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Mieszkasz w województwie dol-
nośląskim? Chcesz pozytywnie 
wpływać na Twoje otoczenie i zostać 
lokalnym bohaterem? Interesujesz 
się lokalną historią, kulturą, ochroną 
zabytków? Znasz w swojej okolicy 
zabytkowe miejsca, którym warto 
dać nowe życie? Weź udział w pilota-
żu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór 
zgłoszeń rusza już 7 czerwca i potrwa 
do 5 lipca 2021 r.

 „Nasz zabytek” to konkurs orga-
nizowany przez Fundację Most the 
Most dla każdego, kto chce pozy-
tywnie wpływać na swoje otoczenie. 
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać 
zabytki ze swojej okolicy, którym 
warto przywrócić świetność. Następ-
nie będą mogli zaproponować pomysł 
jak zwycięski zabytek może być wy-
korzystany przez lokalną społeczność. 
Zwycięski projekt uzyska od Fundacji 
Most the Most dofinansowanie (do 
1 000 000 PLN). Właściciel zabytku 
przeznaczy je na rewaloryzację za-
bytku i dostosowanie go do wybranej 
w konkursie funkcji społecznej. 

Ważne – w konkursie można 
zgłaszać tylko zabytki nieruchome 
wpisane do rejestru zabytków, woje-
wódzkiej lub gminnej ewidencji za-
bytków. W konkursie będą oceniane 
zabytki, które są własnością publiczną 
(należą np. do jednostek samorządu 
terytorialnego, Skarbu Państwa).

Konkurs „Nasz zabytek” jest po-
dzielony na dwie części: 
•	 I Konkurs – wybór jednego za-

bytku w województwie (start 
7 czerwca 2021 r); 

•	 II Konkurs – wybór pomysłów 
na sposób użytkowania / nową 
funkcję społeczną zwycięskiego 
zabytku (start w sierpniu 2021 r. 
– po zakończeniu I Konkursu).  

Udział w konkursie – krok po kro-
ku 

Uwaga Dolny Śląsk! Rusza pilotaż konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most!
W konkursie może wziąć udział 

każdy (osoba fizyczna), kto chce zro-
bić coś dobrego dla lokalnej społecz-
ności i regionu. Jak to zrobić?

I Konkurs – na wybór 1 zabytku 
w województwie (nabór zgłoszeń 
7  zerwca – 5 lipca 2021 r.)
•	 Znajdź zabytek w okolicy, który 

jest dla Ciebie ważny i wart nada-
nia mu nowej funkcji społecznej.

•	 Sprawdź czy miejsce, które 
chcesz zgłosić to na pewno za-
bytek nieruchomy wpisany do 
rejestru zabytków, wojewódzkiej 
lub gminnej ewidencji zabytków 
i czy jest własnością jednostki 
publicznej (należy np. do jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
Skarbu Państwa).

•	 Zrób zdjęcie zabytku.
•	 Wypełnij i prześlij elektroniczny 

formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji, wskazówki jak 

sprawdzić zabytek oraz formularz 
zgłoszeniowy znajdziesz na stronie 
fundacji www.mostthemost.pl 

Jeśli nie masz dostępu do internetu 
lub wypełnienie formularza sprawia 
Ci trudność, możesz zgłosić zaby-
tek przez telefon: + 48 22 47 55 111 
lub +48 517 884 088. Pamiętaj, żeby 
wcześniej przygotować podstawowe 
informacje na temat zgłaszanego za-
bytku.

II Konkurs –  wybór zgłoszonych 
przez lokalną społeczność pomy-
słów na sposób użytkowania / nową 
funkcję społeczną zwycięskiego za-
bytku (nabór zgłoszeń w sierpniu 
przez 4 tygodnie) 
•	 Wykreuj pomysł w jaki sposób 

zabytek mógłby zostać wykorzy-
stany w przyszłości? Jak może 
służyć Tobie i Twojej społeczno-
ści?  Jakie nowe funkcje mógłby 
pełnić? 

