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Lokalna Grupa Działania Partner-
stwo Izerskie stoi przed bardzo ważną 
sprawą – jak zbudować „markę izer-
ską”? Co to w praktyce może znaczyć 
dla wszystkich przedsiębiorców, agro-
turystyk, rękodzielników, zespołów 
śpiewaczych, itp. A przede wszystkim 
– jak określić cechy owej „marki izer-
skiej”, by był to pożądany certyfikat 
świadczący o jakości pracy. Który 
identyfikowałby wszystko co najlep-
sze na Pogórzu.

Sprawa nie jest prosta, bo z jednej 
strony promocja marki zakłada, że 

Marka izerska

Suma ambicji i spełnień
to nie autorzy jej graficznego zna-
ku będą starali się o to, by była ona 
przedmiotem pożądania przedsię-
biorców działających na Pogórzu, 
a odwrotnie. To twórcy czy przedsię-
biorcy powinni o nią zabiegać, starać 
się o pozyskanie tego znaku. Muszą 
być przekonani, że w publicznym 
odbiorze ten, kto ma „markę izer-
ską” – jest odrobinę lepszy od tego, 
kto jej nie ma. Posiadacz marki musi 
więc z jednej strony mieć świado-
mość wyróżnienia i o nie zabiegać, 

Mamy pociąg  
do kamienia

Od Redaktora

Wyjątkowym, bo jubile-
uszowym, 40. numerem „Ech 
Izerskich kończymy ten wy-
jątkowo trudny rok. Nie był 
najszczęśliwszy. Epidemia 
bowiem, która dała o sobie 
znać w pierwszym kwartale, 
dręczyła do ostatniego dnia 
roku. Ograniczyła aktywność, 
zdewastowała kalendarze im-
prez, odebrała wiele satysfakcji 
z dokonań, które mogły cieszyć 
wielkie grupy uczestników, 
a pozostawały tylko radością 
samych twórców.

A jednak także w tym wyda-
niu gazety, w której nie może-
my abstrahować od odniesień 
do skutków wirusa, w którym 
przecież żegnamy kilkoro 
mieszkańców, zmarłych po 
zakażeniu, nie brakuje też tek-
stów optymistycznych. Wciąż 
przecież powstają nowe inicja-
tywy, w wielu miejscach rodzą 
się nowe pomysły. Epidemia 
przyniosła wiele dramatów, 
ale nie zabiła całej aktywności. 
Kiedyś się przecież skończy 
i nie można marnować czasu 
na ubolewania, że jeszcze trwa.

Zawsze pojawiają się nowe 

potrzeby. W tym numerze spo-
ro miejsca poświęcamy na tek-
sty o „marce izerskiej”, to znaczy 
o poszukiwaniu takiego symbolu, 
który byłby klarownym znakiem 
jakości pracy setek mieszkańców 
i firm, instytucji i stowarzyszeń, 
które codziennie starają się, by 
słowa „jakość” i „Pogórze Izer-
skie” były czytelnymi synoni-
mami. Wchodzimy w roku 2021 
wciąż z covid, ale z nowymi na-
dziejami.

Życzenia – abyśmy zdrowi byli 
– dawniej były zdawkowym slo-
ganem. Od prawie roku nabrały 
nowych, poważnych treści, sta-
ły się przesłaniem. Od zdrowia 
bowiem zaczyna się droga do 
każdego sukcesu. My też życzy-
my zdrowia i pełnego satysfakcji 
spotkania z Czytelnikami w gru-
dniowym wydaniem „Ech Izer-
skich” w roku 2021.

Życzymy optymizmu i wiary 
we własne siły, ale też wiary w to, 
że zawsze ktoś nam pomoże, gdy 
będzie trudniej, ale i my pomo-
żemy komuś, żeby jemu było ła-
twiej. Życzliwość wzajemna po-
winna też być elementem „marki 
izerskiej”

Szczęścia wszystkim życzy 
Bożena Mulik

Redaktor Naczelna 

Święta Bożego Narodzenia zawsze były czasem spokoju, wyciszenia, refleksji i rodzinnych spotkań. I takie 
pozostaną, bo atmosfera tych dni nie ulegnie zmianie, choć zapewne zmieni się forma spotkań. Już nie przy 
jednym stole, a przy kilku monitorach, połączeni jednak jedną siecią będziemy mogli rozmawiać, życzyć sobie 
lepszego roku, sukcesów, spełnienia marzeń. Wszystko będzie prawdziwe, od opłatka do karpia, grzybów, barsz-
czu z uszkami… Nawet łzy wzruszenia, jeśli popłyną, a można przypuszczać, że ich nie zabraknie, bo pomimo 
wszystkich wysiłków nie będzie można tym razem nikogo dotknąć i przytulić.

Życzymy wszystkim Czytelnikom „Ech Izerskich” najlepszych doznań świątecznych i takich lat w przyszło-
ści, by niczego nie brakło w kolejne święta, a czas trudnych doświadczeń minionego roku, niech pozostanie tylko 
czasem próby, z której wszyscy wyjdziemy zwycięsko.

Spełnienia marzeń i wszystkiego, o czym można sobie pomarzyć życzy 
Zarząd Stowarzyszenia LGD z Prezesem i zespołem pracowników Biura 

Czy jest coś, co może łączyć 
„Ostatnią Wieczerzę”, orła i pałac 
z okresu baroku? Oczywiście, można 
nawet dodać do tego kompletu lo-
komotywę i kościół gdzieś w Niem-
czech. Tym czymś, co łączy wszyst-
kie te obiekty i zdarzenia jest fakt, że 
wszystkie one w całości bądź w czę-
ści, lub też w formie modelu zostały 
wykonane w Proszówce. W firmie 
zajmującej się obróbką piaskowca, 
dla której ta skała nie ma prawie żad-
nych tajemnic. 

… co jest najważniejsze w świe-
cie? W Olszynie nie lustereczko, ale 
„Lustro” – gazeta szkolna. I ona opo-
wiada o sprawach ważnych nie tylko 
dla uczniów, choć „Lustro” to pozor-
nie zwyczajna gazeta w tamtejszej 
Szkole Podstawowej nr 1. Wydanie 
specjalne „Lustra” można czytać jak 
powieść.

Faktycznie bowiem teksty tam pu-
blikowane mogłyby się stać kanwą 
niejednej powieści. Szkolni dzienni-
karze dotarli do najstarszych miesz-
kańców gminy i zadawali najprostsze 
w świecie pytania – skąd się Pani/Pan 
wzięli w Olszynie?

Wincentyna Kaletyńska była po 
prostu sanitariuszką w wojsku, więc 
została jedną z pierwszych osadni-
czek wojskowych, zresztą nie od razu 
w Olszynie. 

Adela Dymowska miała bardziej 
skomplikowaną drogę do Olszyny, 
bo z Kresów Wschodnich najpierw 
jechała półtora miesiąca na Sybir, 
a nim dojechała do Nowosybirska 
urodził się jej w wagonie bydlęcym 
brat, a zmarła babcia, której – ze 
względu na zmarzniętą ziemię nie 
można było pochować, więc ciało za-
kopano w śniegu. Po dłuższym czasie 
zamieszkiwania w jednym baraku 
razem z 24 innymi rodzinami, bez 
światła, za to z pluskwami, gryzący-
mi do kości, wyjechała do Kazachsta-

nu, gdzie też było marnie, ale jednak 
trochę cieplej. Na tyle, że można było 
mieszkać w ziemiankach. A stamtąd 
już było bliżej do Polski, do której 
dojechała w 1956 roku.

Jakub Mularczyk wspomina swo-
jego pradziadka i rozmowy z dziad-
kiem, który został w trakcie wojny 
wywieziony na roboty przymusowe 
jako nastolatek. Nie było łatwo spro-
stać oczekiwaniom bauera, któremu 
zawsze coś nie pasowało, ale dzia-
dek zachował do końca życia wspo-
mnienie o dzieciach bauera, które 
ukradkiem przynosiły mu chociaż 
odrobinę chleba, chcąc ulżyć w cięż-
kiej doli. I książkę, dzięki której ła-
twiej mu było nauczyć się podstaw 
niemieckiego, by lżej znosić kaprysy 
gospodarza. I napis, kulfonami, ale 
po polsku, bo tak się postarał 10.letni 
syn tego drania – „nie każdy Niemiec 
jest zły… niech nam Matka Boska 
wybaczy”. 

Wojciech Chorzępa zachował 
wspomnienia z Ukrainy, mając 
szczególny szacunek do starego 
zdjęcia, jedynej pamiątki „tamtego 
życia”. Zdjęcie, wykonane w 1934 
roku przedstawia praprababcię i pra-
babcię (mającą wówczas 4 lata) oraz 
kilka innych osób. Rodzina została 
ostrzeżona przez przyjaznego Ukra-

Lustereczko, powiedz przecie…

Dokończenie na str. 3
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1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od 
11.01.2021  r. do dnia 25.01.2021  r. 
w godzinach 9:00 – 13:00.

3. Miejsce składania wniosków: 
Beneficjenci zainteresowani udzia-
łem w konkursie składają wypełnione 
wnioski wraz z załącznikami osobi-
ście albo przez pełnomocnika albo 
przez osobę uprawnioną do reprezen-
tacji w biurze Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, które mieści się 
w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gry-
fów Śląski 

• Wniosek wraz z załącznikami na-
leży składać na odpowiednich, aktu-
alnie obowiązujących formularzach: 
w 2 egzemplarzach w wersji papiero-
wej oraz wniosek w  wersji elektro-
nicznej na nośniku. Wersja papierowa 
i elektroniczna wniosku muszą być 
tożsame. Oba egzemplarze pozosta-
wiane są LGD.

• Wnioskodawca powinien posia-
dać własny egzemplarz, na którym 
uzyska potwierdzenie wpływu (która 
zostanie zwrócona Wnioskodawcy 
z potwierdzeniem złożenia wniosku 
do LGD), Pracownik Biura LGD po-
twierdza przyjęcie wniosku umiesz-
czając na każdym egzemplarzu: pie-
częć LGD, datę i godzinę złożenia 
wniosku, podpis przyjmującego wnio-
sek oraz indywidualny numer sprawy 
nadany przez LGD.

• Wnioski powinny być złożony 
w dwóch skoroszytach, a wersja elek-
troniczna w papierowej kopercie. 

Ważne: 
Kopie dokumentów dołącza się 

w formie kopii:
– potwierdzonych za zgodność z ory-

ginałem przez pracownika LGD, 
– lub podmiot, który wydał doku-

ment,
– lub w formie kopii poświadczo-

Nr ogłosze-
nia o naborze: 

2/2021

nych za zgodność z oryginałem 
przez Notariusza

4. Forma wsparcia: Do 300 000 
zł – refundacja 70% poniesionych 
kosztów przy utworzeniu 2 lub więcej 
miejsc pracy lub 50% poniesionych 
kosztów przy utworzeniu 1  miejsca 
pracy

5. Zakres tematyczny operacji:
Rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim objętym strate-
gią rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w rozumieniu art. 
2 pkt 19 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i  Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i  Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchy-
lającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej 
„LSR”, przez:

c). rozwijanie działalności gospo-
darczej,
Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
• Cel ogólny 1„Obszar Partnerstwa 

Izerskiego rozwinięty gospodar-
czo”, 

• Cel szczegółowy 1.1. „Obszar 
o rozwiniętej przedsiębiorczości 
w oparciu o lokalne zasoby z za-
chowaniem zasad ochrony środo-
wiska”, 

• Przedsięwzięcie 1.1.2. „Roz-

wój istniejących podmiotów 
gospodarczych, podnoszenie 
kompetencji osób biorących 
udział w tworzeniu i rozwija-
niu podmiotów gospodarczych 
z uwzględnieniem osób z grup 
defaworyzowanych”

6. Planowany wskaźnik do osią-
gnięcia: 

Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego przedsiębior-
stwa, w tym szkoleń dotyczących pod-
noszenia kompetencji i operacji ukie-
runkowanych na innowacje – 5 szt.

7. Warunki udzielenia wsparcia 
obowiązujące w ramach naboru: 
a) Złożenie kompletu wymaganej do-

kumentacji w miejscu i terminie 
podanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Stra-
tegią Rozwoju Stowarzyszenia 
LGD Partnerstwo Izerskie 

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

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

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie 

pomocy wraz z kompletem za-
łączników,

b) formularz opisu zgodności opera-
cji z lokalnymi kryteriami wyboru.

9. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ra-

mach naboru wynosi 1 484 181,88 zł 
(371 045, 47 euro)

10. Doradztwo: Punkty za doradz-
two uzyskują Beneficjenci, którzy 
skorzystają z doradztwa osobiście 
lub poprzez email do danego naboru 
w terminie od publikacji ogłoszenia 
do dnia 18.01.2021 r. 

11. Lokalne kryteria wyboru ope-
racji dla operacji realizowanych na 
obszarze objętym LSR realizowa-
nych przez inne podmioty niż LGD. 
– Operacja dotyczy działalności go-
spodarczej z wykorzystaniem lokal-
nych zasobów 
(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2) 
– Realizacja operacji spowoduje 
utworzenie miejsc pracy w przelicze-
niu na pełen etat średniorocznie 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)
– Czy wnioskodawca jest osobą 
z grupy defaworyzowanej lub tworzy 
miejsce pracy dla w/w grupy (bezro-
botni, osoby powyżej 50 roku życia, 
osoby poniżej 35 roku życia oraz ko-
biety)
(0 lub 3 – waga oceny 2)
– Operacja ma charakter innowacyjny
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)
– Zastosowanie rozwiązań sprzyja-
jących ochronie środowiska i klimatu 
(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)
– Udział wkładu własnego w realiza-
cję operacji 
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 1)
– Wniosek jest kompletny, Biznesplan 
jest racjonalny, realny oraz nie bu-
dzący wątpliwości 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Beneficjent korzystał z doradztwa i/
lub uczestniczył w szkoleniu
 (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Operacja będzie realizowana 
w miejscowości zamieszkałej przez 
nie więcej niż 5 000 mieszkańców 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

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

W przypadku uzyskania jedna-
kowej ilości punktów przez dwie lub 
więcej operacji o kolejności na liście 
wybranych lub nie wybranych decy-
duje data i godzina złożonego wnio-
sku.

12. Informację o miejscu za-
mieszczenia dokumentów 
a) Procedury wyboru i oceny ope-

racji w ramach LSR oraz Lokal-
ne kryteria wyboru operacji oraz 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kie-
rowanego przez Społeczność w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
(LSR)dostępne są na jej stronie in-
ternetowej www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl w  zakładce strategia/
kryteria i procedury oraz Reali-
zacja LSR / Nabory

b) Formularze wniosku o udziele-
nie wsparcia i wniosku o płat-
ność oraz instrukcje wypełniania 
wniosków, oraz formularz umowy 
o udzielenie wsparcia dostępny 
jest na jej stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl, www.umwd.
pl oraz na www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl w zakładce Realizacja 
LSR/ wnioski oraz Realizacja LSR 
/ Nabory 

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

Szczegółowe informacje dotyczące 
naboru, można uzyskać od ponie-
działku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 
w pod numerem tel. 75 78 13 163 lub 
603-087-205, email: biuro@lgdpart-
nerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” za-
pewnia bezpłatną pomoc w przygo-
towaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wnio-
sku odpowiada Wnioskodawca

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór 
wniosków o  dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Rozwój działalności 
gospodarczych

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: 
od 11.01.2021 r. do dnia 25.01.2021. 
w godzinach 9:00 – 13:00.

3. Miejsce składania wniosków: 
Beneficjenci zainteresowani udzia-
łem w konkursie składają wypełnione 
wnioski wraz z załącznikami osobi-
ście albo przez pełnomocnika albo 
przez osobę uprawnioną do reprezen-
tacji w biurze Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Izerskie, które mieści 
się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 
Gryfów Śląski 

• Wniosek wraz z załącznikami 
należy składać na odpowiednich, ak-
tualnie obowiązujących formularzach: 
w 2 egzemplarzach w wersji papiero-
wej oraz wniosek w  wersji elektro-
nicznej na nośniku. Wersja papierowa 
i elektroniczna wniosku muszą być 
tożsame. Oba egzemplarze pozosta-
wiane są w LGD.

• Wnioskodawca powinien posia-
dać własny egzemplarz, na którym 
uzyska potwierdzenie wpływu (która 
zostanie zwrócona Wnioskodawcy 
z potwierdzeniem złożenia wniosku 
do LGD), Pracownik Biura LGD po-
twierdza przyjęcie wniosku umiesz-
czając na każdym egzemplarzu: pie-
częć LGD, datę i godzinę złożenia 
wniosku, podpis przyjmującego wnio-
sek oraz indywidualny numer sprawy 
nadany przez LGD.

• Wnioski powinny być złożony 
w dwóch skoroszytach, a wersja elek-
troniczna w papierowej kopercie. 

Ważne: 
Kopie dokumentów dołącza się 

w formie kopii:
– potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem przez pracownika LGD, 

– lub podmiot, który wydał doku-
ment,

– lub w formie kopii poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem przez 
Notariusza,

4. Forma wsparcia: Premia – ry-
czałt na podejmowanie działalności 
gospodarczej w wysokości 100 000 zł 
wypłacana w dwóch transzach;

5. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na ob-

szarze wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 
19 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawia-
jącego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Funduszu Spójno-
ści, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustana-
wiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego roz-
porządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
320), zwaną dalej „LSR”, przez:

a) podejmowanie działalności go-
spodarczej,

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju: 
Cel ogólny 1„Obszar Partnerstwa 

Izerskiego rozwinięty gospodarczo”, 
Cel szczegółowy 1.1. „Obszar 

o rozwiniętej przedsiębiorczości 
w oparciu o lokalne zasoby z  zacho-
waniem zasad ochrony środowiska”, 

Przedsięwzięcie 1.1.1. „Tworzenie 
nowych podmiotów gospodarczych 
z uwzględnieniem osób z grup defa-
woryzowanych”

6. Planowany wskaźnik do osią-
gnięcia: 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 
– 7 szt. 

7. Warunki udzielenia wsparcia 
obowiązujące w ramach naboru: 
a) Złożenie kompletu wymaganej do-

kumentacji w miejscu i terminie 
podanym w ogłoszeniu.

b) Zgodność operacji z Lokalną Stra-
tegią Rozwoju Stowarzyszenia 
LGD Partnerstwo Izerskie 

c) Zgodność operacji z lokalnymi kry-
teriami wyboru operacji, oraz uzy-
skanie minimalnej liczby punktów.

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

8. Wymagane dokumenty: 
a) formularz wniosku o przyznanie 

pomocy wraz z kompletem załącz-
ników,

b) formularz opisu zgodności operacji 
z lokalnymi kryteriami wyboru.

9. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ra-

mach naboru wynosi 700 000,00 zł 
(175 000,00 euro)

10. Doradztwo: Punkty za doradz-
two uzyskują Beneficjenci, którzy 
skorzystają z doradztwa osobiście 
lub email do danego naboru w termi-
nie od publikacji ogłoszenia do dnia 
18.01.2021 r. 

11. Lokalne kryteria wyboru ope-
racji dla operacji realizowanych na 

obszarze objętym LSR realizowa-
nych przez inne podmioty niż LGD. 
– Operacja dotyczy działalności gospo-
darczej z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów 
(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2) 
– Realizacja operacji spowoduje utwo-
rzenie miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełen etat średniorocznie   (0 lub 
3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)
– Czy wnioskodawca jest osobą z gru-
py defaworyzowanej lub tworzy miej-
sce pracy dla w/w grupy (bezrobotni, 
osoby powyżej 50 roku życia, osoby 
poniżej 35 roku życia oraz kobiety)
(0 lub 3 – waga oceny 2)
– Operacja ma charakter innowacyjny 
0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)
– Zastosowanie rozwiązań sprzyjają-
cych ochronie środowiska i klimatu 
(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 3)
– Udział wkładu własnego w realizację 
operacji
(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 1)
– Wniosek jest kompletny, Biznesplan 
jest racjonalny, realny oraz nie budzący 
wątpliwości 
(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Beneficjent korzystał z doradztwa i/
lub uczestniczył w szkoleniu
 (0 lub 3 pkt – waga oceny 1)
– Operacja będzie realizowana w miej-
scowości zamieszkałej przez nie więcej 
niż 5 000 mieszkańców   
 (0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

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

W przypadku uzyskania jednako-
wej ilości punktów przez dwie lub wię-

cej operacji o kolejności na liście wy-
branych lub nie wybranych decyduje 
data i godzina złożonego wniosku.

12. Informację o miejscu za-
mieszczenia dokumentów 
a) Procedury wyboru i oceny ope-

racji w ramach LSR oraz Lokal-
ne kryteria wyboru operacji oraz 
Strategia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 (LSR)dostępne są na jej 
stronie internetowej www.lgd-
partnerstwoizerskie.pl w zakładce 
Strategia/Kryteria i procedury 
oraz Realizacja LSR/Nabory 

b) Formularze wniosku o udziele-
nie wsparcia i wniosku o płat-
ność oraz instrukcje wypełniania 
wniosków, oraz formularz umo-
wy o udzielenie wsparcia dostęp-
ny jest na jej stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl, www.umwd.
pl oraz na www.lgdpartnerstwo-
izerskie.pl w zakładce Realizacja 
LSR/Wnioski oraz Realizacja 
LSR/Nabory

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

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce naboru, można uzyskać od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:00 – 
15:00 pod numerem tel. 75 78 13 163 
lub 603  087 205, email: biuro@lgd-
partnerstwoizerskie.pl, 

LGD „Partnerstwo Izerskie” za-
pewnia bezpłatną pomoc w przygo-
towaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wnio-
sku odpowiada Wnioskodawca

Nr ogłosze-
nia o naborze: 

1/2021

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Zakładanie działalności 
gospodarczych
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Po prostu – serce
– Mamy w Chmielnie swoje serce 

– powiedziała sołtys wsi, Agnieszka 
Karaban – inicjatorka wystawienia 
w Chmielnie, gmina Lwówek Ślą-
ski serca, będącego pojemnikiem na 
plastykowe nakrętki. To pierwszy ta-
kie pojemnik w gminie, i jedyny, jak 
dotychczas. O podobnym pisaliśmy 
w ostatnim numerze „Ech Izerskich”, 
bo wystawił je Zawidów. W Chmiel-
nie wydaje się, że jest to pomnik 
„globalny”, bo nakrętki przyjeżdżają 
tu z różnych miejscowości, gdzie ta-
kich serc nie ma, a ludzi z sercem nie 
brakuje.

– Początkowo pomyśleliśmy – 
mówi A. Karaban – że będziemy 
zbierać nakrętki dla kogoś nieokre-
ślonego. Wiedzieliśmy, że różne or-

ganizacje, czy fundacje sprzedają je 
i pomagają swoim podopiecznym. 
Ale pojawiła się postać Hani z Jawora 
i zdecydowaliśmy, że to jej będzie-
my w taki sposób pomagać, „naszej 
Hani”. 

Żeby pomagać z dobrego serca 
najpierw trzeba było w Chmielnie 
zaoszczędzić ponad 2,5 tys. zł, 
a z montażem prawie 3 tys., by takie 
serce wystawić. Ale nikt nie liczył 
tych pieniędzy, skoro mają służyć 
dobrej sprawie. I służą – pierwsza 
partia nakrętek już wyjechała do Ja-
wora, zbiera się druga. 

Podobną inicjatywnością wykazał 
się Miłoszów w gminie Leśna, gdzie 
także z inicjatywy sołtyski, Pauliny 
Wójcik stanęło serce, w którym ze-
brano już sporo nakrętek. W tym 
przypadku zbierane są one dla sto-
warzyszenia, a ono będzie kierowało 
pozyskane środki dla konkretnej oso-

by. – Mieliśmy to szczęście – mówi P. 
Wójcik – że nam serce sponsorowała 
firma, która prowadzi działalność 
w Miłoszowie, a zarejestrowana jest 
w Proszówce. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczni, bo umożliwiło to nam 
skupienie się na promocji samego 
zbierania. Mamy nadzieję, że będzie 
to służyło naprawdę dobrej sprawie. 
I nie tylko same nakrętki są ważne 
– jeśli takie serce uruchamia ludzką 
wyobraźnię życzliwość i poczucie 
chęci niesienia pomocy, to serce jest 
tylko początkiem serdeczności wo-
bec innych ludzi, takim symbolem 
tego, co powinno nam być bliskie na 
co dzień. 

