także tablice opisujące te 
zabytki. Na zdjęciu – tablica stojąca 
tuż pod gryfowskim Ratuszem. 

Upływ czasu sprawia, że okazji 
do rozmaitych jubileuszy jest coraz 
więcej. Jubileusz 30. lecia obchodził 
właśnie Kościół Zielonoświątkowy 
w Gryfowie Śląskim. Pastor, Marek 
Kiewra podejmował biskupa Mar-
ka Kamińskiego i parafian z wielu 
gmin, głównie z rejonu Partnerstwa 
Izerskiego.

– To ważna społecznie instytu-
cja – mówili przedstawiciele władz 
Miasta i Gminy – bowiem wspiera 
w walce z uzależnieniami dziesiątki 
mieszkańców, którzy nie są w stanie 

30 lat Kościoła Zielonoświątkowego

LIS w Kościele !
samodzielnie uwolnić się od skutków 
własnych słabości i błędów. Wolonta-
riat, świadczony szczególnie w okre-
sie pandemii jest tym bardziej cenny, 
że wymaga poświęcenia nie tylko 
swojego czasu, ale i osobistej odwagi.

A tytułowy LIS? – to Lokalna Ini-
cjatywa Społeczna, m.in. organizu-
jąca Turnieje Gier Świetlicowych, 
okazuje się bowiem, że ta rozrywka 
wciąż znajduje swoich fanów i do-
brze służy ludziom, niezależnie od 
wieku.

Po przygodę do szkoły 
Prawdą jest, że w szkole można 

przeżyć emocjonujące chwile, szcze-
gólnie w sytuacji kiedy jesteśmy mar-
nie przygotowani do lekcji, a nauczy-
ciel sunie palcem w dzienniku tuż 
obok naszego nazwiska. Okazuje się 
jednak, że emocje – jak w Rakowi-
cach Wielkich – mogą być duże, ale 
zupełnie inne. Uczniowie choćby klas 
mundurowych (bo wyłączny profil 
rolniczy tej szkoły to już zamierzchła 
przeszłość) mogą starać się o wiedzę 
wojskową, policyjną, czy strażacką. – 
Absolwenci od nas trafiają m.in. do 
jednostki wojskowej w Świętoszowie – 
mówią pedagodzy – i tam się świetnie 
odnajdują. Absolwentów możemy też 
spotkać w jednostkach PSP, czy na ko-
misariatach policji. Niektórzy z nich 
odwiedzają po ukończeniu dalszego 
etapu nauki naszą szkołę i mówią (co 
jest bardzo miłe), że nauka tutaj nie 
tylko była przygodą, ale też pomogła 
im na kolejnym etapie. Przecież naj-
częściej ci, którzy wchodzą do zawo-
dów „mundurowych” muszą przejść 
później kilkumiesięczne co najmniej 
cykle zawodowego doskonalenia, nim 
trafią do służb. Ale i u nas poznają 
podstawy walki wręcz, samoobrony, 
strzelectwo, uczestniczą w rywaliza-
cji w sportach obronnych. Mogą już 
jako nastolatki przekonać się, czy taki 
zawód im naprawdę odpowiada, by 
uniknąć późniejszych rozczarowań. 

O każdy wody litr
Jesteśmy zbudowani przykładami 

gospodarskiego myślenia o ekologii. 
Coraz częściej bowiem napotykamy 
w swoich podróżach po Pogórzu 
Izerskim danych pokryte panelami 
słonecznymi, a czasami – jak w Mir-
sku – całe połacie terenów zielonych 
z panelami łapczywie wyglądającymi 
słońca. Albo, jak na zdjęciu – podłą-
czeniem zbiorników do dachów nie 
tylko domów mieszkalnych, ale i sto-
dół. Woda już nam nie ucieka, słońce 
też – udaje się ja zachować w różnych 
postaciach i wykorzystać dla popra-
wy bytu, albo wizerunku 
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Nie połonina (bo to w Bieszcza-
dach), nie Hala (bo takie są w Ta-
trach), a Łąka Izerska jest magne-
sem dla wielu, i przez swoją urodę 
współczesną, ale też przez historię, 
mroczną, pogmatwaną, czasem – 
dramatyczną. Najbardziej dzikim 
fragmentem Łąki  jest Izerskie Ba-
gno, groźne i zdradliwe. Pochłonęło 
ponoć Kozaków walczących w batalii 
napoleońskiej 1813 roku. Nie widać 
już prawosławnych krzyży, które 
upamiętniały ich śmierć. Bagno jest 

Po prostu – Łąka…  ale niezwyczajna
fragmentem ścisłego rezerwatu Izer-
skich Torfowisk.

Izerska Łąka jest jedną z najbar-
dziej oryginalnych „wizytówek” Gór 
Izerskich, ale nie tylko. Tu stwier-
dzono najniżej w Polsce występującą 
kosodrzewinę, tutaj rośnie rzadka 
w Polsce i w Europie sosna błotna, 
występują stanowiska cietrzewia 
i głuszca… Nic więc dziwnego, że 
taką nazwę – „Łąki” – nadano jed-
nemu z centrów świeradowskiej kul-
tury.

Gdyby zapytać (botaników, muzy-
ków?) czy jakaś łąką była dla kogokol-
wiek inspiracją do napisania opery? 
– to odpowiedź jest w miarę prosta. 
To właśnie Izerska Łąka! Może nie 
do końca ona sama, ale niektórzy jej 
mieszkańcy, precyzyjnie – mieszkań-
cy wsi Wielka Izera, dziś już nieist-
niejącej. Niektórzy trudnili się kłu-
sownictwem, co specjalnej chwały nie 
przynosi, ale zdarzyło się, że do domu 
jednego z nich zaszedł kuracjusz z po-
bliskiego przecież uzdrowiska, posłu-

chał opowieści o kłusowaniu i tak 
się zafascynował ich magią i tajem-
niczością, że dla muzyków nie jest 
tajemnicą, iż późniejsza opera, au-
torstwa Karola Marii Webera – „Wol-
ny strzelec” ma swoje źródło właśnie 
w opowieściach snutych w biednej 
chacie na Izerskiej Łące.

O wsi, Łące, i ludziach tu mieszka-
jących powstało wiele książek. O nie-
których z nich wspominaliśmy przy 
okazji cyklu „Biblioteczka Izerska”, 
o kolejnych napiszemy w następnych 
wydaniach „Ech”, bowiem wciąż po-
wstają nowe, niskonakładowe, trud-
nodostępne w księgarniach, a warte 
poznania. 

Kluby Seniora 
w Gminie 
Zgorzelec

Lata, kiedy starsi ludzie mieszka-
jący na wsi najczęściej byli widywani 
na ławeczkach przed domem, przy 
kurnikach, albo niespiesznie krzątali 
się po gospodarstwie bez sprecyzo-
wanego celu należą już w wielu miej-
scowościach do przeszłości. Seniorzy 
na wsi mają swoje pomysły na życie, 
i te związane z Kołami Gospodyń 
Wiejskich, zespołami śpiewaczymi, 
ale też inne.

W gminie Zgorzelec  jeszcze tej 
jesieni powstaną dwa  Kluby Senio-
ra (w Gozdaninie i Tylicach), które 
mają być dobrym miejscem na spo-
tkania z rówieśnikami, rozwijanie 
(albo wręcz znalezienie) zaintereso-
wań, kontynuacji hobby, pasji, albo 
też ujawnieniu talentów. Planowane 
jest, że co najmniej 40 osób będzie 
mogło skorzystać z rozmaitych zajęć. 
Gmina zainwestuje w wyposażenie 
lokali, a stowarzyszenie „Bystry Stru-
mień” zadba o wsparcie merytorycz-
ne  i organizacyjne tej działalności. 

Górnołużyckie 
smaki ryb

Czy na Górnych Łużycach ryby 
smakują inaczej, niż w pozostałej 
części Pogórza Izerskiego? To jest 
pytanie, na które mogli sobie odpo-
wiedzieć uczestnicy spotkania zor-
ganizowanego – już po raz siódmy – 
przez zespół Górnołużyckie Błękitne 
Kamizelki, działający w Łagowie.

Na łamach „Ech Izerskich” prezen-
towaliśmy „Kamizelki”, jako zespół 
śpiewaczy, ale okazuje się, że talenty 
wokalne są tylko częścią aktywności 
członków zespołu i umiejętności ga-
stronomiczne oraz pasje kuchenne 
również są wyróżniające. Oczywi-
ście – śpiewu nie zabrakło, zarówno 
w wykonaniu gospodarzy, jak i gości, 
w tym „Kwiatowianek”, „Podolan”, 
„Takich Samych”, „Zagajnika”, czy 
Kapeli na Wesoło.

Niekoniecznie można powiedzieć, 
że „ryba lubi śpiewać”, bo akurat 
w tym przypadku odebrano rybom 
głos, ale dodano smaku i chociaż ze 
względów epidemicznych impreza 
była mniej liczna, to z pewnością za-
padła w pamięć biesiadników. 