•	 Opisz swój pomysł i uzasadnij 
zgodnie z kryteriami Konkursu: 
odpowiedź na potrzeby lokalnej 
społeczności, potencjał społecz-
ny, funkcjonalność, propozycja 
promocji wśród lokalnej społecz-
ności, użyteczność i atrakcyjność 
w środowisku lokalnym, mię-
dzypokoleniowe zaangażowanie 
i współpraca.

•	 Wyślij elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy.

Dlaczego warto się zaangażować?
Udział w konkursie „Nasz zaby-

tek” to pierwszy krok, by wykreować 
i zrealizować swoje pomysły, pobu-
dzić wyobraźnię, poczuć wpływ na 
własne otoczenie. Przekonać się, że 
nasze zaangażowanie przynosi na-
macalne i wspaniałe efekty. Każdy 
zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę 
wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym 
bohaterem.

Ideą konkursu jest wzmacnianie 
wpływu społecznego na najbliższe 
otoczenie, wyzwolenie potencjału lo-
kalnych społeczności do współpracy 
na rzecz kultury i ochrony lokalnych 
zabytków. Fundacja Most the Most 
chce, aby mieszkańcy wojewódz-
twa dolnośląskiego zaangażowali się 
w wybór zabytków do rewaloryza-
cji i sami wykreowali dla nich nowe 
przeznaczenie. To nie wszystko. Or-
ganizatorowi konkursu zależy na tym, 
żeby właściciel zwycięskiego zabytku 
włączył w prace studentów / absol-
wentów szkół i uczelni wyższych (np. 
architektury, konserwacji, historii 
sztuki), aby przy realizacji projektu 
mogli zdobywać doświadczenie za-
wodowe. 

Celem, który Fundacja Most the 
Most chce uzyskać w perspektywie 
długofalowej jest aktywne użytko-
wanie zrewaloryzowanych zabytków 
przez lokalną społeczność. Fundacja 

planuje kontynuować współpracę 
z właścicielami obiektów przy współ-
organizacji wydarzeń. Może się to 
również przyczynić do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej miejsco-
wości, w której będzie miała miejsce 
rewaloryzacja zabytku. 

Po pilotażu Fundacja Most the 
Most planuje ogłosić konkurs „Nasz 
Zabytek” w kolejnych wojewódz-
twach. 

O Fundacji Most the Most 
Fundacja Most the Most jest nie-

zależną organizacją non-profit. Naszą 
misją jest budowanie kapitału spo-
łecznego poprzez wspieranie kultu-
ry, twórców i  międzypokoleniowej 
współpracy. Jesteśmy mostem między 

przeszłością i przyszłością, inspirato-
rem i integratorem społeczeństwa na 
rzecz kultury. Odnawiamy zabytki 
i dajemy im nowe życie. Pokazujemy 
światu osiągnięcia Polski i Polaków. 
Budujemy dumę  z naszej historii 
i kultury, naszych przodków i ich do-
konań. Inicjujemy współpracę wielu 
środowisk i partnerów, bo wspólnie 
możemy więcej, a nawet najwięcej. 
Most the Most – łączymy pokolenia!

Zarząd Fundacji Most the Most 

Kontakt dla mediów:
Martyna Krawczonek 
martyna.krawczonek@mostthemost.pl 
tel. +48 532 390 625
Patronat medialny

Od Redaktora
Może trudno będzie naszym Czytelnikom uwierzyć, ale to już ponad 

40 razy spotykamy się na łamach „Ech Izerskich” i – jak Państwo sami 
widzicie – za każdym razem nasi autorzy odkrywają coraz to inne  ciekawe 
miejsca i zdarzenia na Pogórzu Izerskim. Odkrywają przede wszystkim 
ludzi, którzy mają wciąż nowe pomysły i wielką pasję, by je zrealizować. 
Gdybyśmy zapytali przypadkowego mieszkańca stolicy o to, gdzie w Polsce 
można na tym samym skrawku: wspinać się na skałach, spędzić noc nie-
malże w środku ula, otoczony zapachem miodu, wybrać się balonem na 
wysokość ponad 2.000 m, położyć się w jurcie mongolskiej i oglądać niebo, 
w pełni bezpiecznie przed deszczem, zobaczyć w sierpniu gołym okiem 
spadające perseidy, popływać pontonem i kajakiem, wejść na szczyt stare-
go wulkanu i podjąć jeszcze kilkanaście podobnych spraw, wieńcząc każdą 
z nich sukcesem? – pewnie by nie odpowiedział. Jeśliby spytać w jakim to 
regionie w Polsce jest więcej zamków i pałaców, niż w przereklamowanej 
Dolinie Loary – to też pewnie by nie odgadł.