W gminie Leśna, a precyzyjnie – 
w samym mieście nieopodal Ratusza 
stoi jeszcze jedno serce i trwa – mamy 
nadzieję – cicha rywalizacja – które 
pierwsze będzie pełne, nie tylko na-
krętek, ale i dobrych myśli o bliźnich. 

ińca o nadchodzącym napadzie, więc 
prapradziadek – kolejarz postanowić 
uciec gdziekolwiek nocnym pocią-
giem towarowym, zatrzymującym 
się na tej stacji. Wzięli kubek, nóż, 
trochę cukru i chleba. I zdjęcie. Póź-
niej się dowiedzieli, że wszyscy ich 
sąsiedzi zginęli. 

A zdjęcie, ocalone z domu, do 
którego już nigdy nie powrócili prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie. Te-
raz traktuje je jak relikwię przedsta-
wiciel piątego już pokolenia. Zżółkły 
obrazek, mający 86 sześć lat wisi na 
ścianie kolejnego domu, w którym 
mieszkają potomkowie praprababci 
Anny.

Poza wspomnieniami młodziutcy 
reporterzy pytali o pamiątki, najważ-
niejsze w rodzinie. Dla jednych była 
to książeczka tak stara, że już nie 
sposób odczytać treści. Rozsypująca 
się w rękach wciąż jest najcenniej-
sza. Dla drugich – podkurzacz do 
pracy z pszczołami, bo był własno-
ścią dziadka – pszczelarza. Dla in-
nych mosiężna ikona Matki Boskiej, 
przywieziona przez prababcię, którą 
Niemcy wywieźli na roboty przymu-
sowe, zabrawszy z głębokiej Rosji. 
Stary zegarek, prezent ślubny pra-
dziadka, moneta o wartości 1 grosza, 
który czteroletnia wówczas matka 
dostała od babci, srebrne sztućce, 
prezent ślubny sprzed trzech poko-
leń, który już nie służy do posiłków, 
a jest rodzinną relikwią, itp. 

Taka gazeta i praca nad nią jest 
nieporównanie ważniejsza, niż na-
wet najlepiej przygotowane lekcje 
wychowawcze. W Olszynie – w „Lu-
strze”, jak w lustrze odbija się obraz 
przemijania pokoleń. 

Kto zechce poznać tamtą prawdę 
może sięgnąć po tę gazetę, bo war-
to. A jest nie na wyciągnięcie ręki, 
a na kliknięcie klawisza, więc to takie 
proste. 

dokończenie ze str. 1

Lustereczko, 
powiedz przecie…

Niejeden wielki pałac nie może 
poszczycić się takimi wnętrzami, jak 
lwówecki ratusz, w którym tzw. Wiel-
ka Sień jest jednym z najpiękniej-
szych wnętrz, nie tylko na Dolnym 
Śląsku. Gdyby ją przenieść choćby 
do osławionego Malborka, to nikt by 
się nie zdziwił, bo wygląda jakby była 
wprost przeniesiona z dawnych cza-
sów. Tak zresztą jest.

Lwówek Śląski, który utracił więk-
szość swojej mieszkalnej zabudowy 
rynkowej ocalił Ratusz, a w nim tę 
Sień, która powstała u progu XVI w. 
i nie została właściwie niemal wcale 
zmieniona przez kolejne 500 lat! Do 
jej budowy zatrudniono w roku 1522 
znanego na całym Śląsku mistrza 
– Wendela Rosskopfa, który zapro-
jektował i zbudował (z pomocą miej-
scowych rzemieślników, Hansa i To-
masza Lindnerów) wnętrza Ratusza, 
zachowując styl będący połączeniem 
późnogotyckiej konstrukcji i rene-
sansowych zdobień. Właśnie wtedy 

Sień jak filmowa bajka 

powstała Sala Rajców i wiodąca do 
niej Wielka Sień, rodzaj „przedpoko-
ju”. Razem jest jednym z najpiękniej-
szych przykładów sklepienia siecio-
wego w całej Polsce.

Ujęci urodą tego miejsca lwóweccy 
luteranie, w połowie XVI w., w okre-
sie kiedy nie mieli jeszcze własnego 
kościoła (dziś została zeń tylko Czar-
na Wieża) tu w okresie reformacji 
odprawiali swoje nabożeństwa, uzu-
pełniając Sień tylko o ołtarz. Tu od-
bywały się chrzty i wszelkie obrzędy 
tego wyznania aż do 1748 r.

Ołtarz zniknął z sieni, ale w wy-
niku przebudowy podjętej u progu 
XX w. pojawiły się dwie płyty nagrob-
ne przedstawicieli pobliskiego pałacu 
w Płakowicach, rycerza Krzysztofa 
von Talkenberga i jego wnuczki – 
Magdaleny von Schaffgotsch. Dlacze-
go właśnie te i dlaczego tylko te – nie 
wiadomo. Płyty zachowały się aż do 
dziś i są wciąż elementem wystroju 
tego zadziwiającego miejsca.

To – wbrew przypuszczeniom – 
nie jest koszyk z piernikami. Ten 
koszyk jest pełen serdecznych życzeń 
i podziękowań, a pierniki są tylko 
słodką tego postacią. Adam Spolnik  
osobiście przygotował i ozdobił 
w tym roku ponad 150 pierników, 
by podziękować wszystkim tym, któ-
rzy wsparli działalność Artystycznej 
Galerii Izerskiej w Kromnowie. Każ-
dy mógł wziąć tyle, na ile uważał że 
zasługuje. A ze względu na skromny 
charakter darczyńców częstowali się 
z reguły bardzo oszczędnie. W po-
mocy bywali szczodrzy. Pomoc, także 
finansowa, którą wsparli działalność 
Galerii, szczególnie trudną tym roku 
była bardzo konkretna. Możemy tyl-
ko życzyć darczyńcom i gościom – 
wszystkiego słodkiego w roku 2021. 

Piernik pod choinkę

O rynkach miast na Pogórzu Izer-
skim pisaliśmy już sporo, bo efektow-
ne rewitalizacje przechodziły kolej-
no Lwówek Śląski w części, a potem 
Nowogrodziec, Lubomierz, Wleń… 
Dużo wcześniej swój plac uporządko-
wał Mirsk. Napomykaliśmy, że wszę-
dzie pięknieją, a Zawidów wciąż się 
nie zmienia.

„Odszczekujemy” teraz to z naj-
większą przyjemnością – w Zawido-
wie prace ruszyły z kopyta. Ruszyły 
zresztą już jakiś czas temu, ale – co 
zrozumiałe – pierwszy etap dotyczył 
instalacji podziemnych – infrastruk-
tury i przyłączy. W maju rozstrzy-
gnięto przetarg na przebudowę części 
drogowej, płyty głównej i chodników 
biegnących wzdłuż wszystkich pie-
rzei placu Wolności. Fachowcy mają 
niedaleko do pracy – firma ma swoją 
siedzibę w Zgorzelcu, więc na dalekie 
dojazdy skarżyć się nie mogą.

Wymieniono elementy oświetlenia 
ulicznego, przyłącza i hydranty nieco 
wcześniej, czyli Zawidów przygotował 
się nie tylko do remontu, ale i do sy-
tuacji, kiedy przez dłuższy (oby) czas 
nie zachodziła potrzeba rycia w wyre-
montowanej nawierzchni.

A ona remontowana jest od sierpnia 
br., kiedy to usuwano stare krawężni-
ki, ściągano asfalt i kostkę, mocno już 
sfatygowane, przygotowywano prace 
przy zatoce autobusowej. Do końca 
robót pozostało jeszcze wiele zadań, 
ale i sporo czasu, bo finał remontu 
przewidziany jest na maj 2021. 

Grudniowa wizyta na placu daje 
pełnym obraz „budowlanego trzę-
sienia ziemi”, bo część ulic jest już 
pokryta asfaltem tak równym, że naj-
starsi mieszkańcy tego pamiętać nie 
mogą. W różnych miejscach zalegają 
krawężniki, palety z kostką brukową, 
część kostki już jest wyłożona na swo-
im miejscu, trwają prace przy przebu-
dowie schodów i murów oporowych 
(jakby ktoś nie wiedział – rynek zawi-
dowski położony jest na delikatnym 
skłonie wzgórza, więc takie elementy 
infrastruktury są tu – w odróżnieniu 
od wspomnianych innych miast – nie-
zbędne). Niestety – część drzew trze-
ba było usunąć. Teraz pozostaje tylko 
wątpliwość – czy drzewa, już inne, 
wrócą na rynek, choćby w całkiem 
inne miejsca. Zawidów ma szanse 

Czy wróci aniołek do „Miasta Aniołów”?
Zawidowski Rynek u progu totalnej metamorfozy

uniknięcia wielu kąśliwych, a spra-
wiedliwych czy mniej sprawiedliwych 
– uwag mieszkańców, że zamiast sta-
rego, sfatygowanego placu, gdzie ro-
sło trochę drzew, teraz wybudowano 
„przepiękną kamienną pustynię”. Było 
od kogo się uczyć. 

I nadal są szanse, by wpłynąć na 
ostateczny wygląd placu, bo ten etap 
robót rozwiązuje problem ciągów 
komunikacyjnych – chodników, czy 
jezdni. Sprawa klombów, skwerów, 
czy innych elementów dekoracyjnych 
w sporej mierze pozostaje otwarta.

Być może w wizji władz miasta 
wróci choćby figura psotnego aniołka, 
który dawniej zdobił istniejącą tu fon-
tannę. Nie ma jej już, nie ma też anioł-
ka, ale z publikowanych fragmentów 
wystąpień burmistrza Zawidowa, 
Roberta Łężnego niektórzy mieszkań-
cy, z rozrzewnieniem wspominający 
ten posążek wyciągają optymistycz-
ne wnioski. – „Warto – powiedział 
R. Łężny w jednym z wywiadów – by 
przebudowa uwzględniała kontekst 
historyczny i oddawała jego charak-
ter”. 

Ten kontekst – to aniołek. W dodat-
ku postać anioła spaja nie tylko prze-
szłość, ale i teraźniejszość Zawido-
wa, bo przecież od kilku lat właśnie 
anioły zawładnęło wystrojem miasta 
i charakterem jego promocji. Być 
może – jeśli nawet przewiduje się 
inne elementy zdobień, to dla anioła, 
stanowiącego kontekst historyczny 
miejsca na nowym rynku w Zawido-
wie nie zabraknie. Figurka ta wpisuje 
się precyzyjnie w słowa gospodarze 
miasta, który w tej samej rozmowie 
powiedział: „Mała architektura czy-
ni miasto i przyjaznym, i interesują-
cym”, co w świetle poprzedniej uwagi 
o „kontekście historycznym brzmi 
jak potwierdzenie zaproszenia anioła 
na centralny plac Zawidowa i anielski 
„come back”. Wprawdzie miejsca tam 
nie ma za wiele, ale jednak trochę jest 
i niezależnie od wszystkich uwarun-
kowań oraz idealnie równego asfaltu 
to nie asfalt będzie nadawał miastu 
specyficzny, magiczny koloryt.

Czekamy na finał rewitalizacji, 
z przyjemnością powrócimy na rynek 
w Zawidowie w końcu maja 2021, by 
wszystkim pokazać, jak może on wy-
glądać. 

Serce w Miłoszowie

Serce w Chmielnie
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Bogdan Nauka, mieszkaniec Tar-
czyna w gminie Wleń, a dyrektor 
Zdrojowego Teatru Animacji zmarł 
w listopadzie 2020, a przyczyną 
śmierci był koronawirus. Ta wiado-
mość była dla wielu środowisk wy-
jątkowo dramatyczna, bowiem dał 
się poznać, jako człowiek życzliwy 
i serdeczny, pomocny kiedy trzeba, 
a współczujący, gdy tego wymagała 
sytuacja. W tzw. dzisiejszych cza-
sach są to określenia rzadko słyszane, 
bowiem ludzie potrafią się nie lubić 
i z tym się specjalnie nie kryją. Co-
raz mniej jednak stara się zrozumieć 
drugiego człowieka i jego intencje. 
A B. Nauka nie tylko się starał, ale 
najczęściej rozumiał i dawał tego do-
wody.

Można powiedzieć – żył w baj-
ce, którą tworzył, zapraszał do niej 
wszystkich, którzy z tego zaproszenia 
chcieli korzystać.

Nie ukrywał też, że o ile praca 
w Teatrze – który zresztą sam stwo-
rzył, i metaforycznie (w rozumieniu 
spektakli, doboru aktorów i reżyse-
rii), i dosłownie, bo przyjął na siebie 
obowiązki doglądania kilkuletniego 
procesu rewitalizacji nowego obiek-
tu Zdrojowego Teatru Animacji, po 
latach tułania się w przypadkowych 
lokalach, łącznie z marnym obiektem 
stojącym tuż przy Miejskim Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej w Jeleniej Górze. W sąsiedztwie 
hałasowały – w zależności od pory 
roku – pługi śnieżne, albo zamiatarki 
uliczne, a On miał tam swoją bajkę. 
Zresztą w okresie, kiedy obiekt ZTA 
był remontowany, a trwało to wiele 
lat, utrzymywał na pełnych obrotach 
swój zespół występując tam, gdzie się 
dało. Czasami wręcz dostosowywał 
scenariusz do miejsca występów, co 
samo w sobie było osobnym spekta-
klem, bo „Czarownice w bibliotece”, 
wystawiane w bibliotece w Jeleniej 
Górze smakowały podwójnie.

Był też spektakl absolutnie niezwy-
kły – „Degeneratione…”, opowiada-
jący o życiu Jakuba Boehme, misty-
ka protestantyzmu, skądinąd także 
mieszkańca Pogórza Izerskiego, bo 
ten biedny szewc, dyktujący jednak 
współziomkom reguły religijnego ży-
cia urodził się w Starym Zawidowie, 
dziś – zakamarku gminy Sulików. 
Ten spektakl widzowie mogli zoba-
czyć tylko jeden raz – a prapremiera 
odbyła się w realistycznym wnętrzu 
powstałego jako ewangelicki Kościo-
ła Łaski, czyli potocznie – garnizono-

wego w Jeleniej Górze. Od prawie 80 
lat to świątynia katolicka, więc miej-
sce do spektaklu było niezwykłe, ale 
B. Nauka w poszukiwaniach natrafił 
na proboszcza tej parafii, ks. Andrze-
ja Bokieja, pułkownika Wojska Pol-
skiego, też rozkochanego w sztuce, 
więc uzgodnienia co do powrotu pro-
testantów na kilka godzin do swojej 
starej świątyni nie były długie.

Przejmująca muzyka, kwartet 
smyczkowy z Wrocławia, ale też 

flecistka, która była aktorką ZTA  
(B. Nauka tak dobierał zespół, żeby 
z niego „wycisnąć” wszystko, co 
przydatne kolejnym spektaklom), 
zapadła w pamięć widzów, ale tylko 
w pamięć. Kolejnego spektaklu już 
bowiem nigdy nie było…

Ale ten jeden był absolutnie wy-
jątkowy, bo przecież muzykę napisał 
czeski kompozytor, Pavel Helebrandt, 
specjalnie uszyto kostiumy, wzorując 
się na średniowieczu, cudem udało 
się zsynchronizować granie organi-
sty, który musiał intuicyjnie odgady-
wać – kiedy wejść mocnym akordem, 
bo nie widział środka kościoła, gdzie 
rozgrywała się akcja. Nie od razu to 
się udawało, więc okrzyki kompozy-
tora zrozpaczonego jakąś wpadką na 
próbach do organisty „Pane Zenone, 
to ne tak…” do dziś brzmią w uszach 
obserwatorów tych prób. Niejako 
przy okazji tego spektaklu powstała 
książka „Opowieści niezwykłe o Ko-
ściele Łaski”, która w trochę bajkowy 
sposób opisuje wnętrze świątyni, fi-
gury na ołtarzu,, organy, malowidła, 
itp. W tej książce też pojawia się… 
Bogdan Nauka, bo zgodził się by za-
pozować do postaci Martina Frantza, 
architekta tego kościoła, budowanego 
w latach 1709 – 1718.

Można więc powiedzieć, że – 
„gdzie nie spojrzysz, tam Nauka, 
tam… bajka”. Tych bajek tworzonych 
– niekiedy ad hoc – ku radości wi-
dzów było sporo.

Inną stała się – niespodziewanie 
dla wszystkich – opowieść o Królo-
wej Śniegu, która miała być atrakcyj-
ną, ale konwencjonalną opowiastką 
Andersena, ale los sprawił inaczej. 

W trakcie przygotowań do premiery 
zmarł reżyser, Petr Nosalek, także za-
proszony z Czech. Zmarł tak niespo-
dziewanie, że o jego śmierci aktorzy 
dowiedzieli się, gdy czekali na jego 
przyjazd na kolejną próbę i byli tro-
chę – co tu ukrywać – zirytowani, że 
nie przyjeżdża. Kiedy jasną okazała 
się przyczyna, B. Nauka „przereży-
serowaL” nieco ten spektakl i wplótł 
w jego treść postać reżysera, na któ-
rego bezskutecznie czekają aktorzy.

Tym sposobem pierwsze sceny 
spektaklu – to dworzec, na którym 
czekają aktorzy, ale z pociągu, którzy 
przyjechał nie wysiada reżyser. Za to 
wysiada dwójka dzieci, oczywiście – 
Kaj i Gerda. Mają one później swoje 
przygody, zapisane z grubsza przez 

Andersena, ale spektakl ma inny 
finał. Królowa Śniegu bowiem nie 
mrozi dzieci, a proponuje im ciepłą 
herbatę, nawet z sokiem malinowym, 
gdyby chciały… Mówi jednak, że któ-
rejś z tej dwójki musi z nią pozostać, 
bo czuje się osamotniona…

Szczegółów nie zdradzimy, być 
może spektakl pojawi się jeszcze na 
scenie ZTA i będzie można same-
mu poznać tajemnice, które tylko 
w części opisał Andersen, a w części 
– samo życie i Bogdan Nauka. 

Dyrektor udowadniał zawsze, że 
mało co wygląda tak, jak można by-
łoby się spodziewać. Zawsze gdzieś 
tkwi tajemnica, i zawsze może być 
wesoło, ale… nie do końca. Świet-
nym przykładem refleksji jest bajka 
o muszce – jętce jednodniówce, któ-
ra w spektaklu „Tylko jeden dzień” 
przeżywa całe swoje życie. Tyle tylko 
daje jej los. Tylko tyle i aż tyle. To-
warzyszą jej w tym dwa przyjaciele. 
Wprawdzie trudno sobie wyobrazić, 
że przyjacielem muszki, bardzo ma-
lutkiej jest lis i wielki dzik, ale w baj-
ce wszystko jest możliwe. I widać że 
kiedy lis i dzik dowiadują się o tym, 
że ich przyjaciółka wieczorem zaśnie, 
ale już się nie obudzi, starają się ro-
bić wszystko, żeby ten czas, który był 
jej dany, mogła przeżyć jak najlepiej, 
najbardziej kolorowo i beztrosko. 
Ona tańczy, cała w radości, a oni le-
dwo kryją łzy…

Ta metafora człowieczego prze-
cież, a nie muszego losu odnosi się do 
każdego z nas. Trudno opowiedzieć 
o tym dzieciom, ale są ludzie, którzy 
to potrafią i szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności takim był dyrektor ZTA

Opowiadał o wszystkim – dzie-

ciom i dorosłym, stworzył teatr, do 
którego równie chętnie zaglądali i ci, 
którzy jeszcze nie potrafią chodzić, 
bo skończyli dopiero co pierwszy rok 
życia, i takim, którzy już ledwo się 
poruszają, schorowani, ale wciąż łak-
nący radości i uśmiechu.

Bo Teatr Bogdana Nauki był no-
stalgiczny, ale w tym jednak radosny.

Przykłady spektakli dla dorosłych 
takie właśnie są. W dodatku – dy-
rektorowi udało się zaprząc do ich 
realizacji ludzi różnych profesji, łącz-
nie z lekarzami. Oczywiście, i lekarze 
w kontakcie z B. Nauką ujawniali 
– jak Kazimierz Pichlak, chirurg – 
swoją drugą, artystyczną naturę i pi-
sali teksty piosenek, nieco złośliwie 
opowiadające o realnych problemach 
szpitala. Złośliwie, ale wedle recep-
ty starych poetów – nie z ludzi, lecz 
z ich przywar śmiać się należy. Tań-
czyli więc w spektaklu „Na otwartym 

sercu” ksiądz w sutannie z hożą pie-
lęgniarką z spódniczce nie za długiej, 
śpiewano o uniesieniach, jakim pod-
lega lekarz przy stole operacyjnym, 
marudzili pacjenci czekający w dłu-
gich kolejkach… O tym, jak został 
odebrany ten spektakl może najlepiej 
świadczyć anegdota z udziałem sa-
mego dyrektora, do którego po pre-
mierze podszedł jeden z kuracjuszy 
cieplickiego uzdrowiska.

– To prawda, co pan powiedział, że 
teksty piosenek pisał lekarz? – zapy-
tał.

– Oczywiście, mogę zaraz panów 
poznać – odpowiedział B. Nauka.

– Nie trzeba – powiedział widz. 
– Ja też jestem lekarzem. I myślę, że 
jeśli ktoś wypisuje takie rzeczy o szpi-
talach, to powinien trafić nie na afisz, 
a przed komisję dyscyplinarną służby 
zdrowia…

Bogdan Nauka, jako człowiek ma-
jący do siebie przeogromny dystans, 
był skarbnicą anegdot i człowiekiem, 
który spojrzeniem znad okularów, 
opowiadając nawet najbardziej nie-
prawdopodobne historie dawał znać, 
że to wszystko przecież, jest grą, 
taką bajką, w której wszyscy bierze-
my udział. A on nas samych zależy, 
czy to będzie bajka radosna, czy tez 
smutna, ale niezależnie od tego – czy 
będzie mądra. W Jego Teatrze były 
tylko takie.

Przed Teatrem stoi dziś ogromne, 
wysokie krzesło. Wprawdzie żeby na 

nim usiąść trzeba korzystać z pomo-
cy drugiej osoby, albo wdrapywać się 
z wysiłkiem, ale zdjęcie na tym krze-
śle jest jedną z wyżej cenionych foto-
-pamiątek z Cieplic. A i ono ma swoją 
historię. Zanim B. Nauka zdecydował 
o postawieniu tej rzeźby, krzesło, któ-
rego nogi stoją w czterech różnych 
butach stało się też logo Teatru Ani-
macji, a ściśle jest fragmentem pla-
katu do jakiegoś spektaklu dla dzie-
ci sprzed wielu, wielu lat. Ale to jest 
tylko część tej historii… Scenograf 
Teatru dostał zadanie, by narysować 
plakat. Wziął się do roboty, szło tak 
sobie. Potem przyszli znajomi z bu-

Między bajkami – od Tarczyna do Teatru

Koziołek Matołek

Królowa Śniegu wg Petra Nosalka

Tylko jeden dzień

Czarownice w bibliotece
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***
Na scenie Zdrojowego Teatru Ani-

macji, za zgodą dyrektora, odbył się 
jednego razu… oficjalny ślub! Para 
narzeczonych miała znajomych nie-
mal z całego świata, więc zapragnęła 
zaprosić ich do takiego wnętrza, któ-
re z pewnością zrobi wrażenie i na 
tych, co z Australii, i na tych, co z Ka-
nady. Kiedy goście weselni zasiedli 
w fantastycznym wnętrzu i zachły-
snęli się obrazem widowni, zagrała 
muzyka, zgasły światła, panna młoda 
z ojcem wyjechali z czeluści zapad-
ni sceny w dymach i fajerwerkach, 
ojciec oddał rękę córki przyszłemu 
mężowi, czekającemu już na scenie, 
a później kierowniczka USC – też 
pod wrażeniem – wyszła zza kulis, 
wypowiedziała rotę oficjalnej przy-
sięgi. A widzowie – goście weselni, 
jak to przy udanych premierach 
bywa, wstali z miejsc i oklaskami dali 
wyraz swoim emocjom. A potem… 
minęło kilka lat i na widowni Te-
atru zasiadły dzieci tej pary, bo tak 
przecież powinna się kończyć każda 
mądra i dobra bajka. Tyle, że ta opo-
wieść jest akurat prawdziwa co do 
przecinka.