Historia religii bywa – także lokal-
nie – zaskakująca. A historia religii 
na Pogórzu Izerskim jest absolutnie 
niezwykła, bo Kwisa, która stanowi 
dziś oś tego regionu była faktycznie 
rzeką graniczną między dwoma kra-
inami, Śląskiem i Górnymi Łużyca-
mi. W pewnym uproszczeniu – przez 
długi czas Śląsk był katolicki, Górne 
Łużyce – protestanckie. Ale to krainy. 
A ludzie?

Wierni jednej i drugiej religii żyli 
tam, gdzie rzucił ich los, więc zda-
rzało się nierzadko, że protestanci 
mieszkali na Śląsku, a katolicy na 
lewym brzegu Kwisy. Jako że uczest-
nictwo w nabożeństwach było wów-
czas traktowane bardzo serio, to po-
jawiły się tzw. kościoły ucieczkowe. 
Przygraniczne świątynie otwarte 
były dla „swoich” wiernych, nieza-
leżnie od ich miejsca zamieszkania, 
jak choćby w Wieży pod Gryfowem, 
w Biedrzychowicach,, i in. Chadza-
li więc do świątyń jedni na jedną, 
a drudzy – na drugą stronę rzeki.

Niekiedy te podziały przebiegały 
inaczej, jakby w poprzek dzisiej-
szych gmin. Dla przykładu Zaręba 

Dwa wyznania w jednej gminie – o wielkiej sprawie 
przy okazji niewielkich wsi

w gminie Siekierczyn była od 1549 r. 
wsią ewangelicką. Rudzica natomiast 
oparła się protestantyzmowi i nie-
przerwanie była miejscowością ka-
tolicką, w dodatku stała się centrum 
katolicyzmu na sporym obszarze 
obecnego powiatu lubańskiego, aż 
po Zawidów. Nikomu to specjalnie 
nie przeszkadzało.

W wielu wsiach Pogórza przez dłu-
gie lata istniały po dwa kościoły, jak 
choćby w Pasieczniku, gdzie do dziś 
można zobaczyć wieżę b. kościoła 
ewangelickiego, stojącego niespełna 
200 m od wciąż czynnej świątyni ka-
tolickiej. W innych miejscowościach, 
w których nie można było zbudować 
drugiej świątyni, bo albo pieniędzy, 
albo ludzi było za mało, przez jakiś 
czas pastorzy mniejszej grupy mogli 
odprawiać nabożeństwa w kościele 
katolickim jeden, czy dwa dni w ty-
godniu, a w pozostałe dni msze św. 
odprawiał ksiądz katolicki. Wtedy 
potrafiono sobie z tym dać radę, 
ale… Później wprowadzono zasadę 
„czyja władza – tego religia” i skoń-
czyła się zgoda, a zaczęły religijne 
waśnie.

Zasada wprowadzona w 1555 r. 
w intencji kończyła II wojnę religij-
ną w tej części Europy, ale faktycz-
nie – co jest ironią losu – oddawała 
w ręce władzy świeckiej prawo do 
stanowienia religii. Na określonym 
terytorium mogła istnieć tylko jedna 
religia – religia władcy.

Ten akt nietolerancji religijnej 
niekiedy sprzyjał… postępowi go-
spodarczemu. Wiele miejscowości 
powstało tylko dlatego, że ich miesz-
kańcy byli tzw. eksulantami, to zna-
czy uchodźcami religijnymi, z Czech, 
czy dzisiejszej Austrii. Czy nietakt 
właśnie powstały Złotniki?

W dodatku złe prawo i w tym 
przypadku dało złe skutki. Zasa-
da cesarza Karola V, który znużony 
utarczkami religijnymi z szerzącym 
się wówczas dynamicznie protestan-
tyzem już w roku 1541 uznał, iż „ubi 
unus dominus, ubi una religio” (gdzie 
jeden pan, tam jedna religia), przeku-
tą później we wspomnianą „czyj kraj, 
tego religia” nie mógł przewidzieć, że 
rozpoczyna tą decyzją cały niemal 
wiek podjazdów, podchodów i wo-
jen, zakończonych wojną 30-letnią 

(1618-48), mającą głównie charakter 
religijny właśnie.

Zdaniem wielu teologów uzależ-
nienie statusu jednej religii w zależ-
ności od woli panujących jest po-
gwałceniem chrystusowej zasady 
rozdziału Kościoła od Państwa, 
wyrażonej w tezie „oddawajcie więc 
co jest cesarskiego – cesarzowi, a co 
Bożego – Bogu”.

Swego czasu w gminie Siekierczyn 
udawało się ze skutkiem rozumieć tę 
prawdę, może wartop uczyć się hi-
storii?

…ale jeszcze Dom Zwirnera, Bo-
browa Willa, i inne nazwy nosił wiel-
ce oryginalny, a dziś już nieistniejący 
dom we Lwówku Śląskim. Trudno się 
dziwić jego efektownej architekturze, 
wszak ten obiekt został zaprojek-
towany przez wybitnego architekta 
tamtych czasów – Hansa Poelziga. 
Tamtych, to znaczy – początków mi-
nionego wieku.

Architekt został zaproszony do 
Lwówka Śląskiego w zupełnie innej 
sprawie. Miał zaplanować przebudo-
wę gotycko-renesansowego ratusza, 
będącego do dziś chlubą miasta i jego 
najbardziej okazałym zabytkiem. 
Udało się to przeprowadzić w trzy 
latach 1902-1905. W trakcie uroczy-
stości otwarcia ratusza po remoncie 
doszło do rozmowy zamożnego ap-
tekarza lwóweckiego z architektem. 

Bobrowy, nad Bobrem, 
Bobrzański…

Architekt potraktował zlecenie jak 
wyzwanie – sam projekt zajął prawie 
pięć lat, ale był godny miejsca, w któ-
rym miał stanąć ten dom. Miejsce 
bowiem też było wybrane wyjątkowo 
starannie – z tarasu widać było pano-
ramę miasta z jednej strony, a skały 
Szwajcarii Lwóweckiej z drugiej. Sie-
dem kondygnacji obiektu też robiło 
wrażenie, a jeśli wziąć pod uwagę 
dach, o konstrukcji „siodłowej”, to 
można powiedzieć, że marzenie apte-
karza o domu, niepodobnego do żad-
nego w nawet dalszej okolicy spełniło 
się co do joty. 

Przez ponad trzy dekady Dom nad 
Bobrem dobrze służył ludziom, w tym 
ubogim chłopcom, którzy tu znajdo-
wali opiekę i możliwość uzyskania 
zawodu. Było też tutaj schronisko dla 
młodzieży, wytwórnia likieru, i in. 
Niestety – fundator – Max Zwirner, 
zmarł w 1917 r., a po kilku latach 
trudnej pracy z domu zrezygnowała 
wdowa i dom sprzedano.

Dom po pewnym czasie został 
przejęty przez akademików i prowa-
dzono tu wszechstronną działalność 
kształcącą umysły i ciała, kierowa-
ną przez organizacja socjalistyczne 
i chrześcijańskie, ale idea wychowa-
nia przez pracę zwolna traciła entu-
zjastów – zmieniały się czasy. Dom po 
1932 roku przestał być intensywnie 
użytkowany, a w 1936 został przejęty 
przez hitlerowskie organizacje nacjo-
nalistyczne, które też wychowywały 
młodzież, jednak w zupełnie innym 
duchu. W okresie wojny służył na 
przemian jeńcom pracującym przy-
musowo dla III Rzeszy, albo rannym 

żołnierzom z frontu wschodniego.
Wbrew popularnie szerzonym 

opiniom tego przepięknego obiektu 
nie zniszczono po 1945 r., jako po-
zostałości po hitlerowskim okresie 
użytkowania, a został w nie do końca 
jasnych okolicznościach zniszczony 
w finale działań II wojny światowej. 
Z pewnością spłonął niemal całkowi-
cie, ale czy to stało się od uderzenia 
pocisku, wybuchu bomby lotniczej, 
czy też z innego powodu – dziś już 
jednoznacznie stwierdzić nie można. 
Faktem jest, iż z zapisków wynika, że 
„Boberhaus” był jednym z ośrodków, 
w którym spotykali się Niemcy i snuli 
wizje nowego państwa po zakończe-
niu wojny. Większość z nich końca 
wojny nie dożyła – zostali ujawnieni 
przez tajną policję i zamordowani na 
kilka miesięcy przed końcem II woj-
ny światowej, a dom, w którym roz-
mawiali – został zniszczony.

Czy odżyje? Nie wiadomo. Na ra-

zie odżywa w pamięci – pojawiły się 
tablice z jego zdjęciami i notatka-
mi o tym, dlaczego powstał i co się 
w nim działo. Rozpoczęły się wstęp-
ne rozmowy o możliwościach jego 
odbudowy, ale to sprawa trudna 
i bardzo skomplikowana, bo kilka 
podmiotów musiałoby dojść do po-
rozumienia (władze państwowe, sto-
warzyszenia w Polsce i w Niemczech, 
ośrodek w Monachium, mający pla-
ny konstrukcyjne tego domu, i in. 