A tego wszystkiego może doświadczyć i to wszystko zobaczyć u nas, na 
Pogórzu Izerskim. Wydanie „Ech”, które dziś trzymacie Państwo w rękach 
jest też po trosze takim mini-przewodnikiem po cząstce Pogórza, a poza 
tym – opowieścią o ludziach, którym się chce. 

Zapraszam do lektury i zapraszam na Pogórze. Mieszkańcy, którzy zde-
cydują się na wycieczki w najbliższe okolice też zapewne dowiedzą się wie-
le nowego o regionie, w którym mają szczęście żyć i pracować.

Bożena Mulik
Redaktor Naczelna 

Lato 2021 będzie znakomite – tego sobie życzymy. Ale będzie  inne, niż poprzednie. Rok temu byliśmy – jak się później okazało – 
w chwili przerwy między dramatem, który minął wiosną, a tragedią, która nadeszła jesienią. 
Tegoroczne lato możemy przewidywać z ostrożnym optymizmem. Mając nadzieję, że najgorsze już za nami, że wszyscy, którzy ze 
względów zdrowotnych mogą się zaszczepić, już to zrobili, albo zrobią w najbliższym czasie. Ale będziemy ostrożni, bo smutnych 
wspomnień mamy dość. W kameralnych grupkach będziemy zwiedzać okolice. Zachęcamy też do lektury o krainie wyjątkowej. 
W granicach Pogórza mamy cząstkę Górnych Łużyc, niedoceniany rezerwuar tradycji i wzornictwa ludowego, jak na zdjęciu.
Warto się rozsmakować w Łużycach, krainie, która w polskiej ich części rozciąga się od Kwisy do Nysy Łużyckiej i zobaczyć, jakie to 
bogactwa historii i współczesności ona kryje. Niech to lato będzie dla nas czasem relaksu...
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dziesiątki lat. Wspomniana wojna 
30-letnia pochłonęła ponoć połowę 
ich populacji, co ułatwiło późniejszą 
kolonizację niemiecką. W II połowie 
XVII w. władze zakazały używania ję-
zyka i odprawiania w nim mszy, póź-
niej niszczono książki. Kolejne rygory 
wprowadzają Prusowie na początku 
XIX w. Później kolejne obostrzenia 
nakłada Republika Weimarska. W la-
tach 30.tych XX w, swoje, już całkiem 
bezwzględne – wdrażają naziści. Kla-
sycznym wręcz przykładem ciemię-
żonego przez różne strony różnych 
konfliktów jest literat łużycki, Jan 
Skala – publicysta piszący w języku 
górnołużyckim (dialekt dolnołużyc-
ki jest nieco inny). Ceramik z zawo-
du, aktywnie współpracujący z Po-
lakami, twórca czasopisma „Obrona 
Kultury” (Kulthurwehr), sprzeciwia-
jący się germanizacji na Łużycach, 
był w końcu lat 30. prześladowany 
przez hitlerowców, właśnie za kon-
takty z Polakami. Uwięziony przeżył 
wojnę, a zginął zastrzelony przez ra-
dzickiego żołnierza, który ograbiał 

jego rodzinę. Jego pomnik, autorstwa 
rzeźbiarza z Bautzen (łuż. – Budzi-
szyn), Rudolfa Erlegina stoi w pol-
skim Namysłowie, a ufundowany jest 
pospołu przez tamtejsze towarzystwo 
regionalne i łużyckie stowarzyszenie 
„Domowina”. Takich postaci było 
znacznie więcej.