***
Bogdan Nauka nie tylko zawodo-

wo lubił bajkowe postacie. Prywat-
nie także zafascynowany był bajko-
wymi osobowościami i zbierał… 
misie. W dyrektorskim gabinecie 
więc, poza komputerem, projekta-
mi scenografii, czy kostiumów do 
kolejnych spektakli stoi cała galeria 
misiów, przy czym niektóre z nich są 
już zabytkami w swojej klasie i nie-
jednemu „stuknęło” z górą sto lat. 
A pochodzą z przeróżnych konty-
nentów z wielu krajów całego świata. 
Są misie konwencjonalne, okoliczno-
ściowe, teatralne… 

***
Podczas uroczystości pożegnania 

B. Nauki w Kościele Łaski odbył się 
nie tylko krótki koncert aktorów, 
upamiętniający dyrektora, wystąpiło 
też kilka osób, które chciały się po-
dzielić wspomnieniem i emocjami, 
łącznie z autorem tekstów do wspo-
mnianego spektaklu „Na otwartym 
sercu”, który pożegnał wierszem 
Zmarłego. Najkrócej mówiła przed-
stawicielka Tarczyna, która – wzru-
szona, jak wszyscy – powiedziała tyl-
ko: Nasza wieś bez Ciebie nie będzie 
już taka sama…

telką napitku (a działo się to w cza-
sach, kiedy nie było takich, jak dziś, 
rygorów) i rozmawiali. On rysował, 
oni gadali, sugerowali poprawki, 
aż w końcu jeden z biesiadników 
stwierdził, że nie może być tak, że są 
nogi, ale bose. – Nogi – powiedział 
– nawet jeśli od krzesła, buty muszą 
mieć! Słowo w słowo, każdy z przyja-
ciół przy stoliku zdjął swojego buta, 
scenograf uwiecznił więc krzesło 
obute w cztery różne trzewiki. I tak 
powstał plakat, potem logo, taki też 
był początek idei pomnika. Ale… 

Anegdota nie byłaby pełna, gdyby 
nie to, że po latach, kiedy nowi akto-
rzy usiłowali dociec – czyje są to buty 
i kto uczestniczył w balandze, oka-
zało się, że wskazanie biesiadników 
nie jest możliwe. Do czterech bu-
tów przyznawało się…. sześć osób! 
Każda z nich przysięgała, że jeden 
z tych butów jest właśnie jej. A po-
tem niektórzy z nich zmarli i już nie 
ma żadnej możliwości, by ustalić, jak 
było naprawdę. I pewnie nie ma też 
żadnej takiej potrzeby. W końcu – to 
teatr bajek.

– Wiecie – powiedział kiedyś Bog-
dan Nauka– niektóre ze spektakli, 
nie tylko dla dzieci, gramy po 20 lat, 
mają już ponad 300 odsłon. Deko-
racje musieliśmy dwa razy budować 
nowe, bo stare się zużyły, aktorzy po-
umierali, a spektakle wciąż pojawiają 
się na naszej scenie. I tak ma być… 
Niech bajka trwa...

Agro – i co dalej?

Polemicznie 
Agroturystyka jaką znamy (czy 

raczej jaką sobie wyobrażaliśmy 12 
– 15 lat temu) – nie ma przyszłości, 
a epidemia obnażyła to z bolesną 
szczerością. Już dawniej podziały 
związane z zakresem funkcjonowania 
gospodarstw „agro” były spore, niko-
mu jednak nie zależało, by to uściślać. 
Po ostatnich wakacjach to się samo 
uściśliło.

Gdyby zacząć od początku, to 
znaczy – od definicji, to agrotury-
styka jest formą wypoczynku w wa-
runkach zbliżonych do wiejskich. 
Może być połączona z pracą u oso-
by zapewniającej nocleg. To rodzaj 
turystyki wiejskiej znanej w Polsce 
od dawna jako „wczasy pod gru-
szą”. Autorzy definicji dorzucają 
też, że „agroturyści” biorą udział 
w codziennych zajęciach w gospo-
darstwie, w tradycyjnym rzemiośle 
artystycznym (np. szydełkowanie), 
w obrzędach ludowych, w przygo-
towaniu potraw, połączonych z wy-
piekiem chleba, wyrobem serów lub 
wędlin.

To jest już nieprawdziwy opis agro-
turystyki, który ze stanem faktycz-
nym ma niewiele wspólnego. „Wcza-
sy pod gruszą” obecnie – jeśli gdzieś 
się zachowały – to oznacza tylko tyle, 
że pracownik składa u pracodawcy 
wniosek, dostaje jakieś pieniądze, 
które wynikają z jakichś regulaminów 
i nikogo nie interesuje, co z tymi pie-
niędzmi zrobi. Uczestnictwo w ob-
rzędach ludowych? W szydełkowa-
niu? Połączenie wypoczynku z pracą 

u gospodarze? Nikt tego nie oczekuje 
i zdziwiłby się taką propozycją. Oczy-
wiście – hobbystyczne pomachanie 
grabiami na łące, czy życzliwa po-
moc, kiedy nowoczesnym traktorem 
w ucieczce przed deszczem przyczepa 
wjeżdża na wiejskie podwórko – ow-
szem, ale takie sytuacje się nieczęsto 
zdarzają. Jak traktor jest nowoczesny 
(z reguły – jest, bo pieniędzy z Unii 
te gospodarstwa, które się liczą, mają 
tyle, że na traktor wystarczy). Ale 
nikt widłami nie macha, bo siano 
jest zbierane w baloty, automatycznie 
i szczelnie okrywane folią, a „letnik”, 
jakby narzędzie rolnicze wziął do 
ręki, to zdarzyłaby się jakaś tragedia, 
więc lepiej sobie poogląda program 
„Rolnik szuka żony”, jak już zjechał 
do agrogospodarstwa. 

– Współczesny gość przyjeżdża do 
domu na wsi, ale spodziewa się w nim 
standardów miejskich – mówią trzeź-
wo myślący agrogospodarze. – Nie 
będzie narzekał, jeśli w chałupie nie 
ma sauny, czy jacuzzi, ale tym bar-
dziej nie będzie narzekał, jeśli takie 
urządzenia są pod ręką. Lepiej zresz-
tą, żeby były. Oczywiście, jest miło, 
jeśli po podwórku chodzą kury, ale 
lepiej, żeby nie było widać śladów ich 
pobytu. Poza jajkami – oczywiście.

Można posłuchać opowieści, że 
dawniej były „sławojki”, ale młod-
szym trzeba wytłumaczyć to pojęcie, 
a i tak nie dochodzi do nich, że za 
drzwiami z serduszkiem w upalne 
lato panował pewien… zapach. Ser 
domowy – oczywiście, ale czy jest 
przygotowywany w wystarczająco 
sterylnych warunkach? Ubijanie ma-
sła ze śmietany, która wcześniej po-
ciekła w ramach odwirowania z „cen-
tryfugi”? Wolne żarty. Dawne pojęcie 

„agro” dziś może się kojarzyć raczej 
z wiejskim surviwalem, gdzie mogą 
przeżyć tylko najtwardsze osobniki.

– Dzisiejsi goście lubią sobie popa-
trzeć na naturę z bliska – mówi jeden 
z agrogospodarzy. – Przyjeżdżał do 
mnie znany kompozytor piosenek, 
który szedł w pole, wygniatał trochę 
dojrzewającego żyta i sobie drzemał, 
usiłując komponować. Z pewnością 
nie miał ochoty iść na koncert Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

– W tym roku ludzie szukali „agro” 
z jeszcze innego powodu – mówi 
inny. – Bali się wirusa, więc woleli 
wypoczynek kameralny, z dala od 
hoteli na tysiąc osób, ale szukali stan-
dardów, które z tych hoteli pamięta-
li. Oczywiście, zakładali, że zdrowy 
wiejski ser, jajka od szczęśliwych kur, 
wygodne łóżko w pokoju z łazienką 
będą kosztować mniej, niż hotelowe. 
I tu się musieli rozczarować, bo stan-
dard ma swoją cenę, od rolnika nie-
zależną.

Zrobiliśmy krótki przegląd gospo-
darstw agroturystycznych na Pogó-
rzu Izerskim i wyszło na to, że każde 
z nich ma jakąś dodatkową atrakcję, 
żeby się wyróżnić. A to alpaki, żeby 
dzieci mogły się nimi nacieszyć, a to 
kury rozmaite, kolorowe, jak pawie, 
a to całe stado owiec, żeby można 
było potem wełnę sfilcować i przygo-
tować – w ramach warsztatów prowa-
dzonych w trakcie pobytu – pochew-
kę na telefon komórkowy.

W znakomitej części współczesne 
domy dla letników, istniejące na wsi, 
nie są już wcale agroturystycznymi 
bazami, tylko wyspecjalizowanymi 
mini-hotelikami na wsi. O „Enkla-
wie Sportu” piszemy w tym wydaniu 
„Ech”. To jest świetnie wyposażony 
ośrodek sportowy, którego dodat-
kowym walorem jest fakt, że istnieje 
na wsi, ale nawet jego właściciele nie 
mówią, że to „sportowe agro”. Jest 

inny – który specjalizuje się w na-
uce jazdy samochodami terenowymi 
i specjalizacja „offroadowa” jest jego 
wizytówką. Są i takie, które przycią-
gają ludzi sztuki, organizują plenery 
– malarskie, czy rzeźbiarskie, albo 
popularyzujące yogę, prowadzące 
warsztaty tantryczne, i inne. Takie, 
które oferują łóżko, obiad i pianie 
koguta o piątej nad ranem – znikają. 
Powoli, ale definitywnie.

Zapewne jakaś część z nich pozo-
stanie, bo przez jakiś czas będą jesz-
cze ludzie, którzy przyjeżdżają, by nic 
nie robić, odetchnąć zapachem lipy, 
a nie spalinami przy otwartym na noc 
oknie. Jednak będzie ich coraz mniej.

Pandemia sprawiła, że latem gości 
w „agro” było nieco więcej, ale ten 
przyrost był niewielki. Rezerwacje 
na lato zostały poczynione, kiedy 
jeszcze epidemii w Polsce nie było, 
więc gospodarze mieli niekoniecznie 
więcej gości, tylko więcej telefonów, 
dopytujących – czy są miejsca? Za to 
zima zapowiada się marnie, bo ferii 
nie będzie. Przyjazdy – częściowo 
zagraniczne – w listopadzie i grudniu 
– trzeba było skreślić ze względu na 
epidemiczne obostrzenia. Wielu wła-
ścicieli zawiesiło działalność formal-
nie, bowiem nie mają ochoty ryzyko-
wać przyjęć, naruszając przepisy. Jeśli 
nie wzięli kredytów na dodatkowe 
wyposażenie będą musieli sobie po-
radzić tylko z kosztami eksploatacji. 
I czekać…

Zdaniem osób, które miały okazję 
zapoznać się z tym tekstem przed 
jego opublikowaniem w „Echach” – 
zawiera on treści co najmniej kontro-
wersyjne i nie wszystko wygląda tak 
szaro w zjawisku „agroturystyka”, jak 
można sobie wyobrazić po lekturze 
tekstu. Jeśli Państwo zechcecie się na 
ten temat wypowiedzieć – zaprasza-
my do dyskusji, najciekawsze listy 
opublikujemy. 

 

… stanął na Stacji Kultura w Świe-
radowie Zdroju. – Ten „Pociąg do 
prezentów” to hasło zorganizowane-
go przez nas jarmarku bożonarodze-
niowego on-line – dowiedzieliśmy 
się na Stacji. – Epidemia zdezorgani-
zowała nam początkowo tę ideę, ina-
czej przecież planowaną, więc zde-
cydowaliśmy się stworzyć platformę, 
na której mogą swoje prace wysta-
wiać do sprzedaży on-line miejsco-
wo rękodzielnicy. Okazało się też, 
że zapisywali się także producenci 
różnych drobiazgów z odległych 
miejscowości, nie tylko dolnoślą-
skich. A że bezpieczna sprzedaż leży 
w interesie i mieszkańców, i zainte-
resowanych nami gości, zdecydowa-
liśmy się dopuścić także tych spoza 
regionu do możliwości zaoferowania 
wyrobów.

Sprawa jest prosta – oni się zgła-
szają, my umieszczamy ofertę, klien-
ci mogą dogadywać się bezpośred-
nio ze sprzedawcami. Akcja na FB 
cieszy się dużym powodzeniem.

Można w „Pociągu” kupić i biżu-
terię, i miody z miejscowych rodzin-
nych pasek, ale inicjatorom zależało 
głównie na tym, by mogli zaofero-
wać rękodzieło mieszkańcy Świera-
dowa-Zdroju i okolic. I to założenie 
się sprawdziło, a nawet zaangażowa-

ło się kilka restauracji, czy kuchni 
hotelowych, bo one tylko w taki spo-
sób mogą dotrzeć do klienta po za-
mknięciu tej działalności ze względu 
na przepisy.

– Oczywiście, że wolelibyśmy 
mieć też jarmark stacjonarny, może 
równoległy, nieopodal Stacji ale to 
nie było rozsądne – usłyszeliśmy. – 
Nie ma kuracjuszy, a nawet, gdyby 
byli, to i tak większość z nich to starsi 
ludzie, mający często problemy z po-
ruszaniem się i do stacjonarnego jar-
marku pewnie by nie dotarli. Z wielu 
więc powodów ten internetowy nie 
jest najgorszym rozwiązaniem, choć 
– co oczywiste – brakuje bezpośred-
niego, fizycznego kontaktu, możli-
wości wzięcia czegoś do ręki…

Spośród ofert trudno wybrać, bo 
jest ich szeroki asortyment, ale różne 
budziły spore zainteresowanie, jak 
choćby makramy i poduszki „ma-
kramowe”, czy mydełka ręcznie pro-
dukowane przez jednoosobową fir-
mę „Ceramonik”. Na pytanie – kiedy 
„Pociąg do prezentów” odjedzie do 
stacji końcowej tej podróży, uzy-
skaliśmy odpowiedź, że być może 
będzie jeszcze stał na Stacji Kultura 
do pierwszych dni stycznia, bo aku-
rat ten kurs jest specjalny i nieobjęty 
rozkładem jazdy. Wszystko zależy 
od zainteresowania „pasażerów”. 

Pociąg do… prezentów…
Niebo codziennie jest nowe, bo co-

dziennie zmienia się pogoda, układ 
chmur, silniej czy słabiej świeci słoń-
ce. Ale czasami na Górę Szybowco-
wą nad Jeżowem Sudeckim wracają 
szybowce, które tu tyły produkowane 
i tutaj oblatywane niemal wiek temu.

Być może nad Jeżowem (a przynaj-
mniej w samym Jeżowie) będziemy 
mogli zobaczyć za jakiś czas szybo-
wiec, który tutaj był produkowany, 
bo Euroregionalne Centrum Mode-
larskie, którego zbiory wzbogaciły się 
o szybowiec z serii „Pirat” zabiega też 
o środki, by kupić przykładowy szy-
bowiec „Grunau Baby”.

Tym, którzy nie wiedzą, jak wy-
glądały te szybowce i skąd się wzięły 
przypominamy, że „Schneider Gru-
nau Baby” to seria jednoosobowych 

Stary szybowiec na nowym niebie

Czy do Jeżowa przyleci Grunau Baby?
szybowców produkowanych w Gru-
nau (dziś – Jeżów Sudecki) w okresie 
międzywojennym (dokładnie – od 
1931  r.) przez Edmunda Schneide-
ra. Późniejsze wersje tego szybowca 
były popularnym narzędziem edu-
kacji szybowników. Bardziej wpraw-
ni używali ich też do niektórych 
akrobacji.

Szybowce te produkowane były 
pod innymi nazwami także w innych 
krajach, m.in. we Francji (jako Nord 
1300), w Wielkiej Brytanii (jako El-
liots Baby Eon), czy nawet w Brazylii 
(jako Alcatraz). Konstruktor udanego 
modelu wyjechał później do Austra-
lii, gdzie powstały Baby 3 i Baby 4. 
Początek jednak miał miejsce w Je-
żowie Sudeckim i dobrze jest o tym 
pamiętać i przypominać. 
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– Można zasypiać mając przed 
oczyma gwiazdy, w cieple, nawet 
kiedy na dworze jest minus 20 st. C. 
Można czuć się bezpiecznie, nawet 
kiedy wieje wiatr zrywający kapelu-
sze, wyginający parasole. Można też 
czuć się komfortowo, bo chociaż to 
namiot, to na tyle izolowany – także 
akustycznie – że głosy z zewnątrz, czy 
głosy z wewnątrz nie przenikają… 
A mówimy o namiocie, co wydaje się 
wręcz nieprawdopodobne.

Tyle, że namiot, o którym mówił 
Paweł Zalewski, teraz z Gajówki, 
a wcześniej – z Wrocławia – nie jest 
zwyczajnym namiotem. To jurta, 
na kształt mongolskiej, ale też nie 
do końca mongolska, bo to bardziej 
skomplikowane.– Konstrukcja jest 
wzorowana na oryginale – mówi P. 
Zalewski – ale bez słupa podtrzymu-
jącego namiot w środku, bo nie jest 
potrzebny. Chyba, że w ekstremal-
nych sytuacjach przy katastrofalnych 
opadach śniegu, ale wówczas moż-
na go „domontować” od ręki. Nie 
ma słupa, więc można zamontować 
świetlik, który daje trudny do opisa-
nia nastrój – nocami widać gwiazdy, 
w dzień – chmury. Ściany są na tyle 
grube, że stanowią wystarczające 
ocieplenie, mają niemal 15 cm i są 
wypełnione wełną drzewną, uzupeł-
nione matami izolacyjnymi. Faktem 
jest, że zewnętrzna izolacja też odbie-
ga od mongolskich wzorów, bo ory-
ginalne jurty to skóry jaków i wojłok, 
świetne w warunkach suchego kli-
matu Mongolii. U nas wilgotność 
jest nieporównanie wyższa, więc 
w krótkim czasie uległyby zniszcze-
niu. Zastosowane są bezpieczne dla 
klimatu materiały. Całość jest wspar-
ta na drewnianej ażurowej konstruk-
cji, ogrzewana pompą ciepła, więc 
nawet kilkanaście stopni mrozu na 
zewnątrz nie daje się odczuć. Zresztą 

– będą wstawione piece na drewno, 
ale też bardziej dla poprawy nastroju, 
niż komfortu termicznego, bo ten jest 
zapewniony już przy obecnych wa-
runkach. Jurcie nie szkodzi też wiatr.

– Przeżyliśmy próbę wiatru – 
mówi P. Zalewski. – Z prognoz meteo 
wynikało, że szybkość wiatru oscy-
lowała wokół 100 – 120 km/h, ale ze 
względu na opływowy kształt jurty 
nie mieliśmy z nimi jakichkolwiek 
problemów.

Skąd pomysł? Właściciele zawsze 
lubili szukać oryginalnych miejsc 
noclegu. Kiedy postanowili z wielkie-
go Wrocławia przenieść się na wieś 
wiedzieli, że będzie to albo Pogórze 
Kaczawskie, albo Izerskie. Wypa-
dło na to drugie, a dokładnie – na 
Gajówkę. Wybór domu dla nich sa-
mych został dokonany w możliwie 
najbardziej niesprzyjających warun-
kach – listopad, deszcz i mgła unie-
możliwiały rozejrzenie się po okolicy. 
Uwierzyli właścicielowi domu na sło-
wo, że z tego miejsca widać góry. I nie 
zawiedli się – góry widać przy dobrej 
pogodzie znakomicie.

– Ludzie z dużych miast, którzy 
tu przyjeżdżają, mawiają, że Pogórza 
testuje nowych mieszkańców i nie 
każdy z nich taki test zdaje? – pytamy.

– Nie mieliśmy z tym jakichkol-
wiek problemów – pada odpowiedź. – 
Wiedzieliśmy dlaczego chcemy opu-
ścić miasto, wiedzieliśmy, że chcemy 
się zająć agroturystyką. Wiemy już, 
że z podstawowymi potrzebami, typu 
przedszkole, szkoła, lekarz, sklep nie 
ma żadnych problemów, a jeśli trze-
ba coś więcej – to w kilkadziesiąt 
minut można dojechać do Jeleniej 
Góry. A nawet sprawa odśnieżania 
dróg wiejskich jest chyba lepiej zor-
ganizowana, niż dróg osiedlowych na 
blokowiskach Wrocławia, bo tam to 
trakty którejś kolejności odśnieżania, 

a tu jak spadnie śnieg, to przyjeżdża 
pług i kończy się problem. Uważali-
śmy i uważamy, że życie jest za krót-
kie na to, by czas tracić na mieszkanie 
w wielkim mieście.

– Czy byliście Państwo w Mongo-

lii, żeby przekonać się, jak „smakuje” 
nocleg w jurcie w oryginalnych wa-
runkach?

– Jeszcze nie – mówi P. Zalewski. 
– To wszystko przed nami. Mamy 
zresztą nadzieję połączyć to z po-
dróżą Koleją Transsyberyjską. Może 
wsiądziemy do pociągu w Rębiszo-

wie, pociągami dojedziemy do Mo-
skwy, a stamtąd już tą osławioną 
Koleją? Ta sprawa czeka na podjęcie, 
ale jest w planach.

Jurtę w Gajówce ekipa fabrycz-
na rozkładała do stanu gotowości 
do przyjęcia gości w jeden dzień. 
Wprawdzie trzeba było wcześniej 
przygotować przyłącza, ale budowa 
konstrukcji, spinanie ścian (są spięte 
stalowymi linami, więc kwestia od-
porności na wiatr jest jasna) i wszel-

kie inne zabiegi wokół namiotu po-
szło, jak z płatka. 

W namiocie wyposażonym jak 
znakomity hotel jest też kuchnia, 
w której mieszkańcy mogą przygo-
tować sobie swoje potrawy, ale mogą 
też skorzystać ze sprawdzonych do-
stawców. Najmniejsi goście mogą 

Z gwiazdami nad głową w mroźną noc

Odrobina Mongolii na Pogórzu Izerskim

Jurta. Co to? Jak to?

Na stepach Mongolii i Ałtaju od 
setek lat buduje się jurty. Kształt 
mają podobny, pokryte były z re-
guły skórami jelenimi, wojłokiem, 
ostatnio – skórami jaków. Jurty 
budowane są tam przez różne 
ludy, więc i materiały używane 
w budowie są przeróżne – jurty 
buriackie niekiedy w całości są 
budowane z drewna. 

Wśród licznych podobieństw 
(otwory w szczycie, którymi wy-
prowadzany jest dym, wielowar-
stwowość ścian, itp.) są i różnice, 
nieistotne dla obserwatorów ze-
wnętrznych, a ważne dla miesz-
kańców jurt. Mongolskie mają 
wejścia zwrócone na południe, ka-
zachskie – na wschód. Obyczaje, 
z których wynika, w jakim kierun-
ku wewnątrz jurty należy się poru-
szać, by nie potrącać się nawzajem 
i nie powodować bałaganu też są 
ściśle określane. Trzy tysiąca lat 
tradycji robi swoje, więc podziały 
na „męską” i „żeńską” część też są 
dla mieszkańców naturalne. 

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

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

PODEJMOWANIE DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ
liczyć na nietłukącą się zastawę, od-
powiednie krzesła do posiłków, itp. 
Warzywa, owoce, a nawet zioła po-
chodzą częściowo z własnych upraw. 
W jurcie jest i lodówka, i płyta in-
dukcyjna, więc nie ma żadnych pro-
blemów z wyborem opcji żywienia.

Tak są wyposażone wszystkie trzy 
jurty – „czerwona”, „zielona” i „nie-
bieska” stojące nieopodal małego 
oczka wodnego. Z ich tarasów moż-
na bez przeszkód widzieć Izery.
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Inne skały są przewidywalne. 
To jednak tylko ciekawostka. Nowy naby-

tek ABI Pol-u jest imponującą maszyną, któ-
rej tarcza może pracować pod bardzo różnymi 
kątami, więc obróbka, nawet najbardziej fan-
tazyjna, jest możliwa. Wszelkie łuki kamienne 
wykonywane są tu bez większych problemów, 
a właśnie taka obróbka jest otwarciem na po-
trzeby coraz bardziej wymagających klien-
tów. – To innowacyjny projekt – powiedziała 
Magdalena Szukiewicz – z wielu powodów, ale 
kilka najważniejszych to m.in. fakt, że takiej 
maszyny w regionie nie ma żadna inna firma, 
a nasz produkt jest przyjazdy dla środowiska, 
o przecież kamień jest naturalnym surowcem, 
który w żadne sposób, nawet po obróbce, nie 
koliduje z ekosystemem.

I jest jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna. 
Firma już działa wiele lat, posiada spory park 
maszynowy, ogromne doświadczenie, więc 
nowa maszyna nie będzie elementem produk-
cyjnego eksperymentu, a oczywistym i natural-
nym etapem rozwoju. Te pieniądze z pewno-
ścią zmarnowane nie zostaną.