Nic nie jest niemożliwe – ponoć 
porozumiano się już, że u schyłku 
tego (2020) roku zostanie wykona-
ny i wyeksponowany model domu 
z okazji 110 rocznicy oddania do 
użytku przez rodzinę Zwiernerów. 
Projekt „Boberhaus II” zaczyna ob-
rastać dokumentami – czy będą one 
solidną podstawą do reinkarnacji? 
To się dopiero okaże. 

Aplikacja 
śmieciowa

Opłaty komunalne w gminie Warta 
Bolesławiecka są od lat zdecydowa-
nie niższe, niż w innych, ale nieza-
leżnie od wysokości kwot samorząd 
tamtejszy wprowadza wciąż rozmaite 
ułatwienia. Ostatnim z nich jest apli-
kacja… śmieciowa. Po jej zainstalo-
waniu będzie można zweryfikować 
harmonogramy odbioru odpadów, 
sprawdzić, gdzie wyrzucić jaki rodzaj 
śmieci (na przykład parasol z rączką 
ze sztucznego tworzywa), a w do-
datku aplikacja zadziała jak budzik 
– przypomni, kiedy wystawić i jaki 
pojemnik, by  Zakład Gospodarki Ko-
munalnej mógł bez kłopotów odebrać 
zawartość. Ta aplikacja będzie działać 
też w drugą stronę – jak interwencja, 
czy reklamacja, gdy ktoś z różnych 
powodów śmieci nie odebrał, a po-
winien. Poinformuje nawet o tempe-
raturze powietrza. Można przy jej 
pomocy poinformować o uszkodze-
niu pojemnika,, żeby nie „wisieć na 
telefonie”.

I pomyśleć, że całkiem jeszcze nie-
dawno można było po prostu wyrzu-
cić niepotrzebne graty i każdy mógł 
to zrobić bez smartfona, iphone’a czy 
komputera. Łza się oku kręci…
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go zaniedbanego ośrodka kolonijne-
go w Łupkach powstał pałac Lenno, 
przyciągający jak magnes.

Wystarczył człowiek, jego pomysł 
i determinacja. To jest najlepsza z re-
cept.

Zamek w Starej Kamienicy bę-
dzie ożywał legendami, o Bernardzie 
Schaffgotschu, który zginął z rąk 
swego sługi w grudniu 1615 roku, bo 
nastawał na niewieścią cześć narze-
czonej tego sługi i wieloma innymi. 
Życzymy animatorom tego przeisto-
czenia pełnego sukcesu. 

Ruiny zamku w Starej kamienicy 
zawsze były ciekawe, ale… Ze wzglę-
du na stan nie interesował on inwe-
storów, którzy woleli może bardziej 
kosztowne rewitalizacje, ale jednak 
takie, w perspektywie których jawiły 
się duże pieniądze. 

Rozgłos wokół Doliny Pałaców 
i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogór-
skiej uczyniono tak wielki, że wszy-
scy, którzy się zamkami interesują, 
wiedzą, że Wojanów, że Staniszów, 
że Karpniki. Wszystko to, co było 
poza granicami wspomnianej Doliny 
Pałaców w zasadzie w świadomości 
ludzkiej nie istniało. Ze szkodą dla 
historii, magii, czy tp. Ale nie tyl-
ko hałas propagandowy jest winny. 
Wystarczy wskazać sławną Czochę 
i leżące tuż obok Świecie. O Czosze 
wiedzą wszyscy, bo to tajemnicza 
budowla, bo „Twierdza Szyfrów”, bo 
Wołoszański… O co najmniej tak 
samo ciekawym Świeciu wiedzą nie-
liczni.

Tak można w nieskończoność 
wskazywać, bo kolejnym przykła-
dem mogą być Bolków i Świny. Bol-
ków przesławny, leżące raptem 6 km 
dalej Świny – prawie nieznane. War-
to sobie zadać pytanie – dlaczego? – 
i starać się znaleźć na nie odpowiedź.

Z pewnością zaniedbana okolica 
jest obciążeniem, a zamek w Starej 

Kamienicy ma otoczenie marne. 
Z pewnością tego zamku nie da się 
przerobić na salę weselną, jak pałacu 
w Wojanowie, czy podzgorzeleckim 
Łagowie. Ale pozostaje jeszcze spra-
wa tej jednej, jedynej osoby, której 

naprawdę zależy na nagłośnieniu 
faktu istnienia zamku tak atrakcyj-
nego, jak Stara Kamienica choćby, 
żeby stał się cud i nastąpiła odbudo-
wa choćby części obiektu. Odbudowa 
w imponującym stylu. Pokazujemy 
zdjęcie wieży bramnej sprzed kilku 
raptem lat i widoku tej samej wieży 
z września 2020. Dwa światy.

A jeszcze niedawno publikowali-
śmy w „Echach” rysunki projektów 
rewitalizacji. Trochę bez przekona-
nia, że taka odbudowa będzie realna, 
ale z nadzieją, że może chociaż trosz-
kę… Dziś widać, że nie tylko realna, 
ale i całkiem. 

Może więc warto uwierzyć, że jest 
szansa także dla ruin w Rybnicy, sko-
ro pojawiła się dla Starej Kamienicy, 
czy Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie. 
Ta druga też długie lata straszyła, 
dziś jest oblegana przez turystów. 
Odżył Wleń ze swoim najstarszych 
w Polsce zamkiem na wzgórzu nad 
miastem. Zresztą nie tylko. Z dawne-

Krzyżowa Droga 
na szczyt

Rozpoczęły się przygotowania do 
wytyczenia Drogi Krzyżowej, która 
nie będzie konwencjonalnym traktem 
w mieście, czy we wnętrzach świątyni, 
ale będzie wiodła na szczyt zalesione-
go wzgórza górującego  nad Świera-
dowem. W pewnym sensie podobna 
będzie do Drogi Krzyżowej w oko-
licach świątyni pw. św. Maternusa 
i WNMP w okolicach Lubomierza, ale 
tam stoją konwencjonalne, murowa-
ne kapliczki, w tej kolejne stacje będą 
miały swoje miejsce przy kamieniach, 
rozrzuconych przez naturę na stokach 
Sępiej Góry w okolicach miasta.

Porozumienie parafii z nadleśnic-
twem i animatorami kultury w tej 
sprawie już się zawiązało. Powstały 
nawet projekty graficzne niewielkich 
metalowych oznaczeń stacji, przygo-
towywane przez artystę-plastyka ze 
Szklarskiej Poręby. Zapewne w na-
stępnym wydaniu „Ech Izerskich” bę-
dziemy mogli w tej sprawie napisać 
więcej, bowiem odbyło się już kil-
ka spotkań zainteresowanych stron 
i pomysł nabiera bardzo konkretnych 
kształtów.

Dziś napiszemy nieco o samej gó-
rze, na zboczach której Krzyżowa 
Droga będzie wytyczona, bo Sępia 
Góra jest miejscem wielce ciekawym. 

Historycy przekonują, że Sępia 
Góra była swego czasu miejscem 
kultu Flinsa, którego plemię Bieżun-
czan czciło jako boga, i któremu tam 
wybudowano małą świątynię. Wokół 
niej założono „święty gaj”. Ponoć stąd 
zresztą wzięła się nazwa góry, bo po-
tem „gaj” zapisywano jako „gei”, z cza-
sem dodano słowo „Stein” i powstała 
nazwa Sępi Kamień, zmieniona po 
1945 r. na Sępią Górę. Zbocza tej i są-
siednich wzniesień pełne są pamiątek 
przeszłości, bo stawiano tu i kamienie 
upamiętniające śmiertelne potyczki 
leśniczych i kłusowników, kapliczki 
jako dar za uratowanie życia zbłądzo-
nym we mgle i śnieżycy, i in. 

Niezależnie od intencji i okoliczno-
ści wędrówka zboczami Sępiej Góry 
z pewnością pomaga w skupieniu, 
w próbach refleksji także nad sobą, 
więc można do niej zachęcać wszyst-
kich, którzy przyjeżdżają do Świera-
dowa-Zdroju

Drugie (trzecie?) życie zamku 

W Gryfowie Śląskim kończy się bu-
dowa nowej atrakcji dla najmłodszych 
– pump tracka, to znaczy miejsca, 
gdzie będzie sobie można poszaleć na 
rowerze. Wprawdzie inwestycja będzie 
oddana w drugiej połowie październi-

Nadchodzi (nadjeżdża?) 