Wyjątkowo interesującą pracą na 
temat współczesnych Serbołużyczan 

w Niemczech jest wydawnictwo 
Senatu RP, całkiem niedawne, bo 
z 2018 r. Wspomina się w nim o tym, 
że po II wojnie światowej, po okre-
sie wysiedleń z Ziem Zachodnich, 
współpraca bliskich sobie społeczno-
ści animowana była m.in. przez Pol-
ski Związek Zachodni, założony tuż 
po II wojnie światowej Akademicki 
Związek Przyjaciół Łużyc „Prołuż”, 
Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyc-
kie „Pro Lusatia”. Szczególnie intere-
sująca była działalność „Prołuż”, bo 
jej członkowie byli na tyle aktywni, 
iż wydawali czasopisma, organizo-
wali manifestacje i wiece w interesie 
Łużyczan. Ich memoriały kierowane 
nie tylko do Krajowej Rady Narodo-
wej, ale nawet ONZ narobiły na tyle 
zamieszania, że organizacja ta w roku 
1948 (po powstaniu Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej) została 
rozwiązana. Niemcom z NRD sojusz-
nicza PRL postanowiła dać spokój 
i wolną rękę w układaniu sobie relacji 
z mniejszością.

Interesujące jest, że Serbołużycza-

nie, mały naród słowiański, który 
przez ponad 1000 lat zachowywał 
swoją tożsamość. Nigdy nie zdołał 
utworzyć własnego państwa. Dziś ze 
względów praktycznych utrzymywa-
nie języka już nie jest aktem politycz-
nej odwagi, niemniej staje się na tyle 
niepraktyczne, że stanowi on już tyl-
ko etnograficzną ciekawostkę.

Pozostało też charakterystyczne 

Górne Łużyce – kraina historyczna, 
mająca swoją wielowiekową kultu-
rę, także materialną. Geograficznie 
to obszar ok. 7.200 km kwadr., po-
dzielony dziś między Polskę i Niem-
cy (precyzyjnie – land Saksonia). 
W Polsce – to południowo-zachod-
nia część Dolnego Śląska – gminy 
leżące w polskiej części Górnych 

Łużyc należą niemal wszystkie do 
obszaru Partnerstwa Izerskiego. 

Historyczne związki Polski i Gór-
nych Łużyc mają tysiącletni rodo-
wód i nie zawsze była to przeszłość 
spokojna. To Bolesław Krzywousty, 
nader krewki władca, podbił w 1002 
r. Łużyce, zajmując m.in. ówczesny 
Budziszyn. Później, za panowania 
syna Bolesława – Mieszka II – Polska 
utraciła tę krainę. Ziemie te na skutek 
licznych wojen nierzadko zmieniały 
swoich właścicieli; rządzili tu  wład-
cy z Brandenburgii, Miśni, z Czech 
i Węgier, okresami także Piastowie 
śląscy…

Toczyły się tutaj rozmaite wojny 
przez długie dekady. Husyckie,  woj-
na 30.letnia, wojna północna (trwa-
jąca 20 lat), wojny śląskie. Nawet 
skądinąd śmieszna – jeśli tak może 
określić wojnę – „wojna kartoflana”, 
podczas której żołnierze wszystkich 
stron konfliktu usiłowali  unikać 
okazji do bitew, za to – wygłodniali 

Łużyckie okruchy 
– grabili kartoflane kopce. Krew się 
raczej nie lała. 

Inaczej już było w  bardziej krwa-
wej „wojnie piwnej”. Konflikt powstał 
na skutek sporów o handel piwem 
i przywileje miast z tym związane, 
a rozwijał się z różną ostrością przez 
dłuższy czas. Miejsce, gdzie w 1491 
roku wylano piwo z beczek konku-

rentów do dziś zwyczajowo zwane 
jest „piwną kałużą”. Tu, na Górnych 
Łużycach także odcisnęła swoje pięt-
no kampania napoleońska w 1813 r., 
tutaj także toczyły się walki – szcze-
gólnie krwawe – II wojny światowej. 