Tu, w Proszówce, powstają piaskowcowe 
parapety, schody, balustrady, „czapki” słupko-
we, gzymsy… Oczywiście, tutaj też powstają 
prace unikatowe. Fakt, że jest maszyna, która 
z wielką wiernością szczegółów odtworzy każ-
dy drobiazg, nie znaczy, że w ABI Polu-u bra-
kuje miejsca dla rzeźbiarzy. Są nawet prace, 
które rzeźbiarz ręcznie wykona niemal w tym 
samym czasie, co maszyna. Są sytuacje, kiedy 
ręcznie trzeba uzupełniać cięcia maszyny, ale 
pożytek z niej jest ogromny, choćby dlatego, 
że zaprogramowana może właściwie działać 
bezobsługowo. I o ile dla rzeźbiarza wykona-
nie ponad setki tralek do balustrad może być 
bardzo nużące ze względu na jednostajność, to 
maszyna takich emocji nie ujawnia. Niezależ-
nie od maszyn pracują tutaj świetni specjaliści 
od ręcznej obróbki piaskowca. Dla nich wyko-
nanie skomplikowanej rzeźby w rodzaju orła, 
czy zegarmistrzowskiej „Ostatniej wieczerzy” 
w formule płaskorzeźby jest w zasięgu twór-
czych możliwości. 

– Nasza produkcja ma charakter najczęściej 
jednostkowy – wyjaśniono nam w firmie. – 
Klienci oczekują często produktu „takiego 
samego, tylko trochę innego”, bo choćby komi-
nek różni się kilkoma nacięciami od katalogo-
wego, czy takiego, jaki ma sąsiad. Parapet jest 
nieco dłuższy, albo nieco krótszy. Kamień uży-
ty do produkcji powinien być jaśniejszy, albo 
biały, albo ciemniejszy…

– Gatunki piaskowca różną się najbardziej 
w trzech parametrach – nasiąkliwości, kolo-
ru i ziarnistości – pada wyjaśnienie. Musimy 

przedstawić klientowi wszystkie skutki, dobre 
i gorsze, użycia konkretnego kamienia w kon-
kretnym miejscu. Choćby takie, że biały pia-
skowiec ma najdrobniejsze ziarno, jednak naj-
silniej reaguje na mróz. Tyle, że każdy gatunek 
będzie podlegał wpływom atmosferycznym, 
więc w zależności od tego, czy planujemy go 
wyłożyć na budynku od południa, czy od pół-

nocy należy go zabezpieczyć w taki, lub inny 
sposób.

Produkty firmy można oglądać zarówno 
przy zwyczajnych drogach, choćby w Pro-
szówce, gdzie stoi obelisk witający przejeż-
dżających, jak i na rynku w Mirsku, gdzie 
wykonano od nowa ocembrowanie fontanny 
miejskiej i „zrewitalizowano” niedźwiedzia, 

zdobiącego kolumnę tej fontanny, który miał 
jeszcze niedawno… świński, a nie niedźwiedzi 
pysk. W dodatku – z betonu, jak i poza grani-
cami. Wiele zabytkowych obiektów może się 
pochwalić elementami zdobniczymi, wyko-
nanymi w niewielkim zakładzie na Pogórzu 
Izerskim. W firmie prezentowane są zdjęcia, 
by przypominać o tym, iż satysfakcja z obróbki 
kamienia może mieć zasięg międzynarodowy. 

– Jeśli ktoś uważa, że „kamień, to kamień” 
i w zasadzie każdy wygląda prawie tak samo, 
to znaczy tylko, że musi się jeszcze dużo uczyć. 
Każdy gatunek kamienia – a na Pogórzu Izer-
skim istnieją dziesiątki kopalń kamienia – róż-
ni się od innych w skali trudnej do wyobraże-
nia. Nawet kamienie (precyzyjnie – skały) tego 
samego rodzaju czasami niewiele mają wspól-
nego ze sobą. Piaskowiec jest tu dobrym przy-
kładem, jednak tylko jednym z wielu.

Firma ABI POL wykreowała projekt, który 

pozwolił jej na zakup maszyny do obróbki pia-
skowca w czym się specjalizuje już od dawna, 
niemniej nieustannie doskonali efekty swojej 
pracy. Piaskowiec jest materiałem i wdzięcz-
nym, i kapryśnym do obróbki. Z tych samych 
– o ironio – powodów. Z jednej strony to mięk-
ka skała (jak na skałę), więc daje się relatywnie 
łatwo kształtować, z drugiej – właśnie dlatego, 
że jest nietrudna w obróbce, to ze względu na 
ziarnistość wystarczy jedno pechowe uderze-
nie, żeby odpadł spory kawałek materiału. 

– Mało kto wie – usłyszeliśmy w firmie – że 
piaskowiec jest tym rodzajem skały, której płyt 
w zasadzie nie można przenosić przy pomocy 
przyssawek. Granit – owszem, bazalt – czemu 
nie? Ale piaskowiec ma w sobie tak wiele po-
wietrza, że nawet przy idealnej gładzi płyty jest 
ona na tyle przepuszczalna, że ssawka odpada. 

ROZWÓJ DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Piaskowca wygiąć nie można, ale…

Mamy pociąg do kamienia

Piaskowiec – drobnoziarnista skała 
osadowa, występuje jako jedna z częst-
szych na terenie Polski, towarzysząc 
zwykle warstwie wodonośnej. Kwarco-
wy, arkoz owy czy szarogłazowy, w bar-
wach od białej przez beżową i szarą, aż 
do niemal czarnej. Jeden z najstarszych 
używanych przez człowieka materiałów 
budowlanych. Z piaskowca dawniej wy-
rabiano żarna do mielenia ziaren zboża. 
Na Pogórzu Izerskim napotkamy z regu-
ły piaskowiec kwarcowy. Najpiękniejsze 
przykłady skał piaskowcowych na te-
renie Pogórza Izerskiego to oczywiście 
Szwajcaria Lwówecka oraz Panieńskie 
Skały we Lwówku Śląskim. Niedaleko 
od nich istniała kopalnia w Żerkowi-
cach. Jedne z najpiękniejszych okazów 
piaskowca dobywano w Wartowicach – 
okolice Warty Bolesławieckiej. 

Znajdź różnicę ;) – z tej skały po prawej powstał orzeł

Komputer skanuje piłę, która obrabia skałę, z najwyższą precyzją

Model kościoła

Nowy nabytek ABI POL jest imponującą maszyną...
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– Trzy lata temu byliśmy tu na reko-
nesansie z moim przyjacielem Pawłem 
Palusem – mówi Tomasz Gajdamo-
wicz, kierujący firmą „iSandS”. – Wy-
padł nieźle, a chcieliśmy na własne 
oczy przekonać się, czy w miejscu, 
które nie ma ani takich tradycji, ani 
(pozornie) takich perspektyw można 
stworzyć nową wartość, a precyzyjnie 
– ośrodek treningowy dla rozmaitych 
dyscyplin sportowych. Czy decyzja na 
„tak” była ryzykiem? W sensie eko-
nomicznym wydawało się, że mamy 
wszystko policzone, bo przecież jeste-
śmy ekonomistami, fascynatami spor-
tu, więc i biznesplany, analizy rynku, 
analizy możliwości, relacje kosztów… 
to wszystko było policzone razem 
z marginesem ryzyka. Tyle, że nikt nie 
przewidział, że jak już zaczęły się od-
biory obiektów i można było w dużym 
tempie rozpocząć działalność, to za-
częła się też epidemia, która wszystkie 
rachuby przewróciła do góry nogami. 
Ale my oparliśmy swój pomysł na tak 
solidnych podstawach, że nawet epi-
demia, która – co oczywiste – wyha-
mowała impet dynamiki rozwoju, nie 
zniweczy nam tego wysiłku, zapału 
i zbudowanych już możliwości, Co 
najwyżej – pójdzie trochę wolniej, niż 
wstępnie planowaliśmy.

Na zboczu wzgórza, skąd widać roz-
ległą połać jednego z najpiękniejszych 
obszarów Pogórza Izerskiego, to zna-
czy dolinę wsi Chromiec, Antoniów, 
i in. stał wielki dom, z jeszcze większą 
stodołą i jeszcze większymi od niej za-
budowaniami gospodarczymi. Nowy 
obiekt w zasadzie odtwarza starą ku-
baturę, ale… Pomieścił i saunę, i salę 
gimnastyczną ze ścianką wspinaczko-
wą oraz trenażerami niezbędnymi do 
budowania sportowej kondycji w róż-
nych dyscyplinach, kuchnię, salonik, 
kilkanaście pokoi, które łącznie mogą 
przyjąć jednorazowo ponad 20 gości 
w warunkach na tyle komfortowych, 
by ciężko trenującym zawodnikom 

zapewnić wszelkie wygody. W małych 
pomieszczeniach co i rusz odkrywa-
my rozmaite „drobiazgi”. A to stół do 
masażu, jakiego nie powstydziłby się 
renomowany ośrodek sportowy, a to 

Enklawa Sportu
ławę posadowioną na… starych, pia-
skowcowych żłobach. Ceglane stropy, 
starannie oczyszczone. Na nich pozo-
stały – na pamiątkę – haki i uchwyty 
dla zwierząt, które tu żyły. Starannie 
oczyszczone kamienne ściany zakoń-
czone są połaciami idealnie równego 
tynku, co nadaje wnętrzu atmosferę 
autentyczności. Atmosferę, ale nie 
pozory. Na ścianach, przymocowa-
ne uchwytami wiszą jakby odrzwia 
od starych wejść, a w rzeczywistości 
są to stylowe blaty stylowych stołów, 
dzięki czemu kameralny salon z sąsia-
dującą obok kuchnio-jadalnią można 
przekształcić w kilkanaście sekund 
w salę gromadnych spotkań, czy to 
towarzyskich, czy sumujących efekty 
treningów.

– Nic, co się dało uratować z daw-
nej struktury obiektów – mówi T. Gaj-
damowicz – nie zostało wymontowa-
ne, a tym bardziej wyrzucone. Każdy 
drobiazg znalazł swoje miejsce i nową 
funkcję. Oczywiście, są tu detale, jak 
na przykład niektóre skrzydła drzwi, 

które zostały kupione z sąsiednich go-
spodarstw, bo nasze już nie nadawały 
się do niczego, a są i takie, które – ze 
względów potrzeb sportowych, są ul-
tranowoczesne. Zmieniła się elewacja 
– dużo jest szkła, co pozwala na natu-
ralne doświetlenie bardzo wysokich 
wnętrz, powstały tarasy, na których 
można odpocząć i oglądać perspek-
tywę kilkunastu kilometrów Pogórza. 
Są dwie „ruskie banie”, zasilane wodą 
spływającą ze zboczy, więc przeraź-
liwie zimną. W jednej można zanu-
rzyć się po szyję, wybiegając z sauny, 
w drugiej – schłodzić nogi, bo ma 
głębokość 70 cm. To taka sielska „ko-
mora krioterapii”. Woda dla nas już 
nie jest problemem, bo zbudowali-
śmy ujęcie, dzięki czemu nie musimy 
się obawiać skutków suchego lata, ale 
naturalna jest zawsze skarbem. Nasi 
goście bowiem będą tu przyjeżdżać 
(a niektórzy już przyjeżdżają!) wła-
śnie dlatego, że u nas nic niczego nie 
udaje – wszystko jest naturalne, re-
gionalne, tutejsze. 

Zaczynając od kuchni, gdzie mleko 
pochodzi z hodowli bydła i kóz w są-
siednich gospodarstwach, że po chleb 
nikt nie jeździ do supermarketu, że 
miód – co oczywiste – jest miejscowy, 
a kozi ser także. Nawet herbata nie 
jest chińska, czy indyjska, czy jeszcze 
jakaś, ale po prostu „izerska”. Staran-
nie pakowana w torebki, opisana, jest 
kupowana w gospodarstwie, które zaj-
muje się ziołami.

– Jesteśmy po pierwszej turze od-
wiedzin ważnych dla nas gości – po-
wiedział T. Gajdamowicz. – Ważnych 
szczególnie dlatego, że mają ogromne 
doświadczenie trenerskie i zawodni-
cze, nie tylko dotyczące Polski i Pola-
ków, więc mogą nam podpowiedzieć, 
czego ich zdaniem w Chromcu bra-
kuje. Nasi goście to trenerzy biegaczy, 
triathlonistów, kolarzy, zapaśników, 
ale mieliśmy też dziewczyny ćwiczące 
jogę i in. Takie miejsce musi być uni-
wersalne i odpowiadać potrzebom. 

Swoją opinię miała okazję wyrazić 
Monika Michalik, uczestniczka Olim-
piady i zdobywczyni w Rio de Janeiro 
brązowego medalu, czy Mateusz Guc-
man, także olimpijczyk tyle, że z Pe-
kinu. Dariusz Sidor jest autorytetem 
w triathlonie, a niekwestionowaną 
gwiazdą sportu jest przede wszystkim 
Wandal Panfil. Polska lekkoatletka, 
zwyciężczyni maratonów w Nowym 
Jorku, Londynie, Bostonie i Nagoi, 
dwukrotna uczestniczka Olimpiad – 
w Seulu i w Barcelonie, doświadczo-
na w biegach długich do maratonu. 
Jedyna Polka, której udało się „zejść” 
poniżej 2,5 godziny w biegu mara-
tońskim w Tokio podczas mistrzostw 
świata. W maratonach wśród Polek 
osiągnęła wszystko. Mało kto ma „za 
życia” swoją ulicę, a jej nazwiskiem 
nazwano jedną z ulic Tomaszowa Ma-
zowieckiego.

– I to ona – powiedział T. Gajda-
mowicz – kiedy nas odwiedziła, po-
wiedziała krótko, że gdyby wcześniej 
wiedziała, jakie warunki treningowe 
gwarantuje Pogórze Izerskie, to nie 
szukałaby innych miejsc w Polsce, 
które może są bardziej znane, ale 
w Chromcu trening można rozpocząć 
w pierwszm kroku po opuszczeniu 
progu domu. Po prostu – wychodzi 
się za próg na dwór… i już. Nie ma 
tartanowych bieżni (jeszcze), ale natu-
ralnych warunków z jednej, a sprzętu 
dla CrossFitowców – z drugiej nie za-
braknie.

T. Gajdamowicz sam pochodzi ze 
sportowej rodziny, sport w jego ży-
ciu zajmował ważne miejsce, teraz to 
miejsce jest jakby trochę ważniejsze ze 
względu na inwestycję, ale…

– Sport – mówi – jest fantastyczną 
lekcją życia dla każdego. Z tych, którzy 
uprawiają sport, może 5 – 10% będzie 
osiągało dobre rezultaty w sporcie 
profesjonalnym. Zdarzą się pojedyn-
czy ludzie, którzy sięgną po praw-
dziwe sukcesy. Ale wysiłek sportowy 
jest fantastyczną inwestycją w siebie 
i swój charakter. Uczy radości ze zwy-
cięstw i pokory, gdy zdarzy się porażka. 
A w sporcie, co warto wiedzieć – naj-
częściej się… przegrywa. Tylko, że nie 
wynik sportowy jest najważniejszy. 
Wanda Panfil powiedziała zresztą, że 
w wysokim wyczynie nie ma talentów, 
jeśli nie ma pracy. Jej samej nikt spe-
cjalnych sukcesów nie wróżył. Ale upór 
i konsekwencja w treningach otworzy-
ły jej świat. Sport bowiem otwiera oczy. 

Inna sprawa, że można też powie-
dzieć, iż – paradoksalnie – zwycięzcy 

w sporcie niekiedy przegrywają w ży-
ciu. Wybitni sportowcy, jeśli nie mają 
mocnego charakteru przegrywają ze 
swoimi słabościami – toną w hazar-
dzie, używkach. Tu widać najlepiej, że 
co łatwo przyszło, można łatwo znisz-
czyć. Stąd rola trenera, który w takich 
miejscach, jak baza w Chromcu może 
być bliżej swojego zawodnika i być dla 
niego nie tyle mentorem, bo to nudne, 

a naturalnym mistrzem i autorytetem. 
Trener to psycholog, przyjaciel, który 
musi być uczciwy, więc czasami po-
winien „szarpnąć” swoim podopiecz-
nym i być da niego nieprzyjemny. 
Jeśli więc organizatorem sportowych 
pobytów, organizatorem życia na obo-
zach kondycyjnych jest ktoś, kto to 
wszystko wie, to łatwiej mu zapewnić 
takie warunki treningu i pobytu, żeby 
efekt obozu był kojarzony nie tylko 
z przyrostem masy mięśniowej, czy 
lepszą kondycją, ale też z pożytkami 
w psychice i polepszeniu relacji za-
wodnik – trener

– Sam jestem z Jeleniej Góry – 
mówi T. Gajdamowicz. – Wysoko 
cenię walory lokalności. Chcemy 
wspierać tutejszą młodzież w rozu-
mieniu walorów płynących ze sportu. 
Byłoby niezrozumiałe, gdyby z po-
żytków życia w takim regionie, który 
najlepsi trenerzy uznają za fantastycz-
ny korzystali tylko ludzie, którzy tu 
przyjadą z odległych miejsc w Polsce, 
a nie doceniali tego co mają pod ręką 
jeleniogórzanie. Dzisiejsi 12 – 14-lat-
kowie mają szanse budowy swojej 
sportowej (czytaj – zdrowej) przy-
szłości. Ale w sporcie upatrywałbym 
też okazję do wzmacniania seniorów, 
bo to jest pomysł na całe życie.

iSandS – to „Enklawa Sportu”. 
Powstała – metaforycznie – „na 
piaskach”, czyli na sportowej pu-
styni, a zapewnia wszelkie wa-
runki dobrego treningu i relaksu. 
Od sali gimnastycznej ze ścianką 
wspinaczkową będącą jednocze-
śnie salą wykładową wyposażoną 
w projektor multimedialny oraz 
ekran, przez zaplecze wellnes, SPA 
z „ruską banią”. Można korzystać 
z trenażerów Wahoo kickr, sprzętu 
do ćwiczeń siłowych i core. To też 
nazwa ekipy, która to miejsce stwo-
rzyła (przy wsparciu Partnerstwa 
Izerskiego) i prowadzi.

Chromiec, w którym to miejsce 
powstało, to stara wieś z XIV  w. 
Z pewnością istniały tu huty szkła, 
więc dla miłośników historii – tak-
że dobre miejsce. A że stąd nie-
daleko i do Wysokiego Kamienia 
w Górach Izerskich, i na Zakręt 
Śmierci, i do punktów widoko-
wych na Rozdrożu Izerskim, czy 
na wyniosłości Koziej Szyi. To oka-
zja do smakowania fantastycznych 
widoków w trakcie niemęczących 
spacerów. 

Nowe (na górze), zbudowane na starym

Sadzawki z wodą zimną jak lód

Ścianka wspinaczkowa To i ozdoby, i składane stoły podwieszane

Herbata z... pobliskich pól
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Najsławniejszą wsią w okolicach 
Jeleniej Góry, która swoją popular-
ność zbudowała na tym, że już nie 
jest miastem, jest z całą pewnością 
Miedzianka.

Miedzianka była miastem górni-
czym, które – dosłownie – zaczęło 
się zapadać, gdy pod ciężarem do-
mów i warstwy gruntu pojawiały 
się osuwiska. Miejscowość się wy-
ludniła w latach 60.tych XX wieku, 
znaczna grupa ludności Miedzian-
ki przeniesiona została do nowych 
bloków jeleniogórskiego Zabobrza, 
co wtedy było uznawane za awans 
społeczny. Ze zrujnowanej chałupy 
z pękającymi ścianami ludzie zostali 
przeniesieni do nowych mieszkań 
z centralnym ogrzewaniem.

Dziś potomkowie tamtych ludzi 
ubolewają nad tym, że ich dziadków 
z wiejskiej sielanki wyrwano i wsa-
dzono w betony, ale wtedy ich dziad-
kowie pretensji nie mieli.

„Miedzianka – historia znika-
nia” to książka, która zyskała spo-
ry rozgłos dzięki udanej promocji, 
a niekoniecznie dzięki reporterskiej 
rzetelności, bo akurat ta budzi sporo 
kontrowersji.

Ale… na marginesie historii zni-
kania Miedzianki budzą się refleksje 
w stosunku do innych miejscowości, 
w tym na Pogórzu Izerskim, które 
znikają bez rozgłosu. Jedną z nich 
są Złotniki, gdzie był nawet ratusz 
miejski, a drugą – Pobiedna. 

Ta ostatnia miejscowość ma za 
sobą taką historię, jakiej mogłoby 
pozazdrościć niejedno spore miasto, 

pomijając, że i zabudowa jest stricte 
miejska. Gdyby leżała bliżej przejścia 
granicznego – byłaby wręcz podobna 
do Zawidowa, bo w jednej i drugiej 
miejscowości funkcjonowały do nie-
dawna duże zakłady włókiennicze, 
będące miejscem pracy nie tylko dla 
mieszkańców, ale i okolicznych wsi. 
Włókiennictwo padło i tu, i tam, Za-
widów uratowała bliskość bogatego 
Zgorzelca, czy niebiednej Bogatyni. 
Pobiednej nie uratowało nic.

I w Zawidowie, i w Pobiednej była 
kolej i dworce, ale kolei już nie ma. 
Pociągi jeździły od 1897 r., oficjalnie 
linię zamknięto dopiero w 1987, ale 
praktycznie pozostawała nieużywa-
na od końca II wojny światowej.

I w jednej i w drugiej miejscowo-
ści były kościoły ewangelickie. Z obu 

zostały już tylko wieże Podobieństw 
jest więcej, choć nie brakuje różnic. 
W Zawidowie był zamek, została 
Zamkowa Góra, w Pobiednej nadal 
stoi (wprawdzie mocno już podupa-
dły) wielki pałac. Nieopodal wieża 
„Moja Przyjemność”, rodzaj obser-
watorium astronomicznego, zbudo-
wanego przez b. właściciela miejsco-
wości, która miastem przestała być 
ok. 1815 r.

Pobiedna, a nie Miedzianka mo-
głaby stanowić zdecydowanie cie-
kawszą kanwę do opowieści o „hi-
storii znikania” dla ambitnego autora 
reportażu i pewnie tak się kiedyś sta-
nie. Nasza redakcja do sprawy Po-
biednej – jej chlubnej przeszłości 
i enigmatycznej przyszłości wróci 
w kolejnym wydaniu „Ech Izerskich”. 

Wieś z rynkiem i tradycjami miasta

Pobiedna – inaczej, niż Miedzianka

Uruchamiamy nową rubrykę – hi-
storyczną zabawę. Jeśli naszym 
Czytelnikom przypadnie ona do 
gustu, to w kolejnych wydaniach 
„Ech Izerskich” będziemy ją kon-
tynuować, ale dla innych miejsco-
wości. Może podpowiedzą nam coś 
niecoś mieszkańcy Pogórza?

2
Dwa srebrne grosze musiał swe-
go czasu wyłożyć każdy mieszka-
niec Gryfowa Śląskiego, jeśli chciał 
w niedzielę pójść na nabożeństwo 
do świątyni ewangelickiej w Wieży. 
Zakaz takiego uczestnictwa nic nie 
dał – z katolickiego Gryfowa ewan-
geliccy mieszczanie chodzili za rze-
kę, więc musieli płacić. Poza „ofiarą” 
w świątyni – dodatkowo myto za 
przekroczenie rzeki.

3
Tyle bram miejskich miał Gryfów 
Śląskich w okresie, gdy miasto oto-
czone było murami obronnymi – 
Lubańską, Jeleniogórską i Żytawską . 
Bramy zamykane były na noc aż do 
roku 1813.

7
Na tyle lat został zwolniony Gry-
fów z podatków po 1603 roku, kie-
dy to na skutek pożarów spłonęło 
w mieście 66 domów mieszkalnych 
oraz wiele innych zabudowań, bo 
ogień strawił także zabudowania 
parafii, całe przedmieście Lubańskie 
z kościołem św. Wawrzyńca, i in. 
Niestety – zwolnienie z podatków, 
choć bardzo ważne, nie rozwiązało 
problemów losowych miasta. Kolej-
ne lata były pasmem kolejnych nie-
szczęść, jak choćby powodzie 1608, 
1609, czy 1613, a także towarzyszące 
im zarazy. W przypadku tego okre-
su historii miasta powiedzenie, że 
„nieszczęścia chodzą parami” nie 
ma zastosowania. Wtedy w Gryfowie 
bowiem chodziły… stadami. 

63
Tylu Rosjan armii carskiej, poległych 
w czasie walki o miasto w 1813 r. ma 
swój pomnik nagrobny na miejsco-
wym cmentarzu. To jeden z nielicz-
nych w regionie, ale i w całej Polsce 
(drugi nieodległy – to pomnik Ku-
tuzowa na cmentarzu w Bolesław-
cu), który nie budzi złych emocji, 
przede wszystkim wśród mieszkań-
ców. Z pozoru – niewytłumaczalne, 
bo pomnik poświęcony jest carskim 
żołnierzom, wrogom Polski, którzy 
zginęli w walce z armią napoleońską, 
w mundurach której przecież wal-
czyli Polacy… A jednak. To armia 
francuska zamierzała spalić miasto, 
czemu zapobiegł nagły kontratak 
żołnierzy carskich. Nie do końca 
przygotowany, niemniej konieczny, 
by zapobiec spaleniu Gryfowa, stąd 
tyle ofiar, które upamiętnione są ory-
ginalnym obeliskiem.