Czas rowerowego szaleństwa
wprawdzie nie będzie osobiście pró-
bował jazdy na tym torze, ale też 
jest częstym gościem na budowie. 
– To dla nas ważne – mówi – żeby 
dać młodzieży szansę takiej rekre-
acji. Właśnie teraz, kiedy w okresie 

epidemii jest tak wiele ograniczeń 
w możliwościach fizycznego wyżycia 
się poza domem. Wprawdzie termin 
oddania inwestycji zbiega się niby 
z końcem sezonu rowerowego, ale 
z doświadczenia innych miast, które 
już takie atrakcje posiadają, akurat 
niepogoda  użytkownikom w niczym 
nie przeszkadza. Wiem, że niezależ-
nie od aury tory pump tracków są 
pełne choćby w Jeleniej Górze. O tę 
część bezpieczeństwa, o którą po-
winniśmy zadbać, zadbaliśmy – obok 
toru stoją cztery lampy fotovoltaicz-
ne, więc będzie jasno i oszczędnie. 
Ale będziemy bardzo chcieli, żeby 
rodzice zadbali o to, by ich dzieci wy-
jeżdżały na tory w kaskach, najlepiej 
też w nakolannikach, czy nałokiet-
nikach. Może przecież przewidzieć, 
że szukając emocji będą ryzykować 
jakieś akrobacje i mogą przecenić 
swoje umiejętności. Lepiej, żeby się 
asekurowały – to ma być zabawa, 
a nie źródło kłopotów zdrowotnych.

A technicznie, to: powierzch-
nia toru po obrysie skarp – 701 m 
kwadr., powierzchnia asfaltowa – 
340 m kwadr., długość toru – 172 m. 
Ponad – 6 zakrętów profilowanych, 
a wysokość tych zakrętów, mierzona 
od powierzchni asfaltowej  w naj-
niższym punkcie bandy do korony 
– 85 cm. 

Całość z placem do wypoczynku, 
ławkami i innymi urządzeniami to 
kwota prawie 340 tys. zł, do której 
trzeba dodać wartość lamp (prawie 
35 tys. zł). Sporo, ale to będzie du-
uuża sprawa.

ka, ale spragnieni takich emocji już 
teraz podjeżdżają na plac przy ul. 
Młyńskiej, żeby choćby wzrokiem 
mobilizować budowlanych do szyb-
kiej pracy.

Burmistrz Olgierd Poniźnik 
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Gdyby odpowiedzieć bardzo pre-
cyzyjnie na pytanie – ilu mieszkań-
ców liczy wieś Janice? – to sprawa 
jest skomplikowana. Jeszcze całkiem 
niedawno było to 101 osób, ale te-
raz ktoś sprzedał posesję i rachunek 
się skomplikował. Nie wiadomo, czy 
były właściciel już się wymeldował, 
a nowy – zameldował, czy też w tej 
sprawie wszystko tymczasem jest po 
staremu. Z liczbą gospodarstw też 

nie jest całkiem prosto, bo  numerów 
jest 50, ale zdarzają się sytuacje, gdy 

numer jest, ale domu jeszcze nie ma, 
albo jest dom z numerem, jednak nie 
ma w nim lokatorów. Gdyby jednak 
ktoś myślał, że tekst o Janicach jest 
prześmiewczy, to pozostaje w błędzie. 
To jest bowiem prześlicznie położona 
miejscowość z niezwykle ciekawymi 
mieszkańcami, z których wielu wy-
brało Janice jako miejsce do życia, 
a pochodzą z miast, zresztą nie tylko 
polskich.

Raptem kilkanaście kilometrów 
od Jeleniej Góry, ale należąca już do 
Gminy Lubomierz wieś jest miejsco-
wością, której część stała się „wioską 
franciszkańską”. Wprawdzie do ko-
ścioła w Pasieczniku jest stąd nieda-
leko, ale rodzimą dla Janic parafią jest 
Grudza, należąca do gminy Mirsk, 
co niczego wprawdzie nie kompliku-
je, ale stawia w nietypowym świetle. 
Podobnie, jak mieszkańcy – niewielu 
jest ściśle „stąd”, wielu przyjechało. 
Jest więc „Szwed”, jest „Francuz”, był 
„Niemiec”, przez jakiś czas dwie, a te-
raz jedna rodzina holenderska tutaj 
znalazła sobie swój kawałek miejsca 
na Ziemi.

– Czy trudno być sołtysem takiej 
wsi – zapytaliśmy Rafała Tracza, któ-
ry też jest mieszkańcem Janic od re-
latywnie niedługiego czasu, ale… Za 
jego sprawą jeden z domów w fatal-
nym do tamtej pory stanie stał się nie-

zwykle urokliwym gospodarstwem 
„agro” – „Dzikie Róże”.

– Jeśli ktoś lubi miejsce, w któ-
rym mieszka i pracuje, to widzi je 
nie przez pryzmat jakichkolwiek 
trudności, nawet jeśli występują – 
powiedział. A raczej przez pryzmat 
jego walorów i szans, jakie to miej-
sce stwarza. – A Janice i walorów, 
i szans mają ogromnie wiele. Trzeba 
na to popatrzeć tak: to jest niewielka 

wieś, która jednak ma i wodociąg, 
i kanalizację. Dużo większe od Janic 
takich urządzeń nie mają. W tym 
roku stanęły latarnie. Wprawdzie 
status miejscowości, która jest „re-
zerwatem ciemnego nieba”, to zna-
czy takiej, w której światło lamp nie 
przeszkadza oglądać gwiazd też ma 
swoją wartość, ale obecność lamp też 
ma swoje zalety. Lampy – po jakichś 
papierowych uzgodnieniach – mają 
niedługo zaświecić.  Skupiliśmy się 
na dokończeniu remontu świetlicy 
– już jest. Śliczna, użyteczna, nawet 
z zainstalowaną zmywarką w kuchni. 
Z biblioteką, do której udało się nam 
zorganizować z darowizn książek 
za kilka tysięcy złotych. Zgłaszają 
się kolejni darczyńcy, zaczyna nam 
wręcz brakować regałów. Ale z taki-

mi kłopotami łatwiej sobie poradzić. 
Jest tablica informacyjna z kopią sta-
rej pocztówki z Janic. Ta wieś miała 
przed wojną swoją widokówkę!!  Te-
raz też będzie miała, może nawet 
specjalną kartę świąteczną, bo mamy 
taką – oczywiście, nieodpłatną – de-
klarację autora i wydawcy. Jest pergo-
la, będą tabliczki z numerami domów 
oraz dwie tablice z obu stron wsi. 
Pojawiły się drewniane kwietniki, 
zrobiliśmy je własnym sumptem. Te-
raz pięknie w nich wyglądają wrzosy, 
wiosną będą posadzone inne kwiaty. 
To wszystko udało się zrobić własny-
mi rękami, przecież nie tylko moimi. 
Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, 
którzy się do pracy nad poprawą wi-
zerunku wsi tak entuzjastycznie zgło-
sili.

Jasne, że nie wszystko układa się 
tak „słonecznie”, bywają sprawy bu-
dzące kontrowersje, ale… Kiedy za-
prosiliśmy mieszkańców do sprząta-
nia wsi, to przyszło prawie 20 osób. 
To tak, jakby w Jeleniej Górze zgłosiło 
się z dziesięć tysięcy! Czy tam byłoby 
to możliwe? Pewnie nie, a w Janicach 
– owszem.

Nawet od dawna nieczynna remi-
za strażacka, która była zarośnięta 
chaszczami – przejrzało, ma odświe-
żone drzwi. Wprawdzie mamy we 
wsi strażaka-ochotnika, ale ze stu 
mieszkańców ogółem zastępu OSP 
stworzyć się nie da, więc „nasz” stra-
żak jest członkiem OSP w Pasieczni-
ku, a że to jest niewiele ponad 3 km 
– czujemy się zabezpieczeni. Może 
z czasem da się zrewitalizować stary, 
zabytkowy wóz strażacki, wciąż jesz-
cze zamknięty w remizie?

Zapytaliśmy o zagadkową nazwę 
drugiego – po „Dzikich Różach” go-
spodarstwa „agro”, bo „Północny Las” 
w Janicach brzmi bardzo zagadkowo. 
Okazało się, że w dosłownym tłuma-
czeniu na polski ten „północny las” 
jest nazwiskiem holenderskiego wła-
ściciela, który postanowił tutaj osiąść. 
Zresztą przejął to gospodarstwo po 
swoim rodaku. Poprzedni Holender 
mieszkał tu kilkanaście lat i on także 
traktował swój dom jako gościnny 
hotel dla przyjezdnych.