Migracje ludności –  także z po-
wodów religijnych – musiały pozo-
stawić po sobie ślady. Jednym z nich 
jest charakterystyczne dla tych ziem 
budownictwo przysłupowo-szachul-
cowe. Idea powstała w tym zakątku 
świata, a później przeniesiono ją 
m.in. na Pomorze, tyle, że domy tam 
budowane, wedle łużyckiej metody 
nosiły nazwę „pruskiego muru”. 

. 
Plemiona serbołużyckie osiedlały 

się w tej części kontynentu, to znaczy 
m.in. nad Nysą (Łużycką) i Sprewą 
już w VI w. Nie wchodząc w szczegó-
ły – osiedleńcy znad Sprewy to dziś 
dolnołużyczanie, a ci z rejonu Nysy – 
górnołużyczanie. Ludność tej grupy 
etnicznej nie zaznała spokoju przez 

zdobnictwo ludowe. Zdaniem etno-
grafów poszczególne skupiska wsi na 
Górnych Łużycach dopracowywały 
się swoich wzorów, które były zbli-
żone do sąsiednich, ale nie stanowi-
ły wiernych kopii. Nie było – jak na 
przykład we wzornictwie łowickim, 
czy kaszubskim – obligatoryjnej 
grafiki. Dwa elementy były jednak 
wspólne dla wszystkich. Operowano 
tylko czterema kolorami – niebie-
skim (kobalt), czerwonym, zielonym 
i złotym, co odpowiadało barwom 
natury – nieba, ognia, łąk i lasów oraz 
słońca. Nie w każdym wyrobie mu-
siały być użyte wszystkie farby, naj-
częściej używano do zdobień dwóch, 
czasami trzech kolorów.

Pojawiają się teraz próby przypo-
mnienia kultury Łużyc, choćby wła-
śnie w ornamentyce zdobiącej cera-
mikę. I – chociaż zainteresowani jej 
posiadaniem z reguły nie znają histo-
rii na tyle, by kojarzyć region z wzor-
nictwem, to jednak ulegają urodzie 
naczyń w ten sposób zdobionych. 

***
Jedną z miejscowości Górnych 

Łużyc, która była w okresie świet-
ności tej krainy mniej ekspansyw-
na jest Zawidów. Stare ryciny, 
opublikowane w książce wydanej 
w 1897 r. pokazują rynek Zawido-
wa (ówcześnie – Seidenberg), za-
budowany domami łużyckimi, po 
których dziś już nie ma śladu. Nie 
ma też śladu po domu, w którym 
urodził się religijny mistyk, będący 
wyrocznią dla tysięcy sobie współ-
czesnych. Jakub Boehme. Wpraw-
dzie później mieszkał w Zgorzelcu 
(Goerlitz), gdzie do dziś stoi jego 
dom, ale pochodzi ze Starego Zawi-
dowa. Dziś ta wieś należy do gminy 
Sulików – sam Zawidów jest gminą 
miejską, pozbawioną okolicznych 
wsi. Dawniej jednak te podziały 
przebiegały zupełnie inaczej. 

Buszowanie po peryferiach hi-
storii Górnych Łużyc przypomina 
wędrówkę, która wprawdzie nie ma 
nie ma jasno sprecyzowanego celu, 
ale może właśnie dlatego jest wielce 
intrygująca, bo każdy, kto zechce 
może ujawniać zupełnie inne frag-
menty interesujących zdarzeń.

Łużyckie – znaczy 
malownicze

Trudno nie podziwić staranno-
ści, z jaką obecnie odnawia się stare 
domy o konstrukcji przysłupowo-
-szachulcowej. Staranność pewnie 
jest kosztowna, bo drewniane okna 
skrzynkowe, odnowienie przysłu-
pów i konserwacja zabytkowych 
konstrukcji wymaga żmudnej, spe-
cjalistycznej pracy, ale efekt takich 
działań jest iście piorunujący. Cześć 
z tych domów nie miała szczęścia 
dotrwać do czasów, kiedy jeszcze 
ktoś dbały się nimi zajmie, ale nie-
które można dziś oglądać w takim 
stanie, w jakim pewnie nie były na-
wet wówczas, gdy je budowano.