541
Dokładnie tylu mieszkańców doli-
czono się w Gryfowie ok. roku 1669. 
Niewielu, ale to i tak była ogromna 
rzesza w porównaniu do czasów 
wcześniejszych, bo po wojnach hu-
syckich i innych nieszczęściach, to 
znaczy po okresie 1431-1496, kiedy 
to mieszkańców ubywało w szyb-
szym czy wolniejszym, ale stałym 
tempie podobno w Gryfowie pozo-
stało raptem DWUNASTU ludzi…

5.000
Pięć tysięcy drzew morwy wysadzo-
no w Gryfowie i w okolicach po roku 
1853. Wcześniej uprawy drzew mor-
wowych prowadzone na niewielką 
skalę udawały się, więc postanowio-
no „pójść na całość” i ta całość skoń-
czyła się klapą. Marzenie o jedwab-
nikach odeszło w niebyt.

Liczby dla Gryfowa 

Mniej i bardziej ważne, 
ale wszystkie prawdziwe 

Znaki wsi 
Miasta – choć nie wszystkie 

– mają swoje herby. Niektóre 
sołectwa na Pogórzu Izerskim 
mają swoje znaki, które wpraw-
dzie nie mają statusu herbów, ale 
co najmniej tak samo dobrze od-
dają charakter miejscowości, czy 
obraz zainteresowania jej miesz-
kańców. Mlądz miał dylemat, 
bo i len, czy wełna ważne (stąd 
kołowrotek), ale i lawenda zdo-
bywa wielką popularność, stąd 
splotły się dwa symbole i nikt 
już nie może mieć wątpliwości, 
w jaki obszar wjechał. 

Jak motyl…
Niemal równo półtora wieku temu 

w Neuguth (dziś – Jędrzychowice, 
gmina Zgorzelec), w czerwcu 1870  r. 
urodził się Hugo Marschner, który 
przez niemal całe życie był pocztow-
cem, szybko zresztą awansującym 
w służbowej hierarchii, a prywatnie – 
zapalonym miłośnikiem motyli.

W Jeleniej Górze u progu XX  w. 
założył nawet Towarzystwo Entomo-
logiczne, a o skali jego pasji świadczy 
fakt, iż przewodniczył tej organizacji 
nieprzerwanie przez ponad ćwierć 
wieku. Był kolekcjonerem motyli, 
zebrał ponad 6.200 okazów, ale naj-
większą jego ciekawość budził nie-
pylak Apollo, żyjący w Sudetach i na 
Pogórzu. Tyle, że szczegółowe badania 
motyli ujawniły, że tu żyje szczególny 
gatunek niepylaka, nazwany przez 
badacza „śląskim”, o dużej rozpiętości 
skrzydeł, ponad 8 cm i oryginalnie, in-
tensywnie ubarwiony.

Niepylak Apollo zniknął na prze-
łomie XIX/XX wieku, ale powrócił 
w Sudety bowiem kolejne pokolenia 
entomologów postanowiły wesprzeć 
jego reintrodukcję, to znaczy – po-
nownie zasiedlić niepylakami miejsca, 
w których ten motyl dawniej bytował.

Tyle, że ok. roku 1940 aktywność 
badawcza entomologa zamarła, 
a potem… Jego kolekcja, ale i on sam 
zniknęli, nie pozostawiając po sobie 
żadnych śladów. Można powiedzieć, 
że badacz motyli sam zniknął… jak 
motyl. 

Woda z Jana…
… jak śmietana – chciałoby się 

powiedzieć. Mowa o źródle „Jan” 
w Świeradowie-Zdroju, z którego 
woda pomaga obniżyć poziom cukru 
we krwi, ale generalnie jak ktoś wy-
pijać będzie jej więcej, to i wypłucze 
ze swojego organizmu nieco metali 
ciężkich. Pomaga to zwłaszcza oso-
bom stale mieszkającym w aglome-
racjach przemysłowych, gdzie smog 
dręczy. Takiej wody tam z pewnością 
nie ma, bo specjaliści napisali, że 
jest to szczawa wodoro-węglanowo-
-wapniowo-magnezowo-żelazista. 
Takiej kombinacji składników nie 
wyprodukuje się w żadnym labo-
ratorium, do tego zdolna jest tylko 
sama natura. 

Pigułki ze Świeradowa

Na honor 
Lata tuż powojenne i nieporówna-

nie mniejsza liczba rozmaitych do-
kumentów, funkcjonujących w obie-
gu formalnym sprawiły, że więcej 
było oświadczeń w rozmaitych spra-
wach, niż zaświadczeń potwierdza-
nych jakimiś pieczątkami. Pieczątek 
było mniej, po prostu. Inna sprawa, 
że skoro jakiś dokument był uważa-
ny wówczas za naprawdę ważny, to 
stawał się tzw. drukiem ścisłego za-
rachowania, jak choćby… bilet mie-
sięczny na przejazdy komunikacją 
masową. 

Większość jednak spraw załatwia-
no na podstawie oświadczeń zain-
teresowanych osób. Niektóre z nich 
zawierają treści intrygujące i wręcz 
niewiarygodne z dzisiejszego punktu 
widzenia. Dla przykładu – OŚWIAD-
CZENIE NA HONOR”, w którym 
Franciszek….. , zamieszkały w…. 
oświadcza, iż w okresie … pracował 
w zakładzie pod nazwą…, itd. 

Zapisano – literalnie – „oświad-
czam na honor, uprzedzony o od-
powiedzialności karnej za składa-
nie fałszywych zeznań”. Wprawdzie 
wspomniany „honor” podparto 
konkretnym paragrafem, ale tylko 
jako argumentem wspierającym

Nas najbardziej ujęło owo 
„oświadczenie na honor”, bo wy-
obraziliśmy sobie, że dziś takie 

oświadczenie padłoby w telewizji. 
Telewidzowie zapewne pokładaliby 
się ze śmiechu, bo nie takie rzeczy 
w telewizji opowiadają przedsta-
wiciele różnych ugrupowań, a ho-
nor nie jest wartością priorytetową 
w zdobywaniu zaufania. Ceni się 
ludzi skutecznych, którzy osiągają 
swoje cele, a nie takich, którzy po-
trafią honorowo rozwiązać problem, 
uznając – jak wspominał Pawlak 
z „Samych swoich”, że „słowo droż-
sze pieniądza”. 

Nad lekturą pożółkłego dokumen-
tu pewnego Franciszka można się 
już tylko zadumać….

Tak jest

Tak było
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– Ten dom ma może z dwieście lat 
– mówi Iza Pachulska, zapraszając do 
swojego domu w Świeciu, a właści-
wie – do „Pracowni na Świecie”. Gra 
słów jest nieprzypadkowa – sołectwo 
bowiem nazwę wsi traktuje jako na-
rzędzie marketingowe (i słusznie!) 
używają jej w najprzeróżniejszy spo-
sób. Przy każdym wjeździe widać 
okazały napis wyrzeźbiony w drew-
nie – „Nasze miejsce na Świecie”. 
Zresztą autor tej płaskorzeźby też 
jest mieszkańcem wsi, bo tutaj jakoś 
„zrobiła się” enklawa artystów. Nie 
inaczej jest w sąsiednim Wolimierzu, 
ale o tym – przy innej okazji.

– Pracuję od kilkunastu lat używa-
jąc do swoich działań głównie gliny 
szamotowej – mówi. – Po wypaleniu 
jest bardzo szorstka, surowa. Rzeźby 
z niej wykonane są niezwykle natu-
ralne, mają swój charakter. I nawet 

jeśli je szkliwię, to też staram się nie 
przesadzać. Naczynia – owszem, po-
winny być gładkie, ale rzeźby? – nie-
koniecznie.

Z tego domu anioły ulatują cały-
mi stadami i lecą w świat. Trudno 
powiedzieć, jak daleko, bo wielu 
gości „z Polski” kupuje tu prezenty 
dla swoich przyjaciół rozsianych po 
świecie. Z pewnością jeden anioł do-
leciał do Izraela, bo nadszedł stam-
tąd zwrotny sygnał, a czy inne zna-
lazły swoje niebo w Kanadzie, czy 
w Australii – nie ma nic pewnego.

– Z aniołami już tak jest – uśmie-
cha się twórczyni – one po prostu 
znikają… I nie trzeba ich szukać.

Znikają też koty, bo to drugi mo-
tyw, który nieprzerwanie od kilku-
nastu lat błąka się po domu, przysia-
da na kubkach, we wnętrzach mis, 
albo pręży się samodzielnie. Ostat-
nio do tego grona przybyły także 
sowy. – To tajemnicze ptaki – mówi 
I. Pachulska – dają się słyszeć z lasu 
rosnącego przy domu, więc jak tu nie 
złapać ich w glinie?

Motywów jest więcej, bo i wy-
obraźnia twórczyni poddaje się in-
spiracjom – zwyczajnym i baśnio-
wym, dzięki czemu nawet najbardziej 
konwencjonalny przedmiot zyskuje 
swój oryginalny wizerunek. Swoistą 

metaforą jest grupa „rozkrzyczanych 
domków”, stojąca na ażurowej kuli. 

– Czy ta kula to jest „nasze miejsce 
na Świecie” – pytamy.

– Nie myślałam o tym w ten spo-
sób – pada odpowiedź – ale jeśli takie 
są skojarzenia, to trudno mieć coś 
przeciwko nim. Przedmiot, który tu 

powstaje zyskuje przecież swoje dru-
gie życie w drugim domu. Ja nadaję 
tylko formę, a treść jest już w dużej 
części sprawą nowego miejsca, no-
wego właściciela. Każdy przecież ma 
jakieś tylko swoje miejsce na świecie. 
A jeśli wraca (bo wielu naprawdę po-
wraca tutaj), to tylko się cieszyć.

Stary piec ceramiczny jest miej-
scem, gdzie anioły, koty, sowy 
i wszystkie inne stworzenia zyskują 
swoją ostateczną postać. W dwustu-
letnim domu, pod łukowym sklepie-
niem jednego z dawnych pomiesz-
czeń gospodarczych wygląda jakby 
odrobinę nie z tej bajki. Mimo, że jest 
wysłużony, to tutaj – nowoczesny. 
A jak ma wyglądać, skoro wchodzi 
się do tego pomieszczenia otwierając 
drzwi klamką, której mechanizm jest 
jeszcze starszy niż dom?!

– Pewnie dawni właściciele moc-
no by się zdziwili, gdyby mogli zo-
baczyć dom, w którym rodzą się 
anioły – mówi gospodyni. – Jednak 
jest w tych ścianach pewien rodzaj 
magii, wspierający projektowanie 
i wykonywanie tych wszystkich dro-
biazgów. Tu Stańczyk jest jeszcze 

bardziej refleksyjny, a Pierrot – jesz-
cze bardziej zamyślony.

W gałęziach szamotowego drze-
wa uwięzione są malutkie szamo-
towe anioły, inne ze złożonymi 
dłońmi, jakby czekały na kogoś, dla 
kogo będą mogły być stróżami. Póki 
co – pilnują swego domu. 

Zaśpiewali… przed 
komputerem

Domowe Śpiewanie Pieśni Pa-
triotycznych to oryginalny kon-
cert, jaki w tym roku odbył się 
w Zgorzelcu. Wykonywanie oko-
licznościowych utworów w dniu 
Święta Niepodległości weszło już 
w tradycję Zgorzelca, ale zawsze 
miało inny, niż ostatnio, charakter. 
Ze względu na epidemię uczest-
nicy mogli co najwyżej zaśpie-
wać przed komputerem. Właśnie 
w komputerze wystąpiły zespoły, 
do których można się było przy-
łączyć– chóru Państwowej Szko-
ły Muzycznej, czy Zgorzeleckiej 
Orkiestry Mandolinistów im. 
T.  Grudzińskiego. Indywidualni 
uczestnicy, „Domowego Śpiewa-
nia” mogli uczestniczyć w tym cy-
frowym chórze siedząc na swojej 
własnej kanapie. Taki występ nie 
miał wprawdzie standardów Voice 
of Poland, czy „Szansy na sukces”, 
ale z pewnością integrował wyko-
nawców, nawet jeśli nie zobaczą 
się „na żywo” nigdy później. 

Po starym domu wędrują anioły

Człowiek próbuje miodu co naj-
mniej od… jedenastu TYSIĘCY LAT! 
Przynajmniej o takim czasie mówią 
dowody. Najstarsze rysunki ilustrują-
ce wybieranie miodu z barci dzikich 
pszczół odnaleziono w jaskini Arana 
w Hiszpanii. Naskalna grafika została 
przypisana właśnie okresowi trwają-
cemu na długą przez tzw. naszą erą.

A propos barci, z której wybierano 
miód – nie jest przypadkiem, że co 
najmniej dwie miejscowości Pogórza 
Izerskiego noszą takie nazwy, jak Bar-
cinek, czy Pasiecznik (ad barci właśnie 
i od pasieki), co świadczy o pszczelar-
skich tradycjach regionu.

W ostatnim wydaniu „Ech” pisa-
liśmy o leczeniu zapachem pszczół 
i ula, dziś – o prozdrowotnych właści-
wościach miodów, o które zapytaliśmy 
fachowców.

– Nikt nie kwestionuje, że miód 
jest zdrowy – usłyszeliśmy – tyle, że 
najnowsze możliwości badania wła-
ściwości tego specyfiku informują nas 
o tym, dlaczego tak jest i jakie elemen-
ty tej substancji, bardzo skompliko-
wanej chemicznie, są dla człowieka 
użyteczne i kiedy. O tym, że starożyt-
ni Sumerowie udomowili pszczoły, 
a później Egipcjanie zajmowali się ich 
hodowlą wie każdy pszczelarz. Ale 
o tym, że wówczas miód był trakto-
wany nawet jako kosmetyk, czy … 
sposób na antykoncepcję, już nie każ-
dy. Inna sprawa, że zmieszany z korą 
akacji i daktylami traktowany był też 
jako afrodyzjak, więc można powie-
dzieć, że był wartością wówczas uni-
wersalną.

Dziś o miodzie wiemy więcej, 
o tym, że zawiera witaminy z grupy A, 
B, C i K, a także ponad 30 składników 
mineralnych (m.in. kobalt, magnez 
i żelazo), poza tym bioflawonoidy, 
enzymy, olejki eteryczne, substancje 
bakteriobójcze… 

Miód konserwuje, także… sam sie-
bie! Przecież miód się nie psuje… Od-
naleziono miód kilkusetletni, nadal 
świetny w smaku.

– Co jest tego przyczyną?
– Enzymy, niektóre pochodzące 

z układu pokarmowego pszczół, inne 
mają pochodzenie roślinne. Może to 
zabrzmieć mało apetycznie (chociaż 
trudno odebrać apetyt na miód), ale 
część to enzym pochodzący z gruczo-
łów ślinowych pszczoły – oksydaza 
glukozy. Ona, wchodząc w reakcję 
z zawartą w miodzie glukozą powo-
duje powstanie nadtlenku wodoru. 

W miodzie zawarte są również – tak-
że pochodzenia pszczelego – lizozym 
i apidycyna. A z nektaru – tymol, 
eukaliptol, mentol, pinen i kamfen, 
ale poza tym m.in. garbniki katechi-
nowe… 

– Może wystarczy, bo i te wiadomo-
ści trudno „ogarnąć”

– I poza specjalistami nie ma ta-
kiej potrzeby, zwyczajny miłośników 
miodów musi znać tylko praktycz-
ne wskazania, jak takie, że nie warto 
miodem słodzić wrzątku, bo powyżej 
40 st.C. miód traci wiele ze swoich 
cennych właściwości, co wynika m.in. 
z faktu, że w miodzie zawarte są biał-
ka, które powyżej tej temperatury się 
po prostu ścinają.

– Czy to wszystko jedno, jeśli miód 
jest płynny, czy skrystalizowany?

– I tak…, i nie. Jeśli miód długo 
nie będzie się krystalizował, to zna-
czy, że albo nie jest to w ogóle miód, 
a wyrób miodopodobny, albo też coś 
zostało tam dodane, co nie wpływa 
dobrze ja jakość. Naturalny, dobry 
miód po jakimś czasie – w zależności 
od gatunku – zawsze się krystalizuje. 
Niektóre gatunki po kilku tygodniach, 
inne – po dłuższym czasie. Miód aka-
cjowy „wytrzymuje” w stanie płynnym 
długo, nawet więcej, niż rok, ale rze-
pakowy, czy wielokwiatowy – szybko 
się zestala.

– Lepsze są ciemne, czy jasne mio-
dy?

– To nie jest dobre pytanie, bo każ-
dy jest nieco inny, a każdy – dobry. 
W naszej strefie klimatycznej miód 
gryczany, czy spadziowy, często wy-
stępujące, są ciemne, uznawane za 
bardziej wartościowe, ale lipowy jest 
jasny i jest najlepszy przy przeziębie-
niach, bo lekko rozgrzewa.

– A jak najlepiej używać miodu?
– Jeśli używamy go tylko jako sło-

dzika, to nie ma znaczenia, ale jeśli 
chcemy, żeby nam pomógł, to najle-
piej rozpuścić go w ciepłej, ale nie go-
rącej wodzie, ale pić nie od razu, pozo-
stawić na pewien czas. Można dodać 
naparu z imbiru, czy kurkumy, bo to 
zmienia smak. Można też spróbować 
zrobić domowy „izotonik”, bo takim 
będzie właśnie napój na bazie miodu 
z dodatkiem odrobiny soli i soku z cy-
tryny.

– Jak często można próbować mio-
du, żeby nie zaszkodził?

– Codziennie! Najlepiej rano, na 
czczo, ale jeśli ktoś ma ochotę, to 
i w południe, i wieczorem.

Miód – to nie tylko „coś słodkiego”

Epidemia koronawirusa przewró-
ciła świat i w pamięci współczesnych 
jest największym kataklizmem, jaki 
mógł się zdarzyć, ale to nieprawda. 
Prawdą jest, że nieprzewidywalność 
sposobu i skutków rozprzestrzeniania 
się choroby jest niezwykła, ale nasi 
przodkowie na tych ziemiach musieli 
mierzyć się z większymi problemami.

Zarazy, które szalały na Śląsku 
i w obszarze Górnych Łużyc ok. 1613 
i trzy lata wcześniej r. pochłonęły w sa-
mym Gryfowie Śląskim 1.072 osoby, 
w tym 259 tkaczy, a była to przecież 
wówczas miejscowość malutka w po-
równaniu z dzisiejszym miastem. Ta 
hekatomba zniszczyła gospodarkę 

Pandemicznie przed wiekami 
miasta na lata. Warto wspomnieć, 
że Gryfów nie był jedyną miejsco-
wością, poddaną tak ciężkiej próbie. 
W Lubomierzu – też niewielkim 
– zmarło w tym samym czasie 898 
osób, w Mirsku 325, w Leśnej – ok. 
200, w Pławnej – 500, a nawet w ma-
lutkiej Wieży pod Gryfowem – 48. 

To było tak koszmarne i drama-
tyczne, że w krótkim czasie zabrakło 
miejsca na cmentarzach, więc groby 
sytuowano na polach i łąkach, co też 
nie służyło ochronie sanitarnej. I – 
jak oceniają historycy – przyniosło 
kolejne ofiary, ze względu na nowe 
zakażenia wynikające z tak sponta-
nicznych pochówków. 
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Przywykło się uważać że polska 
nazwa ducha Karkonoszy – Liczy-
rzepa – wzięła się z niemieckiego 
Rubezahl, od dwóch słów – rube 
(rzepa, burak) i zahl (liczyć). Być 
może tak jest, ale równie prawdo-
podobna jest wersja, że to raczej od 
rabe (kruk) oraz Zabel (diabeł). Ale 
wedle pierwszej wersji powstała jed-
na z najpopularniejszych miejsco-
wych legend – o Rubezahlu. Druga – 
choć bardziej mistyczna – nie miała 
już szans, by się przebić do świado-
mości ludowej. 

Polscy autorzy, którzy jako pierw-
si zetknęli się z niemieckimi legen-
dami o tutejszych duchach, usiłowali 
stworzyć jeszcze inne nazwy ducha 
Karkonoszy, opierając się jednak 
o germańskie legendy. Stanisław 
Bełza pisał o „liczącym rzodkiewki”, 
a nie rzepy, a Maciej Bogusz Stę-
czyński optował nie za Liczyrzepą, 
a Rzepoliczem, co jest bajdziej uta-
joną wersją tego samego określenia, 
tylko delikatniejszą w odbiorze. Póź-
niej usiłowano pisać o Rzepiórze, od 
„rzepy” i „upiora”, ale i tak pozostał 
w popularnej gawędzie jako Liczy-
rzepa. Graficznych wersji wyglądu 
karkonoskiego ducha gór jest wiele 
– pierwszą z nich opublikował Hell-
wig, jako rysunek go na swojej mapie 
Śląska. Dziś ta grafika jest w regionie 
najbardziej popularna. Odpowiada 
najbardziej – co jest zadziwiające – 
współczesnym trendom tworzenia 
logo – oszczędne w formie, uniwer-

Już kilkanaście lat cis stanowi 
symbol Pogórza Izerskiego, a precy-
zyjnie – Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo Izerskie”. Nic w tym 
dziwnego – najstarszy okaz tego 
gatunku rośnie w Henrykowie Lu-
bańskim, niewiele młodsze w przy-
pałacowym ogrodzie we Wleniu, 
na jednej z posesji w Pilchowicach, 
i w wielu innych miejscach.

Drzewo utożsamiane jest z długo-
wiecznością, bo dendrolodzy uważa-
ją, iż może żyć co najmniej półtora 
tysiąca lat, a może i znacznie dłużej. 
Jako drzewo, które znane jest od 
tysięcy lat obrósł legendami – ko-
jarzony jest od starożytności z nie-
śmiertelnością, niekiedy życiem po 
śmierci. Ale uważano, że cis przyno-
si nieszczęście. Nie ma zgody co do 
wpływu jagód cisa na zdrowie czło-
wieka. Dziś także można usłyszeć, że 
zjedzenie owoców tego drzewa jest 
śmiertelnym zagrożeniem, podczas 
gdy botanicy przekonują, że same 
jagody są jadalne, natomiast znaj-
dujące się w nich nasiona są trujące. 
Sprawa szkodliwości cisa nie jest 
oczywista z różnych powodów – 
osnówka ziaren jest słodka i smacz-
na, natomiast reszta może szkodzić. 
Tą resztą są nie tylko ziarna, ale i igły, 
zawierające silny alkaloid. Zwierzęta 
i ptaki zjadające jagody cisa nie po-
noszą tego konsekwencji, bowiem 
zjedzone przez nie nasiona nie są 
trawione, a wydalane w całości, więc 
szkody organizmowi nie czynią.

Cis znalazł się – jako jedno 
z nielicznych drzew – w mitologii 
i w sztuce. W tym drugim obszarze 
Szekspir przysłużył się do złej sła-
wy drzewa, przekonując w jednej ze 
sztuk, że wlanie do ucha soku z cisa 
zaiło jednego z bohaterów, a w dru-
giej, że wywar z drewna cisa służył 
czarownicom do przygotowania 
wywarów niezbędnego do rzucania 
czarów przez rozmaite jędze.

salne w barwie, przemawiające do 
wyobraźni.

Flins, duch Izerów jest jeszcze 
bardziej mroczny niż Rübezahl, bo 
w jednej z legend jest przedstawiany, 

Krabat, a nie Liczyrzepa, czy Flins

Każdy ma (może mieć) swojego czarnoksiężnika

jako martwy mężczyzna w płaszczu, 
mający na ramieniu lwa. Jako bóg 
śmierci miał wskrzeszać umarłych.

Czy Pogórze stać na własnego du-
cha, czarownika, maga?

– Oczywiście – powiedział Prze-
mysław Kleszcz. – Dlatego chcemy 
na tej części Pogórza Izerskiego, 
które dawniej należało do Górnych 
Łużyc przywołać „swojego” ducha – 
Krabata, postać znaną już z literatu-
ry i filmu. Wprawdzie „życiorys” tej 
postaci jest zdecydowanie krótszy, 
niż obu wcześniej wspomnianych, bo 
raptem półwieczny, ale… ta postać 
się w sztuce już pojawiła i niczego 
wymyślać nie trzeba.

Krabat to postać na wskroś literac-
ka, faktycznie z najkrótszym życio-
rysem. Wprawdzie opowieść osadza 
ją w średniowiecznych Łużycach, ale 
sama idea zaczęła być głośna dopiero 
w latach 70. ub. wieku, kiedy powstał 
film o chłopcu, który przypadkiem 
zabłąkał się do młyna Czarnej Wo-
dzie, a w trakcie pobytu zorientował 
się, że młynarz chętniej uprawia ma-
gię, niż zajmuje się mieleniem ziarna. 
Wcześniej powstała książka – po-
wieść niemieckiego autora.