Mała wieś, a cieszy

Północny Las, Dzikie Róże i cała reszta

Czeski Bóbr
Rzeka Bóbr, która jest jedną z dwóch 

głównych osi Pogórza Izerskiego, ma 
swoje źródła – z czego na co dzień nie 
zdajemy sobie sprawy) – w… Cze-
chach. W dodatku miejscowość, gdzie 
zaczyna się jej bieg też nosi taką samą 
nazwę – Bobr. Początek naszemu 
Bobrowi dają wody spływające z Za-
clerskiego Grzbietu, na wysokości ok. 
700–780 m n.p.m., a potem idzie już 
„z górki”, wpada do zbiornika Buków-
ka po polskiej stronie i poniżej zapory 
rozpędza się, wpływa do Kamiennej 
Góry i dalej. Po przepłynięciu przez 
Jelenią Górę wpływa w obszar Pogó-
rza Izerskiego, a dokładnie w Borowy 
Jar, a później tworzy trzy malownicze 
jeziora zaporowe – Modre, Wrzesz-
czyńskie, Pilchowickie. Otoczona te-
renami Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru jest fantastycznym miejscem 
i dla piechurów i dla kajakarzy. Długi 
odcinek Bobru jest bowiem uznawany 
za szlak kajakowy o charakterystyce 
górskiej, chociaż na tym odcinku góry 
już dawno ma za sobą. Bóbr kończy 
swój bieg wpływając do Odry poni-
żej Krosna Odrzańskiego, jako jedna 
z rzek zasilająca ten potężniejący ciek. 
Dla nas jest wyjątkową rzeką, która 
daje Pogórzu kilka walorów atrak-
cyjności, także dla licznych wędka-
rzy. Spływy kajakami od Nielestna, 
zorganizowane w Pławnej spływy 
pontonami, szkolenie z wędkowania 
muchowego w Pilchowicach czy inne, 
są atrakcyjnym magnesem dla poszu-
kujących takich rozrywek. 

A wszystko zaczyna się w Cze-
chach… 

Mieszkańcy dowodzą swojej aktywności także poza Mieszkańcy dowodzą swojej aktywności także poza 
wsią – tu na Senioraliach w Jeleniej Górzewsią – tu na Senioraliach w Jeleniej Górze

Fragment tablicy

Janice z lotu ptaka

Letnia dacza
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Trzy ćwiartki
Dokładnie 75 lat (więc trzy ćwiartki 

wieku) liczy sobie Ochotnicza Straż 
Pożarna w Studniskach, powstała 
krótko po II wojnie światowej, a do-
kładnie – po przyjeździe osadników, 
pochodzących z okolic Lwowa, Stani-
sławowa, ale i Grodna. Oni stanowili 
trzon tej organizacji, przejęli istniejącą 
już wówczas remizę, konny wóz stra-
żacki i sprzęt używany do gaszenia 
ognia. Jan Pulikowski, który został 
pierwszym w nowym okresie histo-
rii Studnisk prezesem Staży Pożarnej 
nie miał łatwego zadania. Po pewnym 

niem (2005), a jeszcze później (2013) 
zakupiono kolejne auto ratowniczo-
-gaśnicze, przebudowano strażnicę.

Współcześni członkowie OSP 
w Studniskach nie są już po prostu wo-
lontariuszami, chętnymi do niesienia 
pomocy. Spośród ogromnej ekipy 67 
strażaków 19 ma certyfikaty potwier-
dzające ich fachowość w niesieniu 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 
a 9 – to strażacy zawodowi, pełnią-
cy na co dzień służbę w jednostkach 
PSP. Warto wspomnieć, że popularne 
przeświadczenie, iż strażacy – ochot-
nicy wyjeżdżają do interwencji kilka, 
bądź kilkanaście razy w roku jest już 
od dawna nieprawdziwe, szczególnie 
w odniesieniu do jednostek OSP wpię-
tych w Krajowy System Ratowniczo-
-Gaśniczy. Zastępy OSP w Studniskach 
odnotowują przeciętnie ok. DWUSTU 
takich wyjazdów, więc niemal co-
dziennie wyjeżdżają do interwencji. 
Faktem jest, że mogą być w nich sku-
teczni – ich wyposażenie specjalistycz-
ne m.in. do ratownictwa technicznego 
i medycznego, pompy, agregaty, sprzęt 
hydrauliczny i pneumatyczny jest do-
kładnie taki sam, jak zawodowców. 
Różnią się tylko kolorem hełmów – ta 
tradycja używania hełmów białych jest 
kultywowana.

czasie konny wóz został zamieniony 
na ciągnik, co raczej nie przyspiesza-
ło interwencji, ale z pewnością ten 
pojazd był bardziej uniwersalny, niż 
konie. Dopiero w 1988 r. ostatecznie 
zrezygnowano z konnego wozu, kiedy 
udało się pozyskać samochód gaśni-
czy Star266, rok później wybudowano 
nową remizę… OSP zyskało nowe im-
pulsy rozwojowe. Wpisanie tej jednost-
ki do ogólnopolskiego system KSRG 
nie tylko ugruntowało status tej OSP, 
ale pozwoliło spokojniej myśleć o przy-
szłości.

W nowym wieku  obecny jubilat 
został doposażony w lekki samochód 
ratownictwa technicznego z wyposaże-

Jeśli ktoś marzyłby, żeby noc po-
ślubną spędzić z królową, w zapa-
chu miodu, to możemy zapewnić, że 
„marzenia się spełniają”. W taką noc 
można oddychać głęboko zapachem 
propolisu, miodu, pierzgi, a w do-
datku być poddawanym niezwykłym 
wibracjom. I jeśli ktoś myśli, że ten 
tekst jest nieobyczajnym, czy obsce-
nicznym, to zapewniamy, że należy 
odczytywać go dosłownie. W Wojcie-
chowie stanęły trzy domki, w których 
można skorzystać z oferty uloteapii,, 
to znaczy wpływania na samopoczu-
cie poprzez umożliwienie oddychania 
powietrzem z ula pełnego pszczół.

– To wspomaga układ oddechowy, 
łagodzi depresję, niweluje syndrom 
ciągłego zmęczenia – powiedziała 
nam Małgorzata Szamszur, pomy-
słodawczymi i właścicielka domków, 
w którym stałymi lokatorami są 
pszczoły, w każdym z nich – cztery 
pszczele rodziny. A gośćmi bywają 
już (a od wiosny ruszy to pełną parą) 
ludzie, którzy chcą z takiego relaksu 
skorzystać. – Nie stosujemy apitera-
pii – uprzedza pytanie M. Szamszur 
– to znaczy leczenia jadem pszcze-
lim. Można nie być uczulonym na 
użądlenia, ale zagrożenie wstrząsem 
anafilaktycznym jest zawsze możliwe. 
U nas stosujemy łagodne formy.

Oficjalnie miejsce nazywa się 
„RÓŻE I KALINY – Pasieka i ulote-
rapia” – Skąd ta nazwa?

Odpowiedzi, i to prawidłowych na 
takie pytanie jest kilka. Po pierwsze – 
to są piękne rośliny. Po drugie – nasa-
dziliśmy je w naszym gospodarstwie. 
A po trzecie – pewnie najważniej-
sze – chronologia powstawania tego 
ośrodka była taka. Najpierw pasieka 

Noc poślubna w… ulu

Może zapachnieć miodem
w Piechowicach i staż przy pszczo-
łach, potem Róża i Kalina (to dwie 
córki), a na koniec gospodarstwo 
i pasieka w Wojciechowie.

Tymczasem stanęły trzy domki, 
w każdym z nich są dwie leżanki, pod 
nimi szuflady, w których /kręcą się 
pszczoły mające tam swoje plastry. 
Szuflady są rodzajami ula, mają tylko 
nieco inną konstrukcję. A domki są 
trzy, bo… tyle zmieściło się na cięża-
rówce. Planowane początkowo były 
dwa, M. Szamszur uznała jednak, że 
skoro jest miejsce na trzy, to znaczy – 
że to wskazanie losu.

– Dla mnie pszczoły, to pasja. Gdy-
byśmy myśleli o dochodach, to lepszy 
zapewniłaby „normalna” pasieka, z 12 
rodzin pszczelich, które „urzędują” 
w domkach można zebrać kilkaset ki-
logramów miodu, te roje w domkach 
aż tyle miodu nie dadzą. Ale satys-
fakcja z prowadzenia takiego gospo-
darstwa jest ogromna i nie zawsze nie 
wszystko należy przeliczać na pienią-
dze, One są ważne, jednak uloterapia 
może być intrygującą przygodą. 

Drewniane leżanki mają między 
deskami szerokie szpary i to przez nie 
wydobywa się zapach ula, a precyzyj-
nie zapach wspomnianych pszczelich 
produktów. A owe wibracje, których 
nie odczuwamy fizycznie, ale odczu-
wa je nasz organizm – to odgłosy 
pracy i życia pszczół w ulu. Naukow-
cy przekonują, że one i biopole, któ-
re jest wytwarzane do ok. 20 cm od 
gniazda działa relaksacyjnie na ludzi. 
Po 8 – 10 sesjach możemy zacząć od-
czuwać dobroczynne skutki takich 
wizyt w ulu.

A wspomniane noc poślubna? To 
też jest realne, pewnie od wiosny, 

bo wprawdzie teraz te domki są już 
czynne, ale przy niskich temperatu-
rach pszczoły skupiają swoją uwagę 
na ogrzewaniu królowej, a przy-
gotowanie domków do snu Nieko-
niecznie wyłącznie n tę szczególną 
noc) wymaga jeszcze trochę przy-
gotowań. Teraz możliwe są krótsze 
sesje, zakwaterowanie – w terminie 
późniejszym. Zresztą uloterapia jest 
najskuteczniejsza w apogeum okre-
su aktywności pszczelej, od kwietnia 
do września. I wtedy najlepiej z niej 
można korzystać.