Na zdjęciu z prawej – dom w Gra-
biszycach Średnich, nieopodal Leśnej. 

O „Słomianym Dworze” w Le-
śnej, który staje się powoli centrum 
wiedzy i pamiątek Górnych Łużyc 
pisaliśmy w jednym z poprzednich 
wydać „Echa” bardzo szeroko. Dziś 
więc tylko przypomnienie, bo pisząc, 
mówiąc, czy myśląc o Łużycach nie 
sposób opuścić tam wizytę. Można 
tam zobaczyć fantastyczne ekspozy-
cje scen rodzajowych, rekonstrukcja 
izb, warsztatów, mebli i kopie setek 

Chcesz poznać Łużyce Górne? 

Zapraszamy do Słomianego Dworu
drobiazgów, nawiązujących kształtem 
i barwą do przedmiotów tam używa-
nych jeszcze w XIX w. i wcześniej. 
Nawet znaczki, na których twórcy 
przypominają stroje górnołużyckie, 
ściany wymalowane wedle tamtego 
ornamentu… „Słomiany Dwór” sta-
nowi źródło inspiracji dla kolejnych 
osób. To tam zrodził się pomysł, by 
ceramikę (jak na fotografii na str. 1) 
zdobić górnołużyckimi wzorami.

Zapraszamy i życzymy wrażeń. 

Ostry Narożnik  Sulikowie
Dwa domy na rynku Sulikowa, które 
ocalały z wielkiego pożaru miasta są 
dziś jedną z najpiękniejszych pamiątek 
tego typu konstrukcji łużyckich na te-
renie Pogórza.  
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Górne Łużyce miały swoją specy-
ficzną kuchnię, wiele potraw gotowa-
no w podobny sposób, jak w kuchni 
śląskiej, ale były też odmienności. 
Opisano je szczegółowo w wyjątkowej 
‘”kuchni górnołużyckiej”  – „Oberlau-
zitzer Kochbuch mit historishen Be-
trachtungen”, – Oberlauzitzer Werlag, 
2018, skąd zaczerpnęliśmy kilka prze-
pisów, a książkę – polecamy.

Zupa chlebowa „Brutmahlsup-
pe” – 1,5 l wody lub mleka, 50 – 60 
g mąki, sól i cukier do smaku. Mąkę 
wymieszać w ok.1/8 l zimnego płynu, 
dodać do wrzącej wody lub mleka, do-
prawić. Dla polepszenia smaku dodać 
odrobinę masła. Jako dodatek mogą 
być smażone na maśle kawałki chleba.

Zupa chlebowa „Brotsuppe” – 
250 g czerstwego chleba, 0,75 l wody, 
kawa zbożowa lub mleko, sól, czo-
snek, kminek. Chleb pokroić w kostkę, 
zamoczyć w płynie, dodać przyprawy, 
krótko gotować i dosolić. 

Zupa zbożowa „Getreidsuppe” 
– 150 g zboża (jęczmień, pszenica, 
owies, żyto), 150 g groszku, seler z ło-
dygą, kalarepa, por, gałązka lubczyka, 
dwie cebule 1,5 l bulionu warzywne-
go, majeranek, suszona pietruszka, 
sól, pieprz. Ziarna rozdrobnić i upra-
żyć bez tłuszczu ciągle mieszając na 
suchej patelni, by nie zwęglić. Umyte 
warzywa pokroić w plasterki/kostkę, 
a cebulę, por, łodygę selera pokroić 
w pierścienie. Lubczyk posiekać. 
Uprażone ziarna zalać bulionem, 
dodać warzywa i groszek Gotować 
na małym ogniu 30 min., podawać 
z pietruszką.

Zupa gryczana „Heedeggritze” – 
250 g uprażonej gryki, 50 g smalcu, 
0,5 l wody. Ziarna wsypać na rozgrza-
ny tłuszcz i mieszać, aż go wchłoną 
i lekko się zrumienią. Dodać 0,5 l wody 
i gotować kwadrans na małym ogniu.