Opisuje w niej historię chłopca, 
który pojawia się na Łużycach, zabie-
dzony i głodny. Daje sobie radę, aż 
trafia do młyna, gdzie zostaje przy-
jęty przez gospodarza i wkrótce staje 
się czeladnikiem młynarza. Sprawa 
komplikuje się, kiedy okazuje się, iż 
każdy czeladnik staje przed próbą, 
dyktowaną przez młynarza. Nie-
stety, zawsze wygrywa młynarz, ale 
w tym przypadku narzeczona Kraba-
ta, przypadkiem zaplątana w tę całą 
intrygę i wezwana do współuczest-
nictwa w tej próbie rozpoznaje swe-
go ukochanego, którego wcześniej 
czarnoksiężnik-młynarz zamienił 

Cis – prawdziwy, cis – symbol, mity i legendy 

W różnych kulturach cis był drze-
wem, które służyło do magicznych 
obrzędów. Wśród Celtów był jed-
nym z 9 gatunków drzew, których 
drewno służyło do rozpalania rytu-
alnych ognisk. Cis bywał totemem – 
jego uszkodzenie przez jakieś wrogie 
plemię było równoznaczne z wypo-
wiedzeniem wojny. Wśród mnóstwa 
legend o cisie jest i taka, o drzewie 
tego gatunku rosnącym dokładnie 
pośrodku lasu. Mówi ona o tym, że 
pewnego dnia, kiedy dwaj młodzi 
mężczyźni pracowali w „cisowym 
lesie” i wracali po pracy natrafili na 
olbrzymiego cisa, pod którym posta-
nowili chwilę odpocząć. Zdrzemnęli 
się, a kiedy jeden z nich się obudził, 
to zobaczył, że drugiego nie ma. 
Uznał, że jego towarzysz sam po-
szedł do wsi, trochę poczuł się ura-
żony. Jednak kiedy wrócił do wioski, 
to przekonał się, że jego kolegi nie 
ma. Nie wiedział, co robić, mężczy-
zna z wiejskiej starszyzny poradził 
mu, żeby wrócił pod tego cisa, pod 
którym spali. Ale… za rok.

Wrócił, rzeczywiście zobaczył ko-
legę tańczącego z leśnym duszkiem 

w cieniu cisa. Uznał, że to magiczny, 
złowrogi krąg, więc wyciągnął towa-
rzysza pracy z przestrzeni objętej złą 
mocą i – widząc, jaki jest wymizero-
wany – chciał go nakarmić. Niestety, 
po skosztowaniu pierwszego kęsa 
kolega zamienił się w pył…

Okazy cisa są w Polsce chronio-
ne od… bitwy pod Grunwaldem! 
Precyzyjnie nieco później, bo król 
Władysław Jagiełło, zwycięzca bitwy 
z Krzyżakami wydał w 1523 roku 
postanowienie na mocy którego 
nikt bez zezwolenia cisa wyciąć nie 
mógł. Faktem jest, że przesłanką nie 
była chęć ochrony przyrody jako 
takiej, a użyteczność cisa, z którego 
drewna wyrabiano m.in. łuki, czy 
rękojeści do noży. Ochrona drzewa 
spowodowana była obawą, że cisów 
może zabraknąć, więc i materiału na 
łuki – też. Tym sposobem cis stał się 
pierwszym gatunkiem drzewa chro-
nionego w Polsce.

Ale to nie Jagiełło był pierwszym, 
który uznawał użyteczność cisa po-
noć najstarszym przykładem broni 
jest włócznia z drewna cisowego li-
cząca wiele tysięcy lat. 

ale z drugiej – powinien móc czer-
pać pożytki, choćby symboliczne 
z tego, że właśnie on taką markę po-
siada, a jego sąsiad – nie. Przy czym 
– a to już wyższy stopień trudności – 
wszystkim nam powinno zależeć, by 
„marka izerska” była znakiem, który 
ZASADNIE świadczy o jakości pra-
cy każdego z podmiotów. Chodzi 
o to, by bez obniżania standardów 
i jakości usług posiadaczy tej marki 
było wielu. Wtedy bowiem przynie-
sie to tzw. efekt synergii i sprawi, że 
w oczach przyjezdnych wszyscy bę-
dziemy lepsi.

Możemy zacząć od definicji – mar-
ka to „nazwa, symbol, znak wzór, 
stworzone w celu identyfikacji dóbr 
bądź usług oferenta, wyróżniający 
od konkurencji”. To prawda, ale nie 
cała prawda, bo „marka” to nie jest 
wyłącznie graficzny wzór. Ten wzór, 
to tylko znak dobrej pracy, czasami 
dziesiątków lat tradycji. To pieczęć 
świadcząca o jakość pracy, a grafika 
jest tylko tego potwierdzeniem.

Nie jesteśmy zwolennikami su-
chych definicji, bo to zawsze jest ry-
zykowne, że utoniemy w teoretycz-
nych rozważaniach. Jedną jeszcze 
próbę definicji jednak przytoczmy, 
dla pełnej jasności: „marka to praw-
nie chroniony instrument wyróżnie-
nia się od konkurentów, budujący re-
lacje i związki z klientem w oparciu 
o unikalną osobowość. To połączenie 
wartości funkcjonalnych i wartości 
dodanych”.

Tyle definicje. A życie? Otóż proces 
budowy marki izerskiej już się zaczął 
kilka lat temu i przebiega z mniej-
szymi, czy większymi sukcesami 
w lokalnych środowiskach. Przecież 
warto zauważyć, że Chrośnica to 
„Wioska barwnych wątków”, Zawi-
dów to „Miasto Anioła”, „Olszyna – 
wioska na stole”, „Spytków – wioska 

czarów i magii”, i wiele innych. Cała 
idea tzw. wiosek tematycznych to 
nic innego, jak poszukiwanie marki 
w najmniejszych środowiskach, ja-
kimi są wsie i miasteczka Pogórza. 
Z naszego punktu widzenia „marka 
izerska” może być więc odczytywa-
na, jako suma naszych marek, które 
razem dają przepotężną możliwość 
kreacji. Trzeba ją tylko – tę możliwość 
– uwolnić i zespolić. 

W tej sytuacji pojawia się problem 
ze znakiem graficznym marki, bo 
właściwie kilkoma kreskami trzeba 
lapidarnie zapisać kwintesencję cha-
rakteru Pogórza. Znak musi być uni-
wersalny na tyle, żeby oddawał wize-
runek naszego regionu.

Pozostawimy grafikom tę udrękę 
twórczą, starając się jednak wzbo-
gacać treść działań, bo to one będą 
w oczach nas samych i przyjezdnych 
budować naszą tożsamość.

 Podjęliśmy próby fotograficznej 
(s.  1) syntezy „marki”, jedną z nich 
jest nawiązanie do rysunku elewacji 
szachulcowej i – w tym samym kadrze 
– słupa poczty saskiej. Wprawdzie 
zdjęcie pochodzi z enklawy w obsza-
rze Partnerstwa Izerskiego, to znaczy 
z Lubania, który w skład Partnerstwa 
nie wchodzi, ale przekaz jest jasny. 
Tym bardziej, że podobny (nie tak 
strojny jednak) słup, jedyny zachowa-
ny naprawdę, a nie odbudowany stoi 
na peryferiach Nowogrodźca. Sym-
bolem graficznym może być sam dom 
przysłupowy, nawet „Ostry Narożnik” 
w Sulikowie, Kwisa – jako rzeka gra-
niczna dla Śląska i Łużyc, Kwisa i Bóbr 
– które stanowią dwie osie obszaru 
Partnerstwa, i inne. W toku prac nad 
marką być może opublikujemy szki-
ce wstępne propozycji, zapraszając 
Czytelników do plebiscytu, a już teraz 
zapraszamy do nadsyłania swoich su-
gestii w tej sprawie – wszystkie przeka-
żemy projektantom.

Marka izerska

Suma ambicji i spełnień

w gawrona. Dziewczyna w stadzie 
identycznych dla oka gawronów po-
znaje swego ukochanego, on wraca 
do ludzkiej postaci i swojej narze-
czonej. Młynarz więc żegna się z tym 
światem. Dobro zwycięża, co ani 
i Flinsa, ani u Rübezahla nie jest re-
gułą. Dwa filmy – czeski i niemiecki 
– promowały już tę postać. Czy po-
wstanie polski? – zobaczymy. 

Gdyby ktoś uważał, że populary-
zowanie nowego maga na terenie 
już w jakiejś części opanowanym 
przez Flinsa, czy Rübezahla jest nie-
potrzebnym działaniem, to warto 
zerknąć w obszary – podobnie jak 
Pogórze – zwarte kulturowo, choć-
by na Kaszuby. Tam dobrych i złych 
duchów jest wiele, każdy z nich ma 
swoją specjalizację i cały pakiet 
przypisywanych sobie mitów. Pólni-
ca choćby jest hożą i piękną dziew-
czyną, która konno objeżdża pola 
doglądając upraw, a jej uroda jest tej 
miary, że mężczyzna, który na nią 
spojrzy może później umrzeć z tęsk-
noty za nią. Grzenia – to dobry duch 
snu, sennych marzeń i przebudzeń. 
Usypia ludzi i dba o to, by się obudzili 
wypoczęci i żwawi… itd., itp. Krabat 
w tej sytuacji może dopełnić regio-
nalną mitologię, jeśli tylko znajdzie 
się zręczny popularyzator opowieści 
o miłości, która jest w stanie poko-
nać wszelkie zagrożenia stwarzane 
przez złych czarowników. 

Opowieści dla dzieci, kolorowan-
ki, , a przede wszystkim prościutkie, 
a trafiające do wyobraźni logo – to 
najprostsze narzędzia do sukcesu. 
Ktoś zechce po nie sięgnąć? 

MARKA IZERSKA – CO TO JEST? JAKA MA BYĆ?

Dokończenie ze str. 1
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Zachowało się ich wiele, w lep-
szym, czy gorszym (częściej) stanie. 
Chichot historii sprawił, że dom, 
który może być odebrany jako wizy-
tówka wszystkich innych, tzn. Dom 
Kołodzieja pod Zgorzelcem, jest dla-
tego wzorcową w tym zakresie bu-
dowlą, że… wcale nie stoi tam, gdzie 
go możemy teraz zobaczyć, a ogląda-
my go w stanie nierównie lepszym, 
niż wtedy, kiedy miał podlegać swo-
jej „reinkarnacji”. 

Nikt zresztą nie może być pew-
nym, czy „Dom Kołodzieja” mieścił 
faktycznie warsztat kołodzieja. Pew-
nie jest, że znaleziono mu miejsce 
w… 2005 r., a został zbudowany ok. 
1822 r., więc będzie niedługo obcho-
dził 200.lecie swojego istnienia!

Dzięki prywatnym wysiłkom 
i zewnętrznym pieniądzom zdołano 
uratować obiekt, w którym dziś – 
w efektownej formule – mieści się 
restauracja i pensjonat, a zaintere-
sowani zwiedzający mogą się prze-
konać, jak dawniej wyglądały chaty 
w okolicy, a dokładnie w Wiganci-
cach Żytawskich, bo tam stał pier-
wotnie – wsi, która… zniknęła. 

Po kolei – rozrastająca się ko-
palnia węgla brunatnego „Turów” 
zajmowała coraz większe obszary, 
w tym nie tylko pola uprawne, ale 
i tereny zabudowane. Po Wiganci-
cach pozostał już tylko wielki dół, 

najcenniejsze obiekty tej i sąsiednich 
wsi udało się w całości lub częściowo 
uratować. Chodzi bowiem nie tylko 
o domy, ale też o cmentarze, a pre-
cyzyjnie – kamienne pomniki bę-
dące zabytkami sztuki cmentarnej. 
Niektóre z nich zostały przewiezione 
do Jeleniej Góry i można je zobaczyć 
na terenie dawnego cmentarza oka-
lającego Kościół Łaski. A dom Wal-
tera Stepena, dziś znany właśnie jako 
„Dom Kołodzieja” trafił pod Zgorze-
lec, pieczołowicie rozebrany, ozna-
czony i złożony na nowo na nowym 
miejscu. Rodzina właściciela miesz-
kała tam do 1947  r., potem dom 
zajmowały polskie rodziny, a potem 
– w trakcie „wielkiej przeprowadzki”, 
trwającej prawie miesiąc – (od 16.05. 
do 11.06.) 2005 r. zmienił on adres.

To wyjątkowo bogaty dom, inne 
przysłupowo-szachulcowe są zdecy-
dowanie skromniejsze. Najczęściej 
niskie, jednopiętrowe, stanowiły sie-
dziby raczej ubogich tkaczy. Wiele 
ich zostało w granicach historycznej 
krainy Górnych Łużyc, która dziś 
podzielona została między dwa pań-
stwa. Tyle, że po polskiej stronie nie 
ma już (w odróżnieniu od niemiec-
kiej) rdzennej dla tej krainy ludno-
ści, potomków Serbołużyczan, z ich 
językiem, kulturą, ubiorami...

– Domy przysłupowo-szachul-
cowe – powiedział nam jeden z hi-

storyków – ,zaczynano budować od 
wzniesienia murowanego parteru 
i wykopania piwnicy pod późniejszą 
częścią mieszkalną. Później stawiano 
przy ścianach belki nośne, unoszą-
ce piętro. Dach kryty strzechą był 
w ówczesnych warunkach w miarę 
tani i trwały. Aby z budynku „nie 
uciekało” ciepło, wszelkie szpary wy-
pełniano sznurami plecionymi z lnu, 
czy konopi. Okna, też ze względu 
na konieczność zachowania ciepła 
w trakcie mroźnych zim, były małe, 
a że na szklane szyby nie było niko-
go stać, to w ich miejsce montowa-
no wyjątkowo cienko wygarbowaną 
skórę, najczęściej wołową. Światła 
więc za wiele we wnętrzach nie było. 
Dla izolacji szczyty niektórych z do-
mów wykładano płatami łupka.

Wznoszenie takiej budowli 
było w miarę szybkie, na początku 
XVIII  w. szacowano, że wystarczy-
ły 4 miesiące, by konstrukcję – jeśli 
niezbyt skomplikowana – w tym 
czasie wystawić. Wszystkie materia-
ły były przecież na miejscu – belki, 
kamienie, słoma, patyki, glina… 
Pytaliśmy rekonstruktorów i no-
wych właścicieli takich domów, czy 
one – zgodnie z założeniami tech-
nologicznymi dawnych mistrzów – 

wciąż „trzymają ciepło”. Okazuje się, 
że nawet nieopalane przez kilka dni 
silnych mrozów nie wychładzają się 
poniżej 0 st. C.

W takich domach zajmowanych 
przez tkaczy z reguły nie było miej-
sca dla zwierząt – wnętrza dzielono 
na dwie izby, w jednej toczyło się 
życie rodzinne, a w drugiej stawiano 
warsztat, na poddaszu gromadzo-
no len. Ogień był wrogiem takich 
domów, bo drewniana konstrukcja, 

trafiona choćby piorunem, płonęła 
w oka mgnieniu. W dawnych cza-
sach radzono sobie z tym niebez-
pieczeństwem sadząc nie opodal 
grusze. Czemu właśnie ten gatunek 
drzewa? – Nie dość, że były poży-
teczne, bo dawały owoce – padła 
odpowiedź – to grusze rosną szyb-
ko, mają korzenie wrastające w głąb, 
więc nie zagrażały ścianom stojące-
go obok domu, a że bywały wyso-
kie, to pioruny miał lepszy cel, niż 
strzecha…. Instalacji odgromowej 
przecież nikt wtedy nie znał. (na 
marginesie – ten pomysł zrodził 
się w Anglii w latach 60.tych XVIII 
wieku, a w Polsce po raz pierwszy 
zainstalowano piorunochrony w la-
tach 80-.tych XVIII w. 

Klasyczne domy przysłupowo-
-szachulcowe w granicach Pogórza 
Izerskiego można zobaczyć m.in. 
w Płuczkach Górnych, w Pilchowi-
cach, w Olszynie i w wielu innych 
miejscach. Tuż poza Pogórzem – 
w Bogatyni i okolicach, a nawet 
w… Jeleniej Górze, przy czym ten 
ostatni stoi pod szklanym dachem! 
Stanowi eksponat muzealny, który 
przez dekady stał tuż przy murze 
obiektu muzealnego, ale w wyniku 
ostatniej rewitalizacji rozbudowano 
wnętrza i dom znalazł się w środku, 
w swoistym atrium. 

„Ziemie między Kwisą i Bobrem wyznaczały najdalszy wschodni 
zasięg Serbów łużyckich” – zapisał historyk dodając że wprawdzie nie 
przetrwał na tych terenach język, ale za to pamiątki kultury materialnej, 
które w dodatku powędrowały – choć już z innym rodowodem – daleko 
w Polskę. 

Teza o podwójnym słowiańskim rodowodzie – śląskim (piastow-
skim) i łużyckim ludzi tu mieszkających jeszcze na początku XX w. była 
szczególnie popularna w latach 60.tych XX wieku i miała zresztą wiele 
solidnych podstaw, ale rodziła też kontrowersje. Natomiast nie budził 
żadnych wątpliwości fakt, że elementy kultury materialnej Łużyc zosta-
ły „eksportowane” w okresie kilku stuleci do innych regionów, chociaż 
nikt ich tam z Łużycami nie wiąże.

Otóż słowiańska technika wznoszenia domów, charakterystyczna do 
dziś w niektórych miejscowościach polegała na kombinacji konstrukcji 
„wieńcowej” w parterze budynku i „ryglowej” na piętrze.. Nadwieszone 
nad parterem piętro wspiera się na kilkunastu pionowych słupach opa-
sujących parter. W przypadku budynków parterowych na tych słupach 
wspierał się dach.

A w przypadku piętra ściany wypełniane były szachulcem, to znaczy 
między skrzyżowane dłuższe i krótsze belki wpychano glinę zmieszaną 
ze słomą i patykami, co w gruncie rzeczy było skuteczniejsze w izolacji 
termicznej domu, niż dzisiejsze technologie. Tyle, że w przypadku poża-
ru – a takich nie brakowało – wszystko szło z dymem.

Technologię tę z czasem przejmowała przybywająca z zachodu lud-
ność germańska, uznając, że w tym terenie takie domy są najlepsze. A że 
napływowa ludność migrowała także w dalsze regiony, m.in. Pomorza,, 
to przenosiła też tam wzorce łużyckie. Tyle, że budowane w nowych te-
renach domu zwane były – od narodowości tych „importerów” – pru-
skim murem. I dlatego ten typ budowy, który na Śląsku i w Łużycach 
nazywany jest przysłupowo-szachulcowym, to w innych obszarach – 
pruskim murem. 

Domy przysłupowo-szachulcowe – wizytówka Pogórza Izerskiego

Szachulce, czy „pruski mur”?

Zagadka budowlana
Ceramika, ale… 

IZERSKA 
Hasło „ceramika bolesławiecka” 

jest powszechnie znana, nie tylko 
w Polsce, ale i – w różnych językach 
– zagranicą. Póki epidemia nie za-
mknęła granic, fani ceramiki zdo-
bionej w charakterystyczny sposób, 
najczęściej w niebieskie kropki, cza-
sami uzupełniane także niebieskimi, 
lub czerwonymi kwiatkami zjeżdżali 
do Bolesławca i stali w kolejkach, 
szczególnie podczas Jarmarku Cera-
micznego, gromadzącego w drugiej 
połowie sierpnia tzw. dzikie tłumy. 
Nawet w mijającym roku, który dla 
plenerowych impreza handlowych 
nie był łaskawy. Targi Ceramiczne 
w Bolesławcu się odbyły i wielu wy-
stawców z Nowogrodźca i okolic, tak-
że z pobliskich gmin, gdzie zakłady 

ceramiczne pracują ze sporymi sukce-
sami, twierdziło, że były udane. Jak na 
ironię – ludzi było mniej, ale utargów 
więcej. Nie było bowiem imprez towa-
rzyszących, czyli koncertów, pokazów 
innych, niż ceramiczne. Targi zostały 
zdefiniowane do swojego podstawo-
wego statusu, co ceramice (i cerami-
kom) wyszło na dobre. 

Ale… czy ceramika zdobiona stem-
pelkami MUSI BYĆ niebieska? Czy 
kobaltowe kreski, kropki i kwiatki 
muszą być obligatoryjnym elementem 
zdobień? Czy stać nas – mieszkańców 
Pogórza – na coś własnego w tej spe-
cjalności?

– Owszem pada odpowiedź z Ryb-
nicy, gmina Stara Kamienica, gdzie 
podejmowane są próby tworzenia 
własnych „linii wzorniczych”. – Ce-
ramika nie musi być przewidywalna 
– mówią ci, którzy podejmują eks-
peryment. W naszych planach jest 
ceramika stempelkowa, ale nie bo-

lesławiecka, bo kto mówi, że to mu-
szą być jedyne stempelki w regionie. 
Mamy rozpisane projektowanie kilku 
wzorów, w tym dedykowany Pogórzu 
Izerskiemu – „Cisowy Półmisek”, ze 
zdobieniami w charakterystyczne 
gałązki i jagody cisa i wzór „górno-
łużycki”. Wprawdzie Górnym Łuży-
com przypisana jest historia przede 
wszystkim porcelany (patrz firma 
w Pisarzowicach), ale przecież cera-
micy pracujący w kamionce też tu 
działali. Teraz próbujemy wdrażać 
trzeci wzór, jak na zdjęciach, „leśny”. 
Czy się przyjmą? O tym zawsze de-
cyduje klient, ale mamy nadzieję, że 
nasza oferta, bardzo zróżnicowana 
asortymentowo, będzie dla niektó-
rych interesująca. Choćby dlatego, 
że oryginalna. Nie chcemy nikogo 
kopiować, nikogo naśladować. Po-
dejmujemy próbę – jeśli okaże się, 
że udaną – będziemy to specyficzne 
wzornictwo rozwijać. 



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 40 (2020)

13“Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Gazeta opracowana przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie    •    Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Gazeta współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Porcelana też może być marką 
Górnych Łużyc. W zasadzie ona 
jest cząstką historii tej krainy, tyle, 
że centrum porcelanowego intere-
su znajduje się w Miśni, w zachod-
niej części Górnych Łużyc. Ale 
przyczółek, firma „Porcelana Łu-
życe” stworzony został w Pisarzo-
wicach pod Lubaniem.

Firmę „Porcelana Łużyce” od-
wiedziliśmy, kiedy zaczynała swoją 
działalność. Wówczas dużo było 
optymizmu, wprawdzie opartego 
o realną ocenę sytuacji na rynku, 
na którym hasło „ceramika bolesła-
wiecka” jest znane w stopniu zde-
cydowanie większym, niż porcelana 
łużycka. W dodatku epidemia, która 
spustoszyła gospodarkę, trudny do 
oszacowania ubytek gości z zagrani-
cy, w tym z Niemiec… To wszystko 
musiało się odbić negatywnie na 
tempie rozwoju.

– Być może się odbiło – powie-
dział nam Jacek Cichoń, szef intere-

su, gdy zajrzeliśmy do „Porcelany” 
w pierwszych dniach grudnia 2020. 
– Mogę nawet powiedzieć, że z pew-
nością się odbiło, ale też wyzwoliło 
w nas nowe pokłady aktywności. 
Oczywiście, jest trudniej i dlatego 
musimy po prostu starać się bar-
dziej. Dziś nie ma łatwych transak-
cji, skoro nasi naturalni kontrahenci, 
to znaczy gastronomia i hotelarstwo 
przeżywają koszmarne problemy, bo 
w zasadzie są w stanie ”lockdaunu” 
od I kwartału tego roku i nie ma wi-
zji terminu otwarcia branży. Musimy 
więc być na rynku aktywni w innych 
sferach.

Te „inne sfery” widać na pierwszy 
rzut oka. Na początku działalności 
jedyną pamiątką z porcelany był słup 
poczty saskiej, stojący w dawnych 
Oldrzychowicach (dziś Nowogro-
dziec). My mieliśmy jako absolutnie 
pierwsi (a z nami nasi Czytelnicy) 
szansę, by zobaczyć kolejną już fi-
gurkę tego typu – tym razem bę-
dzie to Baszta Bracka w Lubaniu. 