– Gdybym miała tyle czasu na pra-
cę ile pomysłów na nią, to ten ogród 
i jego okolice byłyby jeszcze pełniej-
sze – mówi M. Szamszur. – Zawiesi-
łam na pewien czas inną swoją pasję, 

przygotowywania kosmetyków natu-
ralnych, w tym – mydeł. Wprawdzie 
przebudowujemy  już jeden z obiek-
tów na działce, by adaptować wnętrza 
do funkcji pracowni, gdzie te kosme-
tyki będą powstawać, ale chcę cały 
ten program zamknąć też formalnie, 
to  znaczy uzyskać certyfikat upraw-
niający do uprawy ziół dopuszczony 
do produkcji kosmetyków. Dziś też 
uprawiam nagietka, jestem przekona-
na, że mógłby służyć dobrze do takiej 
produkcji, bo rośnie w wyjątkowej 
okolicy, ale przecież przekonanie nie 
wystarczy. Chcę mieć solidne, tak-
że formalne podstawy do tej pracy. 
A pod świerkami, które  tak pięknie 
wybujały stanie żeliwna wanna (wła-
śnie jej usilnie poszukuję), a w niej 

będę przygotowywać kąpiele ziołowe. 
Czemu żeliwna? – musi być przecież 
równomiernie ogrzana, by aromat 
ziół był odczuwalny. Tego nie zapew-
ni ani blaszana, ani – tym bardziej 
plastykowa.

Wieś uruchamia wyobraźnię, moż-
na się zdobyć na refleksję – co i jak 
zrobić z tego co mamy pod ręką, do 
czego przyda się to, co można niby 
wyrzucić. A przede wszystkim – moż-
na się odciąć od atmosfery zbędnego 
pośpiechu, która na nas niekiedy cią-
ży. Pszczoły i ich aktywność to tylko 
jeden z kluczy do nas samych. Szuflady z pszczołami

Wnętrze – leżanka, pod nią ul

O KONKURSIE:
„ZABYTEK – NIE ZAPOMNIJ! DENKMAL – DENK MAL DRAN!”
to polsko-niemiecki konkurs ochrony zabytków organizowany przez Sto-

warzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK) i Fun-
dację OP ENHEIM we współpracy z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony 
Zabytków Kultury (DPS), służący wspieraniu długofalowej ochrony „nie-
wielkich” obiektów o wartościach zabytkowych w województwie dolnoślą-
skim, południowej części województwa lubuskiego i  dolnośląskiej części 
Górnych Łużyc.

SZCZEGÓLNY NACISK POŁOŻONY JEST NA  WYKONANIE RE-
NOWACJI W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY I PRZYJAZNY DLA ŚRO-
DOWISKA NATURALNEGO.

Ponadto nagroda ma przyczynić się do zwiększenia świadomości miesz-
kańców dotyczącej znaczenia relacji między środowiskiem, zrównoważonym 
rozwojem i dziedzictwem kulturowym po obu stronach polsko-niemieckiej, 
tudzież dolnośląsko-saksońskiej granicy. Konkurs podkreśla znaczenie Dol-
nego Śląska jako europejskiego miejsca spotkań i wspólnej przestrzeni kul-
turowej oraz  pokazuje polsko-niemiecką historię w  kontekście wspólnego 
pozytywnego doświadczenia i wyzwania w zjednoczonej Europie.

Nagroda ma zachęcić prywatnych inwestorów, stowarzyszenia non-profit 
oraz porównywalne osoby prawne do inwestowania w obiekty o znaczeniu 
historycznym lub historyczno-artystycznym, aby ich dawne piękno i unika-
towość wysuwały się na pierwszy plan w obrazie dolnośląskich miast, gmin 
i krajobrazów. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 12.000 zł. 
Ponadto przyznana zostanie specjalna nagroda w dziedzinie zrównoważone-
go rozwoju w wysokości 6.500 zł.

Regulamin konkursu i więcej informacji na www.zabytekniezapomnij.eu

ZGŁOŚ UDZIAŁ
Zgłoś budynek, który poddałeś renowacji!

Czekamy na zgłoszenia do 31 października 2020 r.
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Rzeczywiście, ale po pierwsze – 
taka obowiązuje nomenklatura, a po 
drugie – nie ma co chwalić, niech się 
ścieżka broni sama. Nie mam obaw 
co do wyniku tej obrony, bo wiem, że 
spacerujący  wysoko ją cenią. Trasa 
składa się z dwunastu stanowisk po-
święconych dziedzictwu kulturowe-
mu i przyrodniczemu Gór Izerskich 
i Żytawskich. 

Każda z tablic porusza jeden temat 
i możemy się z nich dowiedzieć:
1. Skąd wiemy jaka będzie pogoda?
2. Jak mądrze zarządzać lasem?
3. Co jest pod ziemią?
4. Jakie to drzewo?
5. Zwierzęta nocy.
6. Poznaj cietrzewia
7. Model toru bobslejowego
8. Model skoczni narciarskiej
9. Noc za dnia
10. Bogactwa ziemi
11. Katastrofa ekologiczna
12. Domy przysłupowe

Leśny Kompleks Promocyjny 
„Sudety Zachodnie”, w skład któ-
rego wchodzi Nadleśnictwo Świera-
dów został powołany piętnaście lat 
temu, aby promować wyjątkowość 
lasów Gór Izerskich pod względem 
przyrodniczym, turystycznym i hi-
storycznym. 

Tereny nadleśnictwa Świeradów 
przyciągają coraz większą ilość tu-
rystów z Polski i zza granicy. Goście 
przebywający na naszym terenie są 
zainteresowani przyrodą a wycho-
dząc na szlaki turystyczne chcą zo-
baczyć to co najpiękniejsze i najcen-
niejsze.

Bardzo nam zależy na tym, aby 
turystyka nie zakłócała naturalnego 
tętna przyrody. Chcemy zapewnić 
jak największą ilość atrakcji na ist-
niejących już szlakach turystycznych, 
jednocześnie przekazując najciekaw-
sze informacje w przystępny sposób.

Tak powstał pomysł na  transgra-
niczny projekt „Przygoda w górach”. 
Chcemy w nim przedstawić dzie-
dzictwo naturalne i kulturowe Gór 
Izerskich, ale także Gór Żytawskich. 
Partnerem projektu jest Miasto Zit-
tau.

„Przygoda w górach” to kilka  in-
westycji po dwóch stronach granicy:

– budowa wiaty turystycznej na 
Górze Zajęcznik,

– odbudowa wieży widokowej na 
Czerniawskiej Kopie, 

– budowa trasy turystycznej 
„Przygoda w górach”

– przywrócenie do użytku tera-
z=sy Goldbachweg

– poprawa dostępności turystycz-
nej wokół Kelschstein.

Wiata turystyczna została odda-
nia do użytku turystów już w lipcu, 
jest zwieńczeniem ścieżki edukacyj-

Projekt „Przygoda w górach”
nej Zajęcznik, łatwo do niej trafić po-
ruszając się zielonym, lub czarnym 
szlakiem turystycznym.

Wieża widokowa jest budowa-
na na szczycie Czerniawskiej Kopy, 
w tym samym miejscu, w którym 
stała wiele lat temu jej poprzednicz-
ka, znana nam tylko z fotografii. 
Wykonana z wytrzymałego drewna 
modrzewiowego. Jej wysokość to 
15 m i posiada dwa tarasy widoko-
we. Równocześnie pomieści około 
20 osób. Obok wieży zbudowane są 
miejsca do wypoczynku i stojaki na 
rowery, co ma znaczenie z uwagi na 
bliskie sąsiedztwo ścieżek rowero-
wych Singletrack. Wieża oddana do 
użytku u schyłku lata. 

Trzecim elementem „Przygody 
w górach”, scalającym wszystkie in-
westycje po obu stronach granic bę-
dzie ścieżka turystyczna, przebiega-
jąca po fragmencie nieczynnego już 
toru bobslejowego. Stanie się dużą 
atrakcją dla spacerujących czarnym 
szlakiem turystycznym, oraz al-
ternatywą dla czerwonego szlaku. 
Zawierać w sobie będzie trzynaście 
punktów, które opowiedzą o sporcie, 
budownictwie, przyrodzie i historii 
Gór Izerskich i Żytawskich. Na ścież-
kę zapraszamy wiosną 2020 roku.

Spacer po nowych atrakcjach 
uatrakcyjni aplikacja mobilna, za-
wierająca rozszerzone informacje, 
audiodeskrypcja dla osób niedowi-
dzących, oraz zestaw scenariuszy za-
jęć do przeprowadzenia lekcji przez 
nauczycieli.