Jasna i ciemna zupa podstawowa 
– to baza do różnych zup; szparago-
wej, selerowej, kalafiorowej, ziołowej, 
a nawet do zupy z wężymordu. To 40 
g mąki, ok. 30 – 40 g tłuszczu, 1 ce-
bula, spora szczypta soli i 1 l bulionu 
(warzywnego, lub mięsnego), albo 
wody.

Jasna – roztopić tłuszcz, zrumienić 
w nim mąkę na złoty kolor, dodawać 
powoli płyn, wciąż mieszając. Wzbo-
gacić kleksem śmietany, uwzględnić 
ubite jajko na krótko przed podaniem. 
Ciemna – tak jak jasna, ale mąka po-
winna być zrumieniona na brązowy 

Wężymord – (skorzonera lub czarny 
korzeń) – roślina uważana dawniej za 
odtrutkę na ukąszenie węża i żmii. Ko-
rzeń, którego biały miąższ jest otoczony 
lekko zdrewniałą skórką, sok barwi dło-
nie na czerwono. Zbierany jesienią, aż do 
listopada. Zawiera insulinę, która może 
być spożywana także przez diabetyków, 
potas, sód, wapń, żelazo, magnes i fosfor, 
sporo witamin. Ma sporo właściwości 
leczniczych. W smaku przypomina odro-
binę szparagi (zwany jest także „zimo-
wymi szparagami”) – można gotować,  
zapiekać i smażyć 

Sałatka z wężymordu i inne 
specjały kuchni Górnych Łużyc 

lub ciemnobrązowy kolor, a nie na 
złoty.

Zupa z dzikiego (czarnego) bzu  
(Kalfsuppe) – 750 g owoców czar-
nego bzu, litr wody, 20 g mąki, 60 g 
cukru, ½ litra mleka, sól, kora cy-
namonowa. Owoce umyć, dokładnie 
oddzielić od łodyg. Gotować razem 
z korą cynamonową do miękkości, 
odcedzić jeszcze raz zagotować owoce. 
Mleko, mąkę, cukier wymieszać , do-
dać do zupy i gotować ok. 10 min. Po-
dając można w razie potrzeby dodać 
świeżego mleka. Smak zupy można 
urozmaicić dodając plasterki jabłka 
lub gruszki. Idealnym dodakiem są 
suchary lub przypieczony chleb. 

Surówka z wężymordu – pół ki-
lograma wężymordu, 1 ½ łyżki soku 
z cytryny, 1 cebula. Wężymord umyć, 
wyszorować, pokroić skośnie na 
trzycentymetrowe kawałki. Do go-
tującej się wody wsypać cukier i sól, 
w tym gotować wężymord. Odcedzić 
na sicie. Przełożyć do miski, dodać sok 
z cytryny (ewentualnie ocet) i drobno 
pokrojoną cebulę. Doprawić. Zostawić 
przynajmniej na godzinę. Uwaga: wę-
żymord należy kroić w rękawiczkach 
bowiem intensywnie barwi skórę. 

W przebogatej, aczkolwiek opartej 
o proste i niedrogie, powszechnie do-
stępne produkty kuchni Górnych Łu-
życ można znaleźć też cały zestaw po-
traw z ziemniaków, potraw mięsnych, 
a w książce, na którą się powołujemy 
– również nie tylko opis niektórych 
obyczajów, ale także m.in. pory dnia 
i przypisane tradycją do owych por 
konkretne dania. O nich – jeśli nasi 
Czytelnicy będą sobie tego życzyli – 
w kolejnym wydaniu „Ech Izerskich” 
trochę jeszcze napiszemy. 

Życzymy smacznego 

Najstarszy …?
Gdyby wierzyć wikipedii to naj-

starszym domem przysłupowym 
w Polsce jest obiekt stojący w Giebuł-
towie, w gminie Mirsk.