A między słupem i Basztą było wiele 
innych pomysłów. Jednym z najbar-
dziej interesujących jest porcelano-
wy dom przysłupowo-szachulcowy, 
wzorowany po części na „Domu Ko-
łodzieja”, przeniesionym z Wigancic 
Łużyckich pod Zgorzelec. Nie jest 
tylko porcelanową ozdobą – to ro-
dzaj małego świecznika, bardzo pre-

cyzyjnie odtwarzającego usytuowa-
nie izb, sieci, rodzaj dachu, okien, 
itp. Konsultacje ze stowarzyszeniem 
domów przysłupowych były długie, 
ale porcelanowa kopia oddaje wier-
nie charakter takich budowli.

A poza tym… Już nie tylko filiżan-
ki ze spodkami i bez, różnej zresztą 
wielkości – mocca, kawowa czy kub-
ki. Pojawiły się bulionówki, talerze, 
czajniki i dzbanki, czy tym podobne 
(i warto dodać, że większość zdobio-
na jest ręcznie malowanymi (!) wzo-
rami nawiązującymi do niektórych 
tradycji Łużyc Górnych. Nie tylko 
jednak – Rysunki, tak samo delikatne 

jak porcelana, są tak bardzo rozma-
ite, że trudno uznać, który jest efek-
towniejszy.

– Potwierdzam spostrzeżenie, że 

„wzór górnołużycki”, rozumiany jako 
ornament, gdzie wszystko jest zapi-
sane w kropkach, czy wykrojach na 
wzór ceramiki bolesławieckiej nie 
istnieje w takiej zwartej formule. 
Tradycją Górnych Łużyc najogól-
niej były wzory kwiatowe i tradycją 
był też dość wąski wybór kolorów. 
Czerwony, niebieski, zielony, w nie-
których rodzajach zdobień – żółty. 
Inaczej rozkładało się to na naczy-
niach, inaczej na elewacjach domów 
(bo i w tym przypadku rygory były 
określone), ale wzorów, które należa-
łoby ściśle przestrzegać – nie znaleź-
liśmy. A w sprawach górnołużyckich 
tradycji współpracujemy nie tylko 
z muzeami (zresztą nie tylko Łużyc 
Górnych, ale i Dolnych, bo także 
tamta kraina ma swoje nieco odręb-
ne zapisy kulturowe), czerpiemy in-
spiracje posiłkując się literaturą, ale 
przede wszystkim doskonalimy tech-
nikę tworzenia naczyń i ich wypału. 
Chociaż określenie „naczyń” nie od-
daje całego zakresu naszych aktyw-
ności, bo mamy też popularne ostat-
nio magnesy na lodówki z naszymi 
wzorami, czy naparstki, jakie bardzo 
wiele osób zbiera, jeśli występują na 
nich motywy regionalne. Na naszych 
oczywiście występują i proszę sobie 
wyobrazić pewność ręki malarza, 
który musi na naparstku narysować 
ten sam motyw… kilkanaście razy, 
bardzo podobny do siebie. 

Fachowcy od porcelany z Pisarzo-

Górnołużyckie, 
czyli… jakie?

Znakiem rozpoznawczym każ-
dego regionu, szczególnie mającego 
dłuższą historię są zdobienia. Stroje 
ludowe, kapelusze, wstążki, fartusz-
ki, czepce i inne nieodmiennie wska-
zują, z kim (a ściśle – z przedstawi-
cielem jakiego regionu) mamy do 
czynienia. 

Mało kto powie, że nie wie, skąd 
pochodzi wzór parzenic, bo wiado-
mo, że z Podhala. Koronki – oczywi-
ście z Koniakowa. Stroje kaszubskie, 
łowickie, śląskie czy wielkopolskie 
przeciętnie wykształcony człowiek 
wskaże bez większego błędu. Po-
winno więc być tak, że mieszkaniec 
obszaru, stanowiącego historyczną 
krainę Górnych Łużyc też powinien 
wiedzieć, że „to nasze”, móc się od-
wołać do tradycji tych ziem. Poniżej 
– jeden ze wzorów Górnych Łużyc.

Porcelanowe filiżanki? Nie tylko!

Epidemia zrodziła problem, 
więc trzeba się z nim zmierzyć 

wic wiedzą, że zespolenie wysiłków 
różnych branż może przynieść sukces 
szybciej, a on potrzebny jest wszyst-
kim po okresie wyniszczającej go-
spodarkę pandemii. Stąd na kubkach 
pojawiły się… alpaki! Hodowcy tych 
zwierząt mają problem, by zapropo-
nować jakąś pamiątkę gościom od-
wiedzającym ich hodowle, podobny 
problem mają gospodarstwa agro-
turystyczne, do których goście przy-
jeżdżają z dziećmi. Dzieci lgną do 
alpak, chciałyby je zabrać do domu, 
co nie jest możliwe. Ale kubek z wi-
zerunkiem tego zwierzęcia? – to już 
całkiem inna sprawa. Ten sam kło-
pot mają przedsiębiorcy prowadzący 
uprawę lawendy. Coraz więcej ludzi 
jest miłośnikami tej rośliny, której 
kwiaty – wbrew pozorom – służenie 
tylko do zniechęcania moli, ale moż-
na z nich przyrządzić świetną herba-
tę, czy nawet zachęcić pszczoły (o ile 
uprawa jest spora), by zajęły się pro-
dukcją lawendowego miodu…

Czy można sobie wyobrazić coś 
bardziej regionalnego, niż lawen-
dowa herbata słodzona lawendo-
wym miodem, nabierająca aromatu 
w trakcie parzenia w porcelanowym 
czajniku zdobionym delikatnym ry-
sunkiem lawendy, rozlewaną do fili-
żanek, na których lawendowe kwiaty 
narysowane są cienką kreską?

Może wkrótce nie trzeba będzie so-
bie tego wyobrażać – takie po prostu 
będą leniwe popołudnia w agrotury-
stykach w Uboczy, czy Mlądzu, gdzie 
lawendy jest najwięcej. 

Czy wiecie, że…
istnieje, a właściwie – istniał 

ścisły związek Gryfowa Śląskiego 
z Kamienną Górą i Kowarami? In-
teresy tych miejscowości, a raczej 
najbardziej rzutkich i zamożnych 
mieszkańców tych miast splotły 
się w połowie XVII wieku. Wtedy 
właśnie zawiązano stowarzyszenie 
kupców handlujących tkaninami 
lnianymi. Skupieni w stowarzy-
szeniu chcieli uzgadniać ceny 
sprzedaży, żeby uregulować ry-
nek, bo brak porozumienia ozna-
czał w praktyce niekontrolowaną 
i niechcianą konkurencję. Wtedy 
było to stowarzyszenie, dziś – ka-
ralna prawem „zmowa cenowa”. 

Izera, choć w Jaworznie
Pierwszy polski samochód 

elektryczny będzie nosił bliską 
naszym sercom nazwę – IZERA. 
To i niespodzianka, i miły akcent, 
potwierdzający, iż hasło „Izera”, 
„Izery” jest ważne współcześnie, 
nawet jeśli jest w tym nieco przy-
padku. Teraz od rozmaitych dzia-
łań promocyjnych zależy, czy uda 
się nam w świadomości fanów 
elektrycznej motoryzacji powiązać 
nazwę auta i naszym regionem, bo 
wtedy w naturalny sposób, bez 
większych nakładów finansowych 
można wypromować region, wła-
śnie w kontekście czystości śro-
dowiska naturalnego i dbałości o 
ekologię. Takie przypadki są nie-
zwykle cenne, żeby wspomnieć 
choćby, jak sama próba wysadze-
nia mostu kolejowego na Zalewie 
Pilchowickim sprawiła, że dzie-
siątki tysięcy osób przyjechały tu, 
by zobaczyć ten most na własne 
oczy. Podobnie może być, jeśli uda 
się próbne jazdy „Izery” zorgani-
zować na Pogórzu Izerskim. 
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Biblioteczka izerska 

Śląsk Magiczny 
Wydana w 2020  r. książka „Śląsk 

Magiczny” może być lekturą nie tylko 
dla miłośników Pogórza Izerskiego, 
bo jej autor snuje swobodne opowieści 
o całym Dolnym Śląsku. Jednak wąt-
ków izerskich jest tutaj tak wiele, że 
warto po nią sięgnąć, choć z pewnymi 
zastrzeżeniami.

Wyjątkowy jest tu sposób narra-
cji, przy czym „wyjątkowy” oznacza 
w tym przypadku także mało klarow-
ny dla nieprzygotowanego czytelnika. 

Teoretycznie książka – tak, jak na-
leży – została podzielona na rozdziały, 
jest o „Filarach Ziemi”, czyli Ślęży, Gó-
rze Św. Anny, Śnieżce, czy Śnieżniku, 
albo o „dolinach, kotlinach, nieckach 
i przełęczach” (a w tym Dolinie Bo-
bru), o prapoczątkach Śląska, i wielu 
innych sprawach. Tyle, że ten podział 
jest wyłącznie wstępem do rozma-
itych dywagacji i refleksji, na wskroś 
czasu, a niekiedy – w poprzek historii, 
czy geografii. Osądy i oceny autora są 
niekiedy bardzo kontrowersyjne, żeby 
nie powiedzieć, że dramatycznie au-
torytarne i trudno je przyjąć bezkry-
tycznie.

Dla przykładu: w rozdziale „Góry, 
skały i kamienie” możemy przeczytać: 
(…) zmiana dokonała się ku rozpa-
czy prawdziwych miłośników Góry 

Izerskich poprzez gwałtowny rozwój 
Świeradowa-Zdroju. Z nieznanego 
i nieciekawego miasteczka, popada-
jącego z wolna w ruinę, jakim było 
jeszcze na początku lat 90. XX wieku, 
przeobraziło się w modną, wręcz sno-
bistyczną perełkę uzdrowiskową. Od-
nowiony Dom Zdrojowy (starszy brat 
Grand Hotelu w Sopocie) z modrze-
wiową Halą Spacerową, przepięknie 
odnowionymi budynkami z przeło-
mu XIX/XX w. przydają tej miejsco-
wości bajkowej atmosfery. Tak, jak-
by żaba przemieniła się w pięknego 
królewicza. Akurat to porównanie 
w stosunku do Świeradowa nie jest 
bezsensowne. Żaba jest symbolem 
uzdrowiska (…)”.

I czytelnik nie wie, czy ten rozwój 
Świeradowa-Zdroju w ostatnich la-
tach jest nieszczęściem, czy wręcz 
odwrotnie. Czy warto zachować „po-
padający w ruinę” skansen uzdro-
wiskowy po to, by „prawdziwi miło-
śnicy” mogli chodzić po szlakach, na 
których trudno kogokolwiek spotkać? 
Co oznacza wtręt, że podobny jest 
obiekt w Sopocie? Czy może miał tego 
samego architekta?

I dalej o tym, że ok. 1570 r. opisa-
no incydent z żabą, której zezwłok 
nie ulegał rozkładowi długi czas, 
co zaintrygowało jednego z lekarzy, 
a potem rozwinął te badania Kacper 
Schwendkleldt, przyrodnik, lekarz 
miejski w Gryfowie, zwany śląskim 
Piliniuszem. I dalej, że w 1903 r. od-
notowano tu pobyt 9961 kuracjuszy, 
a w Parku Zdrojowym stanął pomnik 
żaby. Dlaczego rok 1903 jest taki waż-
ny? I o młynarczyku, który posłu-
chał podszeptów biesa, i o Czarcim 
Młynie, zbudowanym w 1890 roku, 
odnowionym w 2012, itd. itp. Ale nie 
dowiemy się, że Schwenkfeldt był też 
naczelnym lekarzem uzdrowiska Cie-
plice i autorem rewelacyjnych na owe 
czasy ksiąg. Ani o tym, czy był, i czym 
jest dziś Czarci Młyn? 

Potem, że niedaleko Czerniawy, 
gdzie stoi ów młyn leży wieś Pobiedna 
„(…) W niej (w jej historii, wyczu-
walnej atmosferze dawnych czasów, 
urokliwym położeniu), tkwią takie 
pokłady czaru, magii, niesamowi-
tości, wyjątkowości, że wyczulonej 
na te fluidy duszy starczy na długo. 
A potem informacja, że w miastecz-
ku (?!) Pobiedna Adolf Traugott von 
Gersdorff, najwybitniejsza postać tej 
części Śląska, będący właścicielem 
m.in. miasteczka Pobiedna jako je-
den z pierwszych zwolnił chłopów 
z pańszczyzny, a stosując stopę pa-
ryską (nie jest wyjaśnione, co to za 
„stopa”), wyliczył wysokość Śnieżki 
na 1.603 (ale nie napisano, czy n.p.m., 
czy też wysokości względnej,

Szkoda, że autor pogrążył się w ma-
gii, czarze, niesamowitości i wyjątko-
wości, a przeszedł do porządku nad 
dramatem tej miejscowości, która 
– podobnie jak Miedzianka w Ruda-
wach Janowickich – utraciła prawa 
miejskie i dziś ta wieś nadal ma „miej-
ski” w zarysie rynek. Z utraty miej-
skości Miedzianki powstała książka, 
potem dramat teatralny, z informacji, 
że Pobiedna była wsią, potem mia-
stem wynikło pół zdania. W dodat-
ku nie ma w tej opowieści ani jednaj 
daty – kiedy była wsią, kiedy miastem, 
kiedy znowu wsią i dlaczego. A że ta 
opowieść znalazła się w rozdziale „Ko-
tliny, Doliny, niecki i przełęcze” i nie-
koniecznie da się z tego usytuowania 
zrozumieć logikę to już inna sprawa.

Książka jest rodzajem zapisu „po-
toku skojarzeń” i może być ciekawą 
sumą takich asocjacji dla kogoś, kto 
zna historię, geografię i przyrodę. Bez 
tego czytelnik zrozumie bardzo nie-
wiele. Szkoda, bo swada, z jaką snuje 
swoją opowieść o magii Śląska jest 
imponująca, niestety wygląda na to, że 
„konie wyobraźni” poniosły i perełki 
głębokiej wiedzy rozleciały się sze-
roko. Czasami mniej znaczy więcej, 
a z pewnością – lepiej.

Jan Hahn, „Śląsk Magiczny”, wy-
dawnictwo KOS, 2020 

… a miał ich wszystkich sto dwa-
dzieścia troje…– mówią słowa po-
pularnej piosenki dziecięcej. Mało 
kto wie, że ten „ojciec” to postać 
autentyczna – Virgilio Calori, ale 
tekst piosenki jest metaforą. Virgilio 
bowiem nie miał aż tak wiele swoich 
dzieci. Był baletmistrzem i do człon-
ków swojego zespołu baletowego, 
którego był pedagogiem odnosił się, 
jak do swoich dzieci. W szkole bale-
towej uczyło się właśnie tyle osób. 
Kto napisał tę piosenkę – nie wiado-
mo, ale tekst ma już prawie 150 lat, 
bo Virgilio pracował w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie w okresie 1869-74. 
Przetrwała piosenka.

– Nie chcę rywalizować, ale ja 
mam „swoich” dzieci więcej – po-
wiedziała nam Agnieszka Karaban, 
sołtyska Chmielna. – Było ich do-
kładnie… 137.

O działalności A. Karaban pisze-
my także w innym miejscu tego wy-
dania „Ech”. Do tematu „jej” dzieci 
powrócimy w następnej gazecie, 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje…
ale dziś uchylimy rąbka tajemnicy. 
W domu Pani Agnieszki mieści się 
bowiem Pogotowie Opiekuńcze, to 
znaczy przyjeżdżają tu dzieci, które 
z różnych powodów musiały zostać 
odebrane rodzicom (albo rodzice 
ich nie chcieli). Teraz też przeby-
wa dwójka. Może dzieci zostaną na 
Święta, a może nie… – to zależy od 
decyzji sądu.

– Nie umiem sobie wyobrazić – 
mówi A. Karaban – że mogłabym 
im nie pomagać. A czasami trafiają 
do mnie pięciodniowe kruszyny. Je-
śli nawet starsze, to po takich przej-
ściach, że nie życzyłabym tego żad-
nemu z dorosłych.

O skali pomocy i tych prawie 140 
dzieciach, które gościmy w Chmiel-
nie, czasami przez tydzień, czasami 
dwa lata świadczy fakt, że w pobli-
skiej szkole uczy się raptem pięć-
dziesiątka dzieci. O tym, dlaczego 
jeden z domów w Chmielnie ma ta-
kie wielkie serce – opowiemy w ko-
lejnych „Echach”. 

Czy wiecie, że…
… ryby jedzą drzewo? Może nie wszystkie ryby i nie każde drze-

wo, nie każdy jego kawałek i z pewnością – nie w każdej postaci, ale… 
Z igliwia sosny zwyczajnej sporządza się mączkę, zawierającą znaczne 
ilości białka, węglowodanów i witaminy C, w ilościach porównywal-
nych z nasionami roślin strączkowych. Dlatego taka mączka wyko-
rzystywana jest chętnie w hodowli karpi. Warto to uświadomić sobie 
przed Wigilią, która – wprawdzie ze zdecydowanie innych powodów 
– jest dniem ważnym i dla rodzin gustujących w tradycyjnych potra-
wach, i dla wspomnianych karpi. 

Jak jeden dzień
Dwadzieścia lat minęło, jak jeden 

dzień – można parafrazować znaną 
piosenkę z filmu „Czterdziestolatek”. 
Jubileusz 20-lecia dotyczy w tym przy-
padku Towarzystwa Izerskiego, zało-
żonego przez wędrowców zafascyno-
wanych Górami i Pogórzem.

Początkowo niemal koleżeńska 
organizacja szybko przerodziła się 
w dociekliwych, wnikliwych badaczy, 
którzy chcieli i potrafili rozpocząć 
współpracę międzynarodowa, głów-
nie z Czechami, z którymi przecież 
Izery nas łączą. Przedstawiciele i sym-
patycy Towarzystwa znakowali szlaki 
turystyczne , inicjowali odbudowę 
mostu nad Izerką, podjęli się organi-
zacji biegów narciarskich i in.

Najbardziej chyba spektakularną 
inicjatywą był projekt „Wygasz”, popu-
laryzujący astronomię, a w ślad za nim 
utworzenie w 2009  r. tzw. Izerskiego 
Parku Ciemnego Nieba. Obszar, po-
łożony w środkowej części Gór Izer-
skich obejmuje powierzchnię ok. 75 
km2. Stąd można w bezchmurne noce 
patrzeć w niezakłócone światłami 
miast niebo i widzieć – podobno – 
gołym okiem ok. 2.000 gwiazd, w tym 
Drogę Mleczną

O tym, że to Wleń jest miastem 
osławionym między innymi ze wzglę-
du na targi gołębi wiedzą (prawie) 
wszyscy, a przynajmniej ci, którzy 
przez to miasteczko przejeżdżali, bo 
fakt gołębiarstwa w tej miejscowości 
potwierdzony jest wzniesieniem po-
mnika. Gołębiarka i kilka golębi, sie-
dzących na jej ramionach przekonuje 
każdego niedowiarka.

O tym, że z targów gołębi (a nie 
tylko z piwa) słynął Lwówek Śląski 
– wie niewielu. A przecież Tauben-
markt im Loewenberg był tradycją 

Gołębie we Lwówku
przez setki lat. Z niektórych zapi-
sów wynika, że zainicjowano te tar-
gi niemal równocześnie i w jednym, 
i w drugim miecie. Równocześnie 
– to znaczy w połowie XVII w. Lwó-
weckie targi zawsze organizowano 
w lutym każdego roku, przez niemal 
200 lat. Z opinii historyków Lwówka 
Śląskiego wynika wręcz, że te targi 
były drugą – co do statusu – dorocz-
ną imprezą w mieście najstarszego na 
tych ziemiach browaru!

Gołębie wówczas hodowano nie 
tylko dla sportowej satysfakcji, ale 

i do pracy – zastępowały mało efek-
tywną wtedy pocztę zarówno cywil-
ną, jak i wojskową, Dopiero telegraf 
sprawił, że gołębie „poszły na bezro-
bocie”, przynajmniej w tym obszarze 
swojej aktywności.

Odświeżenie pamięci o gołębiach 
lwóweckich po długim okresie zapo-
mnienie nastąpiło u schyłku XIX w., 
kiedy to – także w lutym, tym razem 
1857  r. zorganizowano takie targi, 
wystawiając do sprzedaży 5000 pta-
ków. Ale po kilkunastu latach nowej 
aktywności okazało się, że amatorów 
takiej atrakcji jest coraz mniej i spra-
wa przestała być przedmiotem lokal-
nego zainteresowania.

Pożegnanie  
z azbestem  

(na raty)
Wszystkie samorządy w całej Pol-

sce mają problemy z usuwaniem 
azbestu z posesji, a gminy wiejskie 
ten problem odczuwają szczególnie 
dotkliwie. Nic nie zapowiada pełnego 
sukcesu w najbliższych latach, mimo, 
że programy utylizacji wyrobów 
azbestowych zakładają rygorystyczne 
harmonogramy.

Po prostu azbestu (a precyzyjnie 
– eternitu, w skład którego wchodzi 
azbest) jest za wiele i w świetle tej ilo-
ści zakładane terminy pożegnania się 
z azbestem nie wydaj się realne. Tym 
bardziej, że z jednej strony co naj-
mniej tak samo naglące są działania 
dotyczące walki ze smogiem, który 
dręczy jeszcze bardziej, niż azbest, 
a jest bardziej dostrzegalny. Walczyć 
równolegle z jednym i drugim – nie 
można, bo pieniędzy brakuje. O skali 
potrzeb świadczy statystyka – po-
dobno na polskich dachach zalega… 
1.500.000.000 m kwadr. płyt włóko-
wo-cementowych, czyli w skrócie – 
tzw. eternitu. Dokładnie półtora MI-
LIARDA metrów, o wadze ok. 15.5 
miliona ton. W tej sytuacji informa-
cja o tym, że w gminie Siekierczyn 
udało się w mijającym roku ściągnąć 
z 30 dachów ok. 70 ton płyt jest wyni-
kiem znaczącym, ale stanowi kroplę 
w oceanie potrzeb.

W latach 60.tych płyty były „naj-
lepsze, co się mogło wydarzyć”, bo 
były niepalne, tanie, odporne na 
wodę i mróz i trwałe, więc stosowano 
je z sukcesem jak Polska długa i sze-
roka. Po 30 latach od pochwał n.t. 
azbestu i o tym, jak doskonały jest to 
materiał, sprzedawany na limitowane 
przydziały, uznano, że jest fatalny, bo 
rakotwórczy i trzeba ściągać i utylizo-
wać płyty tak szybko, jak to możliwe. 
Nie po raz pierwszy osiągamy sukces 
likwidując sukces poprzedni. 

Twórcy Harcerstwa w Polsce, An-
drzejowi Małkowskiemu, ani tym 
bardziej twórcy scoutingu w świecie 
Baden Powell’owi nawet nie śniło 
się, jak może wyglądać harcerskie 
ognisko w końcu drugiej dekady 
XXI w. Faktem jest, że A. Małkow-
ski polski ruch skautowy kreował na 
wzór angielskiego już w 1909 roku, 
więc nie mógł przewidzieć przy-
szłości na przeszło wiek wprzód, 
ale nawet harcerzom z ostatnich lat 
wieku XX nie przyszłoby na myśl, 
że zbiórki mogą odbywać się zdal-

Ognisko w monitorze 
nie, przed monitorem, w sieci elek-
tronicznej.

Tak właśnie ostatnio działa, przy-
muszona sytuacją epidemiczną, 111 
Drużyna Harcerska IGNIS z Jeżo-
wa Sudeckiego. Ignis oznacza ogień 
i młodzi druhowie wierzą, że nieba-
wem spotkają się przy ognisku, sym-
bolu tradycji, przyjaźni i czystości. 
Tymczasem – jak informuje druhna 
Anita Krawczyk – mają zbiórki przed 
monitorem, co też może być klinicz-
nie czyste, ale w zupełnie innym tego 
słowa znaczeniu.

Tu będzie już niedługo Centrum Społeczne – rozumiane jako miejsce aktyw-
nego i twórczego sposobu spędzania czasu. Projekt, finansowany z „funduszy 
norweskich” był przygotowany przez Stowarzyszenie Wolimierz oraz LUKS 
Kwisa oraz Gminę Leśna. Planowane są m.in. warsztaty umożliwiające reinkar-
nację zużytych już przedmiotów, by je powtórnie wykorzystać, zagospodarowy-
wanie „zielonych nieużytków, prowadzenie klubu wolontariusza, itp. 

Projekt przedstawiony do konkursu funduszy norweskich uplasował się 
w wyniku oceny jury na bardzo wysokim, dziewiątym miejscu w Polsce, z czego 
inspiratorzy pomysłu są bardzo dumni.