„Przygoda w górach” powstaje 
dzięki dofinansowaniu w 85%  z  
Programu Współpracy INTER-
REG  Polska-Saksonia 2014-2020 
– Wspólne dziedzictwo naturalne 
i kulturowe.

Rozmowa z Barbarą Rymaszew-
ską, starszym specjalistą Służby Le-
śnej ds. LKP, strategii i komunikacji 
społecznej z Nadleśnictwa Świera-
dów-Zdrój

– O tutejszych lasach opowiada 
Pani z takimi emocjami, jakby się 
Pani tu właśnie urodziła, wręcz 
w lesie…

– Nie całkiem tak było… Do Świe-
radowa-Zdroju przeprowadziłam się 
na początku lat dziewięćdziesiątych. 
Nie znałam rówieśników, w tygo-
dniu uczyłam się w technikum le-
śnym i mieszkałam w internacie. 
Przyjeżdżając na weekendy i waka-
cje większość czasu spędzałam na 
poznawaniu okolic a zwłaszcza gór. 
Wybierając się na Stóg Izerski, czy też 
Izerską Łąkę z chęcią maszerowałam 
tzw. „Ścieżką Zdrowia”. Zadziwiała 
mnie swoimi licznymi, wydawało 

Znaczek 
turystyczny

Ostatnimi laty modna „zrobiła 
się” jedna z pamiątek turystycznych 
– znaczki turystyczne. To polski, 
dolnośląski pomysł na to, by po od-
wiedzeniu jakiegoś miejsca, warte-
go zwiedzania, można było zakupić 
drobiazg z tego właśnie miejsca, 
z wizerunkiem obiektu, przedmio-
tu, budowli. „Znaczki” nie mają 
szans w rywalizacji z magnesami 
na lodówki, hitem ostatnich trzech 
– czterech lat, ale też ich pomysło-
dawca nie miał takiego zamiaru, Jego 
pomysł skierowany jest do grupy 
bardziej wytrawnych turystów, niż 
tylko uczestników wycieczek zbioro-
wych, czy grup rodzinnych. Czeską 
odmianą znaczka, także popularną, 
są „wizytki” – wklejki do specjalnie 
wydawanych w tym celu książeczek.

A co do znaczków – emitent tej 
pamiątki dba o to, by zaopatrzyć ory-
ginalne obiekty w znaczki, ale też nie 
„rozrzuca” ich w każdym miejscu. 
W Jeleniej Górze – dla przykładu – 
są w obiegu tylko trzy: z tramwajem 
w Rynku, Ratuszem i Muzeum Kar-
konoskim, Warunkiem emisji znacz-
ka jest zgoda dysponenta na jego 
rozprowadzanie i gwarancja dostęp-
ności znaczka w sprzedaży.

Fakt, że wieża zbudowana przez 
Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój ma 
już swój znaczek dowodzi, że ten 
obiekt został dostrzeżony przez orga-
nizatorów turystyki i wysoko ocenia-
ją ruch odwiedzających to miejsce. 

„Moje” drzewa, „mój” las, moja pasja
się, mało logicznymi zakrętami. Pra-
cując już w Nadleśnictwie Świera-
dów dowiedziałam się, że nie są one 
przypadkowe, gdyż jeszcze niedawno 
funkcjonował  na ich fragmentach 
tor saneczkowy. Długość toru wy-
nosiła 2500 m, a różnica poziomów 
startu i mety liczyła aż 235  m. Tor 
składał się z 6 zakrętów. Niektóre 
bandy wybudowano z ciosanego 
kamienia na 6-7 metrów. Start znaj-
dował się na  Stogu Izerskim a meta 
w Parku Zdrojowym. 

Miejsce to prawie trzydzieści lat 
później stało się inspiracją do wybu-
dowania przez Nadleśnictwo Świera-
dów ścieżki turystycznej „Przygoda 
w górach”, będącej integralną częścią 
transgranicznego projektu pod tym 
samym tytułem.

– „Ścieżka” to brzmi skromnie, 
bo to i kawał drogi i jeszcze większy 
„kawał” wiedzy…

To nie jest „trakt dla przyjezdnych, 
myślę, że to może być co najmniej 
tak samo ciekawe dla miejscowych. 
Jest  on przeznaczony dla wszystkich 
mieszkańców naszych okolic i tury-
stów niezależnie od wieku i liczności 
grupy. Nie zawiera wyłącznie suchych 
informacji, ale też konkretne zada-
nia do wykonania, które ugruntują 
zdobyta wiedzę. Jeszcze w tym roku 
Nadleśnictwo Świeradów przygotuje 
aplikację mobilną z audiodeskrypcją, 
która znacznie pomoże w korzysta-
niu z trasy osobom słabiej widzącym, 
bądź dzieciom. 

„Przygoda w górach” powstaje 
dzięki dofinansowaniu w 85%  z  Pro-
gramu Współpracy INTERREG  Pol-
ska-Saksonia 2014-2020 – Wspólne 
dziedzictwo naturalne i kulturowe.

Czy wiesz, że:
 – Trasa  „Przygoda w Górach” 

jest dodatkową atrakcją czarnego 
szlaku turystycznego. Rozpoczyna 
się nad górną częścią Parku Zdro-
jowego i kończy na wysokości DW 
Czeszka. Łącznie mierzy ok. 1100 
metrów.

– w ramach tego samego pro-
jektu została wybudowana wiata 
turystyczna przy ścieżce eduka-
cyjnej Zajęcznik”, oraz wieża wi-
dokowa na Czerniawskiej Kopie.

Widok z wieżyWidok z wieży

„Moje drzewa” (B.R.) – lipa, buk i...

...wyjątkowo nietypowe  – ... Jakie to drzewo? – czekamy na odp. Czytelników

Czy wiesz, że:
Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Sudety Zachodnie, obejmuje 

swym zasięgiem całą polską część Gór Izerskich, czyli 22 866 ha.
Leśne Kompleksy Promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzą-

ce w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego 
kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność skła-
du gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach 
LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania 
naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.
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Język czasu pandemii

O mowa polska 
Epidemia ujawniła nie tylko agresję 

słowną, ale też aktywność w pisaniu 
tych ludzi, którzy na co dzień nie pi-
sują niczego. A jeśli już poczuli prze-
możną wolę przelewania swoich „my-
śli” na papier (a raczej na monitor), to 
piszą, jak mówią i jak słyszą. „Obyś 
z dech” – przeczytaliśmy życzenia 
kierowane do bliźniego oraz „sieć 
w domu! ” – sugestię zachowania 
ostrożności sanitarnej i dystansu spo-
łecznego. Wszystko to piszą zapewne 
szczerzy  ludzie zwyczajni, jednak nie 
na tyle, żeby odczuwać potrzebę sza-
cunku dla języka polskiego. 

Po kaście na co was stać! Napisał 
w tzw. komentarzach jeden z kryty-
ków władzy lokalnej, zachęcając do 
aktywności. On sam już pokazał, że 
stać go na napisanie słowa, które by-
łoby absolutnie niezrozumiałe, gdyby 
nie kontekst dalszego ciągu zdania. 
Suweren nie musi umieć pisać, dla 
demokracji wystarczy, żeby umiał 
skreślić krzyżyk. To refleksja dla 
wszystkich kandydujących na rozma-
ite urzędy.

Konia z rzędem temu, kto powie, 
że każdy z nas pamięta, bądź ma  al-
bumach zdjęcie swoich dziadków, 
a przynajmniej wie, jakie były ich 
imiona. Nie należy pytać o nazwisko 
panieńskie babci, bo nie należy są-
dzić, że znajdzie się wielu takich, co 
je znają.

A dotyczy to czasów, kiedy jeszcze 
w modzie były albumy fotograficz-
ne, zdjęcia kopiowane na papierze, 
itp. wynalazki. A dziś, kiedy niemal 
wszyscy posługują się telefonem 
i zdjęcia tak wykonywane mają trwa-
łość nikłą, to można przypuszczać, że 
za kilka lat takich fotografii, do któ-
rych można się odwołać nie będzie 
w ogóle.

Tymczasem wyjątkowej jakości 
dokumentacją rodzinną dysponu-
ją… krowy. A przynajmniej dyspo-
nowały. Jednym z eksponatów Izer-

Powiedzenie „konia z rzędem 
temu, który…” wychodzi co prawda 
z użycia, ale póki i konie i ich ozdob-
na uprząż (ów rząd właśnie) były 
jeszcze w częstszym użyciu, stwier-
dzenie to oznaczało, iż komuś, kto 
dokona czynu nadzwyczajnego na-
leży się takaż nadzwyczajna nagroda. 
W tym min. siodło osadzone na ste-
lażu, nakładane na futrzany czaprak 
(podkładkę chroniącą grzbiet konia 
przed otarciem), ozdobne strzemio-
na, ozdobna uzda z przymocowa-
nym do niej munsztukiem , to zna-
czy metalowym kiełznem służącym 
do kierowania koniem. To wszystko 
składało się na koński rząd.