Leśna po norwesku

Samorząd Świeradowa Zdroju 
zdecydował o sfinansowaniu z bu-
dżetu miasta wszystkim pełnoletnim 
mieszkańcom testów na koronawi-
rusa, dzięki czemu każdy na własną 
rękę (dosłownie i przenośni, bo testy 
należy wykonywać samemu na so-
bie samym, poprzez ukłucie w palec 
i pobranie kropli krwi) będzie mógł 
sprawdzić na jakim etapie walki z epi-
demią się znajdujemy. Podobno test 

jest prościutki w wykonaniu, daje 
wynik w 30 sekund, a jeśli ten wynik 
jest niepewny, to należy powtórzyć 
już badanie całkiem profesjonalnie .

Ta „przyjemność” będzie koszto-
wała ok. 150 tys. zł i obejmie prawie 
4 tys. mieszkańców. Czy – gdy okaże 
się, że są zdrowi jak rydze – będzie 
to jakiś argument zx tym, żeby kura-
cjusze przyjechali do uzdrowiska…? 
Raczej nie jest to pewne. 

Zbadaj (na)sobie epidemię 
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W poprzednim wydaniu „Ech 
Izerskich” przytoczyliśmy kilkanaście 
ciekawostek o drzewach. Spotkało 
się to z na tyle dużym zaintereso-
waniem, że postanowiliśmy tę serię 
kontynuować, ale z pewnymi zmia-
nami. Z jednej strony – opowiemy 
o drzewach z punktu widzenia den-
drologów, ale i poetów, a z drugiej 
przytoczymy najsłynniejsze – we 
fragmentach, oczywiście, ze względu 
na miejsce w Gazecie– bajki, przypo-
wieści i sentencje. Drzewa bowiem 
zawsze budziły w ludziach wiele, naj-
częściej dobrych emocji.

M – modrzew europejski. Jedno 
z nielicznych drzew iglastych, zrzuca-
jące igły na zimę. Wysokie, bo rośnie 
do 45 m. Drzewo kojarzone głównie 
z krajobrazem górskim i podgórskim, 
w Polsce z Tatrami, Beskidami, czy 
Sudetami. Ze względu na wytrzyma-
łość drewna na uderzenia, a jedno-
cześnie dużą zawartością żywicy, co 
pozwala na długotrwałe wystawianie 
obiektów zbudowanych z modrzenia 
na warunki atmosferyczne. Z mo-
drzewia budowano wiele elementów 
kościołów, a szkutnicy wykorzysty-
wali modrzew przy budowie statków. 
Z tego samego powodu – żywiczno-
ści – lepiej nie używać modrzewia 

jako drewna opałowego, choć jego 
kaloryczność jest wysoka, bo żywica 
może odkładać się w kominie z sa-
dzami. Sama żywica używana jest do 
produkcji terpentyny (zwanej „balsa-
mem modrzewiowym”), ale służy też 
do produkcji specyfików dla malarzy 
– terpentyny weneckiej.

A modrzew w Polsce miał swoje 
miejsce – jako drzewo symbolizujące 
odnowę (odrastały mu igły) w zwy-
czajach weselnych, żniwiarskich, pa-
sterskich, m.in. zatykano gałązki 
drzewa w drzwiach domów nowo-
żeńców, maczano je w święconej wo-
dzie, żeby skropić bydło wychodzące 
po raz pierwszy wiosną na pastwiska.

O – olsza czarna. Poza tym, że ko-
cha wilgoć, najlepiej się czuje w tere-
nach niemal podmokłych – nie jest 
wymagająca, co do warunków byto-
wania. Zastosowanie drewna, kru-
chego, lekkiego i nietrwałego, bywa 
bardzo oryginalna, m.in. wyrabia się 
z olszy chodaki, forniry, stosuje się do 
produkcji ołówków. Ale… olsza nie-
trwała w powietrzu, dobrze trzyma 
się w wodzie – jej drewno wówczas 
wykazuje dużą trwałość i stosowana 
jest przy budowie obiektów wod-
nych. Ponadto – wspólnie z drewnem 
jałowca znakomicie nadaje się do wę-
dzenia mięs, bo dymu daje dużo. 

Liście olszy, kładzione pod słomę, 
miały odstraszać myszy, a jej kora 
wykorzystywana niegdyś była do far-
bowania na czarno.

S – sosna. Jest ich wiele, bo i sosna 
czarna, i górska, sosna limba, żółta, 
wejmutka, czy sosna zwyczajna… 
Każda z nich jest inna, choćby odro-
binę, ale w końcu to jeden gatunek, 
więc podobieństw jest sporo. Szcze-
gólną estymą – na przykład – sosna 
zwyczajna cieszyła się w starożyt-
nych Chinach i Japonii – Chińczycy 
w cieniu sosny zwykli pijać herbatę, 
Japończycy sadzili je wokół świą-
tyń. W Polsce sosna zwyczajna jest 
najliczniej występującym gatun-
kiem drzewa – stanowi prawie 60% 
drzewostanu. Ma najgłębszy system 
korzeniowy z wszystkich polskich 

O czym szumią drzewa
drzew iglastych. Sosna żółta w Pol-
sce z kolei sadzona jest raczej dla 
ozdoby, bo z faktu, że jej nasiona 
bardzo smakują ptakom i gryzo-
niom niewiele wynika dla właścicieli 
gruntów. Wejmutka jest charakte-
rystyczna w Kanadzie – to symbol 
tamtejszej prowincji Ontario, w Pol-
sce wycinana była masowo i sprowa-
dzana w dużej ilości z zagranicy do 
produkcji papieru. Limba uznawana 
jest za „leniwą”, bo w ciągu 7 – 8 lat 
rośnie ok. 50 cm, a trzydziestoletnia 
miewa z reguły ok. 1,5 m wysokości. 
Czarna – ma dobre geny długowiecz-
ności – tylko ona z tej dużej rodziny 
dożywa sędziwego wieku do 500 lat. 
Igły sosny górskiej w Bułgarii stoso-
wane są jako dodatek do herbat.

O innych gatunkach drzew za-
pewne przy kolejnym wydaniu 
„Ech”, a w tym numerze – odrobina 
innej narracji o dębach, o których 
pisaliśmy we wrześniu. Tyle, że wte-
dy całkiem na serio. Dziś – inaczej.

Dęby są dumne i świadome swo-
jego statusu, czego wyraz dał pewien 
biskup. Dokładnie – Ignacy Krasic-
ki, pisząc króciutki wiersz o dębie 
i dyni:

„Kiedy czas przyzwoity do dojrze-
nia nastał / Pytała dynia dęba, jak 
też długo wzrastał?

Sto lat! Jam w sto dni wzeszła 
taką, jak mnie widzisz

Rzekła dynia. Dąb na to: próżno 
ze mnie szydzisz

Pięknaś, prawda, na pozór, na 
pozór też słyniesz

Jakeś prędko urosła, tak też pręd-
ko zginiesz.

Przysłów o dębie nie brakuje, i one 
też podkreślają walory tego gatunku, 
np.: „Co dąb, to nie brzoza”. Ale są 
i takie, które w sylwetce dębu upa-
trują jego słabości – Dąb się powalił, 
a trzcina pozostała.

A jednak mówimy: Chłop silny, 
jak dąb, więc pewnie na tym właśnie 
warto skończyć. 

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

Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie
Święto 

Sadowników 
i Winiarzy 

18/10/2020 Ostritz
W przedostatni weekend paździer-

nika, Fundacja LANu Lider realizo-
wanego wspólnie projektu „Edukacja 
w celu zachowania starych saksoń-
skich i polskich odmian owoców w re-
gionie przygranicznym” zorganizowa-
ła kolejną edycję święta sadowników 
– podczas wydarzenia odbywały się 
warsztaty, prelekcje i wykłady. Pośród 
klasztornych zabudowań St. Marien-
thal w Ostritz można było odwiedzić 
stoiska z produktami ,,prosto z sadu”. 
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 
Izerskie było uczestnikiem tegorocz-
nej edycji. Niestety w związku z pan-
demią i narastającą liczbą zakażeń 
nie mogliśmy zebrać grupy osób tak 
jak było to zaplanowane. Udało nam 
się zebrać produkty od lokalnych wy-
twórców i zaprezentować nasze regio-
nalne stoisko, na którym można było 
zakupić miody, wyroby z lawendy oraz 
herbatki ziołowe

Szkolenia III 
MODUŁ „Edukacja 
w celu zachowania 

starych saksońskich 
i polskich odmian 
owoców w rejonie 
przygranicznym”

W dniach 9-12.10.2020 Stowarzy-
szenie zorganizowało kolejny moduł 
szkoleń w ramach projetu ,,Edukacja 
w celu zachowania starych saksoń-
skich i polskich odmian owoców 
w regionie przygranicznym. Tym 
razem szkolenia poprowadził dla 
nas pan Grzegorz Hodun z Instytu-
tu Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
Szkolenia obejmowały tematykę 
związaną z przechowywaniem, prze-
twarzaniem i zbiorem owoców, za-
kładaniem sadów oraz oznaczaniem 
owoców. Podczas szkolenia uczest-
nicy mogli zapoznać się z zasadami 
oceny owoców oraz poznać odmiany 
jabłoni. Szkolenia zostały przepro-
wadzone z zachowaniem zasad re-
żimu sanitarnego. Kolejne szkolenia 
zaplanowano wiosną 2021 r.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Zbigniewa 
Hercunia Członka Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania – Part-
nerstwo Izerskie, samorządowca 
zawsze gotowego wspierać aktyw-
nie działania naszej organizacji. 
Dobrze Wiemy, że każda śmierć 
jest częścią pogrzebu świata. Każ-
da śmierć zabiera kogoś auten-
tycznego kto przekracza granice 
światła i cienia z za której nie ma 
powrotu. Dziś w tej formie wypo-
wiadamy ostatnie ziemskie poże-
gnanie. Odszedł od nas Człowiek , 
który wiedział, że jedna dotrzyma-
na deklaracja jest ważniejsza, niż 
wiele najbardziej efektownych, ale 
ryzykownych planów. Nie chciał 
dla chwilowego sukcesu i pokla-
sku ryzykować rozczarowań. Taka 

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. 
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez 

i są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas 
lawina wspomnień.

postawa musiała budzić i bu-
dziła szacunek, a dziś może być 
źródłem dobrej o Nim pamięci. 
Żegnamy Cię, jako aktywnego 
członka Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania– Partner-
stwo Izerskie. Dziękujemy Ci 
za współpracę która trwałaby 
jeszcze dłużej gdyby nie choro-
ba. Jako samorządowiec dbałeś 
o swoją małą „Ojczyznę” wspie-
rając jej rozwój aby mieszkań-
com żyło się lepiej. 

Rodzinie, Przyjaciołom 
i Współpracownikom Zmarłe-
go wyrazy współczucia składa 
Zarząd, Pracownicy i Członko-
wie Stowarzyszenia LGD Part-
nerstwo Izerskie. Cześć Twojej 
szlachetnej pamięci.
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Konia z rzędem temu, kto pamię-
ta jeszcze sklepy kolonialne, czy też 
bławatne? Wśród osób do 30 roku 
życia przeprowadziliśmy ankietę i – 
przykro to powiedzieć, sukcesu nie 
było. Sklepy kolonialne, czy bławat-
ne nie kojarzyły się tzw. responden-
tom dokładnie z niczym.

Dla tzw. młodzieży fakt, że Pol-
ska miała ambicje kolonialne, tzn 
chciała w swoim czasie kolonizować 
choćby kawałek Afryki jest wiedzą 
z obszaru dinozaurów. A przecież 
marzyliśmy o kolonii na Madagaska-
rze, czy choćby kawałku Kamerunu 
i to są fakty, sięgające raptem pierw-
szej połowy XX  w., więc wcale nie 
tak bardzo odległe. Mieliśmy w la-
tach 20.tych Ligę Morską i Rzeczną, 
którą w roku 1930 przekształciliśmy 
w Ligę Morską i Kolonialną. Doko-
nywaliśmy zamorskich inwestycji 
i kupiliśmy kawałek brazylijskiego 
stanu Parana, gdzie chcieliśmy stwo-
rzyć polskie osiedle… Kupiliśmy też 
nieduży kawałek Liberii, wydawali-
śmy czasopismo „Sprawy Morskie 
i Kolonialne”, więc byliśmy koloniza-
torami prawie całą gębą. Było hasło 
– „Kolonij dla Polski”, w rozumieniu 
– bądź kolonizatorem! Były postula-
ty – „Żądamy kolonii dla Polski – to 

Metalowo-budowlany?
Kolonialno-bławatny?

powinno stać się hasłem całego na-
rodu!”, itp., itd.

Wprawdzie mrzonki o koloniach 
sprawiły, że znacznie gorzej szło 
nam w przygotowaniu się do II woj-
ny światowej, ale wojny miało nie 
być, a kolonie – miały być. Wyszło 
odwrotnie.

Wspomnieniem po marzeniach 
o koloniach były „sklepy kolonialne”, 
w których sprzedawaliśmy rodzynki, 
czy daktyle oraz inne owoce i towary 
zamorskie. Były też sklepy bławat-
ne, w których sprzedawano kupony 
kolorowych tkanin, nie tylko niebie-
skich, jak mogłoby wynikać ze zna-
czenia tego słowa.

 Były też interesy łączące oba te 
asortymenty.

We Wleniu pozostał szyld po ta-
kim sklepie i na murze dumnie na-
pisano „Sklep kolonialno-bławatny”. 
Zainteresowanych zakupem artyku-
łów z kolonii musimy rozczarować. 
Na witrynie jest napis „metalowo-
-budowlany” i czar pryska. Nie ma 
fig, ananasów, tylko taczki. I napis, 
że kolonialny. Przykład tego sklepu 
ilustruje znakomicie naszą rzeczy-
wistość XII wieku – co innego jest 
napisane, co innego jest w środku. 
Są wprawdzie marzenia, niemniej 
pozostały tylko w hasłach. 

Powiedzenie „goły, jak święty tu-
recki”, określające kogoś naprawdę 
bardzo ubogiego wydaje się trochę 
dziwaczne, bo niby skąd w Polsce 
możemy wiedzieć, jak wyglądają tu-
reccy święci? 

Skąd ono się wzięło i dlaczego tak 
wrosło e polską kulturę?

Poniekąd ma to związek z… cho-
robą weneryczną jednego z polskich 
możnowładców, a także z Ziemią 
Świętą! Faktem jest, że działo się 
to bardzo dawno temu. Wtedy – 
w 1575 r. Mikołaj Radziwiłł, gnębiony 
i taką właśnie chorobą, i w dodatku 
– podagrą (czyli rodzajem reumaty-
zmu), cierpiący bardzo, postanowił 
spróbować ostatniej drogi ratunku 

Skąd wiemy, że święty turecki jest nagi?
...bo „goły jak święty turecki”?

i wybrać się do Grobu Świętego w Je-
rozolimie, by na skutek pielgrzymki 
odzyskać zdrowie. Dziś taka podróż 
to kilka godzin lotu, wtedy… kilka lat 
przejazdów przez różne kraje Zresztą 
szlachcic się specjalnie nie spieszył. 
Znalazł nawet okazję, by swoje przy-
gody podróżne spisać w wielce popu-
larnej swego czasu książce „Pamiętni-
ki z pielgrzymki do Ziemi Świętej”. 

Z Damaszku zapamiętał, że „(…) 
są tu też ludzie, którzy się za naboż-
ne udawają, tak w zimie, jak i w lecie 
nagucko bez waszego zgoła odzienia 
chodzą. Spotkałem jednego i zrozu-
miałem, że jest szalony, ale gdym 
spytałem, to powiedziano, że to człek 

święty i żywota niewinnego – świa-
tem i doczesnym szczęściem pogar-
dziwszy, na ziemi żywot anielski 
prowadzi (…)”

Niekoniecznie była to obserwacja 
precyzyjna, bowiem napotkany przez 
Radziwiłła asceta – muzułmański 
mnich uznawał, że należy żyć skrom-
nie, ale nie na tyle, żeby chodzić nago, 
choć nie można wykluczyć, że w gro-
nie derwiszów (to określenie tych-
że mnichów), jakiś jeden czy drugi 
umartwiał się ponadprzeciętnie.

Popularność powieści i efektow-
ne skojarzenie świętego z nagością 
Orientem tak zapadło w pamięć spo-
łeczną, że żyje już prawie 500 lat, ale 
już w oderwaniu od źródła. 

– Wszystko jest pozytywnie, 
w sensie, że negatywnie – powie-
dział jeden z pracowników instytucji 
samorządowej „raportując” sytuację 
w firmie. I w dodatku w jego wy-
powiedzi była jakaś logika, bo po-
zytywną jest wiadomość, że wyniki 
testów okazały się negatywne, ale… 
trzeba to umieć zrozumieć. 

Warto też zrozumieć (i pewnie 
trzeba zaakceptować), że niezależ-
nie od wszystkich problemów, ja-
kie przyniosła epidemia, to ma ona 
wpływ na język, a przynajmniej – na 
tworzenie nowych pojęć. 

„Koronaferie” – to czas, kiedy nie 
trzeba iść do szkoły, więc jeśli się ko-
muś nie chce uczyć, to co tu ukrywać 
– może się poobijać, bo „zdalka”, 
czyli nauczanie zdalne umożliwia 
w zdecydowanie większym stopniu 
unikanie odpowiedzialności za leni-
stwo niż „hybryda” (nauczanie hy-
brydowe), a tym bardziej nauczania 

w starym, dobrym stylu, czyli sta-
cjonarne. „Tozależyzm” jest zjawi-
skiem, które przy okazji zyskało dy-
namiczny rozwój, bo oznacza stan, 
w którym można coś robić (bądź 
nie robić) w zależności od warun-
ków i siły nacisku. „Foliarze” takiej 
sile rzadko podlegają, bo oni wiedzą 
swoje, m.in. i to, że folia aluminiowa 
jest w stanie ochronić przed wiru-
sem. Wprawdzie zdaniem foliarzy 
naukowcy usiłują coś „spewuenić” 
(od PWN – Państwowe Wydawnic-
two Naukowe), to znaczy przekonać 
o czymś z punktu widzenia nauki, 
ale kto by im – „dziadersom” dał 
wiarę…?

Czy te słowa zostaną po epidemii? 
Pewnie niektóre tak, jednak resz-
ta odejdzie po sezonie, czy dwóch, 
jak swego czasu odeszła „jesienia-
ra” (dziewczyna, która lubi jesień), 
a dała miejsce „rzepiarze” – dziew-
czynie, która lubi sobie robić selfie 
na tle upraw rzepaku. 

Covidowe pogaduchy 

Ostatnimi laty pojawiło się, tak-
że na Pogórzu Izerskim, sporo pra-
cowników z zagranicy, szczególnie 
wschodniej – Ukraińców, Białoru-
sinów, a nawet Ormian. Niektórzy 
z nich starają się uczyć polskiego, 
ale też dzielą się z nami elementami 
swojej kultury, co czasami daje za-
bawne efekty. Okazuje się bowiem, 
że właściwie w niektórych sprawach 
opisujemy rozmaite sytuacje w nie-
zwykle podobny sposób, chociaż in-
nymi słowy. Najlepszym przykładem 
na potwierdzenie tej tezy jest po-
równanie przysłów i powiedzonek, 
bo mówimy wprawdzie różnymi ję-
zykami i używamy innych słów na 
określenie podobnych sytuacji, jed-
nak przesłanie jest dokładnie takie 
same. Porównajmy choćby wschod-
nie przysłowia z tym, co od wieków 
utrwaliło się także w obyczajowości 
polskiej.

Choć lwiej postury – rozum jak 
u kury – to troszkę bardziej eleganc-
kie niż polskie „głupi jak but”, ale 
komplementem też nie jest. 

Takie same, tylko trochę inne
Gdy głowa ucięta, nikt nie opła-

kuje włosów – po polsku „nie czas 
żałować róż, gdy płoną lasy”.

Gdyby z nieba spadł deszcz 
z mleka, tylko bogaci mieliby dzba-
ny, by je złapać – „bogatemu diabeł 
dzieci kołysze” – smutne, ale widać, 
że każda nacja ma tę samą refleksję.

Kto ręczy ten jęczy – „dobry zwy-
czaj nie pożyczaj”. Okazuje się, że 
dłużnicy wszędzie mają dokładnie 
taki sam charakter, a wierzyciele, je-
śli mają miękkie serce – takie same 
kłopoty.

Kto ściga dwa zające naraz, ten 
nie schwyta żadnego – – „nie łap 
dwóch srok za ogon”.

Lepszy własny suchar, niż po-
życzone pierogi – „lepszy wróbel 
w garści, niż gołąb na dachu”.

Urodzaj pochodzi nie z rosy, 
a z potu – „bez pracy nie ma kołaczy”.

Jeśli nie przekonaliśmy naszych 
Czytelników, że każda społeczność 
ma te same kłopoty i tak samo je opi-
suje, to kolejną porcję podobieństw 
postaramy się przekazać w kolejnym 
wydaniu naszej Gazety. 

W Grudzy

Grudza nie jest wielką wsią, ale ma rondo. Rondo ma nazwę, ale nie ma 
oznaczeń. Kierowca, który dojedzie do tego miejsca powinien jak wszędzie, 
zachować należytą ostrożność. Faktem jest jedak, że drogowcy, których dzie-
łem jest słup nieoznaczony, stojący na środku drogi, też powinni zachować 
należyty umiar w wykonastwie tej drogowej zagadki.

Cno – mądra zabawa 
językiem polskim

Czy w języku polskim jest słowo 
„cno”? Większość ludzi odpowie, że 
oczywiście nie ma, bo niby co miałoby 
ono oznaczać.

Ale mówi się przecież – „do cna”. 
Logicznie rzecz biorąc wynika z tego, 
że cno, to może być trochę, jak „dno”, 
ale niekoniecznie. Nie mówi się prze-
cież „wypij do cna”. Mówi się jednak 
– „wyczerpałem temat do cna”, czyli 
– powiedziałem wszystko, co można 
o czymś powiedzieć. Wychodzi na 
to, że skoro „do cna”, to już więcej nie 
można. Synonimów takiego znacze-
nia jest wiele, jedne są lapidarne, jak 
„kompletnie”, „bez reszty”, „do końca”, 
albo i „do szczętu”, chociaż lepiej w dy-
wagacje o tym ostatnim nie wchodzić, 
bo rodzi się pytanie kolejne – „a co to 
jest ten szczęt?”

Jednak… To słowo – cno, a właści-
wie cny lub cna – ma znaczenie w ję-
zyku polskim jeszcze inne, bo przecież 
występuje w niektórych pieśniach 
patriotycznych, często śpiewanych 
w trakcie uroczystości. Jest taka pieśń, 
która szczególnie dziś, gdy suwerenna 
Polska jest na ustach tak wielu, brzmi 
fantastycznie: „Hej kto Polak, na ba-
gnety/ żyj swobodo, Polsko żyj! Takim 
hasłem cnej podniety/ trąbo nasza 
wrogom grzmij!”.

Okazuje się więc, że to słowo jest 
używane. Przynajmniej przez tych, 
którzy lubią śpiewać, tylko jakby tro-
chę bezwiednie, poza świadomością 
znaczenia śpiewanych treści. A w tym 
kontekście „cna” jest synonimem 
określenia „zacny”, „szlachetny”, „pra-
wy”, a nawet „wartościowy”. 

Wracając do nieszczęsnego „szczę-
tu” – to najprostsze wyjaśnienie, iż 
pochodzi od słowa „doszczętnie”, czyli 
„zupełnie”, więc jakby trochę znaczy to 
samo, co „do cna”, ale jednak inaczej. 
„Doszczętnie”, czyli „do szczątków”? 
Jednak są rozmaite konteksty i lepiej 
tego słowa użyć we właściwym. „Dom 
spłonął doszczętnie”, czyli do ostat-
nich szczątków brzmi lepiej, niż „do 
cna”. Właśnie tak. Ale to nie koniec, 
bo nasze babcie lub (pra)babcie mia-
ły zwyczaj mawiać, że coś się zepsuło 
„do imentu”. I znowu kłopot, bo czy to 
znaczy to samo, co „do cna”? Prawie 
to samo, jednak też lepiej brzmi w jed-
nych kontekstach, a gorzej w innych – 
warto się weń wsłuchać. Zawsze zresz-
tą warto się wsłuchiwać w melodię 
języka, ojczystego szczególnie.

Chociaż wszystko można rozstrzy-
gnąć oczywiście toporem i wszystkie 
określenia świadczące o giętkości 
i melodii języka sprowadzić do sło-
wa „totalnie”, albo „totalna masakra”, 
wchodzące w powszechne użycie. 
Czy to może zastąpić „do cna”, „do 
imentu”, czy „doszczętnie”? Oczywi-
ście, że może. Tak jak kij bejsbolowy 
może zastąpić szpadę. Tyle, że czasami 
warto jednak zdobyć się na elegancję. 
Rozstrzygnięcie naszych dylematów 
pozostawiamy naszym Czytelnikom. 