Drzewo genealogiczne… krowy

skiej Galerii Artystycznej jest krowia 
metryka, gdzie zapisano (precyzyjnie 
– narysowano) kształt plam na kro-
wiej skórze, datę urodzenia zwierzę-
cia, imiona i numery identyfikacyjne 
nie tylko ojca i matki, ale też dziad-
ków i pradziadków. Karta metrykal-
na jest bardziej skomplikowana, niż 
współczesnego noworodka.

Nie było RODO, więc wszystko 
mamy – za przeproszeniem – jak na 
talerzu, póki na tym samym talerzu 
nie znalazła się owa krowa, nawet je-
śli w kawałkach.

W czasach, gdy toczymy w naj-
wyższych organach Polski – i słusz-
nie – boje o dobrostan zwierząt, 
można też uzmysłowić wszystkim 
tym, którzy wzajemnie przekonu-
ją się o swoich racjach, że dbałość 
o zwierzę zaczynać się może choćby 
od jego dokumentów. 

Na marginesie konia i rzędu
W jednym zdaniu tyle słów, które 

dziś już dla większości nic nie zna-
czą. Możni dawniej dawali konia 
z rzędem wtedy, gdy poddani wyka-
zali się czymś niezwykłym, albo gdy 
przegrali zakład. Zdarzały się też – 
ponoć – próby wyłgania się z obietni-
cy nagrodzenia, za pomocą gry słów. 
Kiedy – jak wynika z jednej z opo-
wieści – ktoś, komu obiecano konia 
z rzędem, przyszedł z pretensjami, że 
zamiast wartościowego wierzchowca 
z pełnym wyposażeniu dostał jakąś 
snującą się szkapę, to usłyszał: obie-
całem konia zrzędę i takiego właśnie 
dałem...

Co do joty…
Mówimy „co do joty”, albo „ani na 

jotę”. Czy ktoś używający tego okre-
śleni zastanowił się choćby przez 
chwilę o to jest owa ‘jota”, która nada-
je proporcje treści naszej wypowie-
dzi. Możemy też powiedzieć „wcale”, 
lub „ani troszkę”, czy „nawet odrobi-
nę”… synonimów jest mnóstwo. Nie-
którzy jednak gustują w „jocie”. Musi 
być malutka skoro jest określeniem 
precyzji.

I rzeczywiście tak jest – „jota” to 
najmniejsza z liter alfabetu… grec-
kiego. Dziewiąta w kolejności. Jest 
zapisywana najmniejszym znakiem 
graficznym. Ponoć pierwszym, który 
użył takiego porównania był Ewange-
lista Mateusz (stąd greka), który miał 
zapisać zdanie wypowiedziane przez 
Chrystusa w taki sposób: Dopóki zie-
mia i niebo nie przeminą, ani jedna 
jota (…) nie zmieni się w Prawie, aż 
wszystko się spełni (…).

Po dwóch tysiącach lat to określe-
nie nadal funkcjonuje, chociaż ci, któ-
rzy go używają, najczęściej nie mają 
najmniejszego (ani na jotę) pojęcia, 
skąd się ono wzięło. 

Powiedzieli
„posiadam znajomość czterech 

języków…” – napisała w swoim CV 
jedna z kandydatek starających się 
o pracę. Pewnie chodzi o niemiecki, 
francuski, hiszpański i oczywiście an-
gielski, bo gdyby ta osoba operowała 
płynnie polskim, to napisałaby mniej 
„uczenie” – znam cztery języki – i by-
łoby wszystko jasne. Lepsze z reguły 
bywa wrogiem dobrego. 

„Proces ten zwykle trwa od paru 
do kilku lat” – zapisano w jednym 
z tekstów na portalu „Plejada” (20.07., 
godz. 14.15). Autor/ka (?) nie wgłę-
biała się w jak bardzo parę lat różni 
się od kilku lat, ale dla Czytelników 
niektórych portali ta różnica nie jest 
istotnym elementem rozumienia tek-
stu, więc się też nie wgłębiają.

„Ty zaobserwuj, ja odobserwuję, 
to znaczy – jestem zainteresowa-
na…” – tak zapisano zachętę do na-
wiązania znajomości na przełomie II 
i III dekady XXI w. Jakoś dawniej to 
wszystko było chyba prostsze z jednej 
strony, a z drugiej – trudno uwolnić 
się od myśli, że gdyby teraz młodym 
ludziom odebrano instagram, FB, 
tweety itp. zabawki, to pogubiliby się 
w życiu od razu, bo jak tu nawiązać 
rozmowę, kiedy ktoś nie ma gdzieś 
swojego profilu? 

Są powody, żeby się obawiać wi-
rusa, więc są też powody, żeby prze-
strzegać medycznych zaleceń. Tych 
o myciu rąk, co wydawałoby się 
oczywiste, tych o „dystansie społecz-
nym”, co jest trudne, ale jednak moż-
liwe, i tych o maseczkach – co jest 
konieczne.

Nie wypada się śmiać z zagrożenia, 
bo pusty śmiech oznacza lekceważe-
nie, a to już może być początek nie-
szczęścia. Ale… potrzebna jest nam 
nutka optymizmu, nabrania dystan-
su (nie społecznego, a osobistego) do 
groźnego zjawiska. Potrzebne jest też 
takie zachęcanie do przestrzegania 
sanitarnych rygorów, żebyśmy się nie 
czuli nimi zniewoleni, a łatwiej ak-
ceptowali. Poprosiliśmy więc jedną 
z plastyczek, pracujących na terenie 
Partnerstwa Izerskiego, żeby „coś 
wymyśliła”, Tym „czymś” miałaby 
zachęcić najmłodszych, ale nie tyl-
ko, żeby zobaczyli, że akceptowanie 
rygorów może mieć zabawną formę 
i nie trzeba się na to dąsać.

S. Alieksieienko wymyśliła serię 
„kociaki-pandemiaki” malowaną 
na ceramicznych talerzach, co łączy 
tradycję regionu, słynącego przecież 
z tzw. kamionki bolesławieckiej i jej 
malowania z informacją o tym, że 
maseczka może być zabawna. Pla-
nowany był nawet wernisaż takiej 

W jednym z miast Pogórza Izer-
skiego obchody jubileuszy małżeń-
skich przebiegają bardzo uroczyście. 

Jeden z oficjeli uczestniczących 
w jubileuszu opowiada niezmiennie 
tę samą anegdotę, co nie znaczy, że 
nie zna innych. Jednak ta wpisała 
się już w tradycję takich uroczy-
stości. A brzmi to tak: Córka pyta 
ojca – jak się to stało, że w zgodzie 

Dowcip, który bawi wciąż nowych jubilatów
przeżyliście razem tak wiele lat? To 
musiało być szalenie trudne… – 
Wcale nie – odpowiada ojciec. – Po 
prostu umówiliśmy się z mamą, że 
naprawdę ważne, przełomowe de-
cyzje podejmuję ja, a takie drobne, 
codzienne – ona.

– I co, i co? – dopytuje córka.
– I nic – odpowiada ojciec. – Jakoś 

trudnych decyzji jeszcze nie było… 

Dobry 
przykład

Przy jednej z dróg „międzynaro-
dowych” Pogórza Izerskiego stoją 
tuż obok posesji i obok jezdni cztery 
rzeźby. Wszystkie wyjątkowo intere-
sujące i oryginalne, ale jedna z nich 
przykuła naszą uwagę wyjątkowo. 
Otóż rzeźba ma formę pnia drzewa, 
w dziupli którego chroni się leśne 
zwierzątko. Nieco wyżej, zainstalo-
wano we „wcięciu” skrzynkę na listy.

Podziwiamy wyobraźnię i umiejęt-
ność połączenia funkcji ozdobnych 
i użytkowych, bo dopiero to jest – 
naszym zdaniem sztuką, by udanie 
skojarzyć obie te płaszczyzny, a w do-
datku przykuć uwagę przejeżdżają-
cych obok. Naśladownictwo wska-
zane. I nie chodzi tutaj o bezmyślne 
kopiowanie przykładu (chociaż pew-
nie właściciele i z tym się liczą), ale 
zachętę do samodzielnego, odkryw-
czego myślenia o tym, jak i co zrobić, 
żeby było i ładne, i czemuś służyło. 

Kociaki – pandemiaki

Oswoić epidemię
wystawy, na której moglibyśmy zo-
baczyć w maseczkach nie tylko koty, 
ale też inne zwierzęta, ale to okazało 
się – niestety – niemożliwe.

Epidemia wróciła jesienią ze 
zdwojoną siłą, więc wystawy, werni-
saże, spotkania, itp. musimy odłożyć 
na dłuższy jeszcze czas. Możemy 
jednak „oswoić epidemię” w naszej 
gazecie i – publikując talerze i ko-
mentarz do nich – właśnie to robimy. 
Zapoznajmy się z „kociakami-pan-
demiakami”, bo z samą pandemią już 
się – niestety – zapoznaliśmy. A do 
pomysłu wystawy powrócimy może 
w lepszym czasie. 

Rzeźba w Wojciechowie