Popularnie zwany jest „domem 
Tetzela”, chociaż akurat Johann Tet-
zel ani przez chwilę nie był jego 
właścicielem. Tyle, że był sławny na 
całych Łużycach i znacznej części 
Śląska, bowiem sprzedawał odpusty. 
O ile w fakcie odkupywania grze-
chów za pieniądze nie ma niczego 
nadzwyczajnego, bo bardzo wielu 
ludzi Kościoła to wówczas robiło, 
o tyle umiejętności dominikanina, 
J. Tetzlea były nawet w czasach jego 
ziemskiego bytu nadzwyczajne. On 
bowiem sprzedawał odpusty za grze-
chy… jeszcze niepopełnione.

Czy ta chałupa w której ponoć za-
trzymał się J. Tetzel naprawdę pocho-
dzi z drugiej połowy XV w.?

Tego tymczasem nikt nie po-
twierdził ponad wszelką wątpliwość, 
niezbędne byłyby specjalistyczne 
badania wieku drewnianych belek. 
W rejonie Górnych Łużyc po polskiej 
stronie tej historycznej krainy, to 
znaczy ogólnie między Kwisą a Nysą 
Łużycką istnieje podobno kilkaset 

domów, a zinwentaryzowano nie-
spełna 500. Po niemieckiej stronie 
taki spis zawiera ponad 6.000 pozycji, 
po czeskiej – ponad 3,5 tys. Najwięk-
sze skupisko ocalałych domów przy-
słupowych w Polsce to rejon Bogaty-
ni. Poza Dolnym Śląskiem również 
na Rzeszowszczyźnie potwierdzone 
jest ich istnienie. Etnografowie prze-
konują, że pojawiły się tam później – 
ideę przywieźli migrujący mieszkań-
cy Górnych Łużyc i Śląska. 

A sam Perkun?
Perkun – to bożek, gromowładca, bóg niebios i ognia, burzy i wojny, straż-

nik moralności. 

Mówimy często o tym czarnym 
kamieniu – bazalt. I to wszystko, co 
znakomita większość ludzi o nim wie. 
A szkoda, bo stwierdzenie „bazalt” 
nie jest ścisłe, a w dodatku jest to jed-
na z nielicznych skał, z której powsta-
je… wełna. Wprawdzie mineralna, ale 
jednak. Istnieje jeszcze kilka innych 

skał, które mogą być surowcem do 
produkcji wełny mineralnej – bazalt 
jest jednak najbardziej popularny .

Wiele o bazalcie będziemy mogli 
się dowiedzieć po wizycie na Górze 
Czubatka w Platerówce (o tym pi-
szemy szerzej w innym miejscu tego 
wydania „Ech”), ale my, po wizycie 
w Platerówce ruszyliśmy szlakiem ba-
zaltu na Pogórzu Izerskim. Przecież 
wulkany– to nie tylko Czubatka, a ba-
zalt jest surowcem, na który możemy 
natknąć się w bardzo wielu miejscach 
Pogórza. Może powstanie więc nie-
długo specjalna trasa turystyczna, 
która odpowie na pytania – gdzie, do 
czego i po co stosujemy tę skałę.

Przede wszystkim – bazalt to ska-
ła magmowa, powstająca w wyniku 
schłodzenia substancji wylewającej 
się z wulkanu. Chłodzenie trwało ty-
siące lat, ale teraz już bazalty są z całą 
pewnością chłodne. Oczywiście – 
póki nie leżą na słońcu, bo ze wzglę-
du na barwę ten kamień rozgrzewa 
się szybko i można się nawet oparzyć, 
kiedy ktoś w upalnym dniu dotknie 
bazaltu. Przywykło się uważać, że 
bazalt to kamienne graniastosłupy. 
To prawda, ale przyjmuje rozmaite 
kształty, w zależności od wielu czyn-
ników – to mogą być słupy, bomby 
(czasami określane jako „poduszki”), 
stąd – bazalty poduszkowe), pnie, 
czopy, a nawet całe pokrywy bazal-
towe.

Można powiedzieć, że bazalt za-
chował swój charakter – powstał 
w wyniku ekstremalnie wysokiej 
temperatury i ciśnienia, więc i teraz 
zniesie wszystko. Widomo, że spo-
ro jest go na Dolnym Śląsku, ale… 
można też znaleźć bazalt na Księżycu, 
jeśli ktoś będzie miał okazję go tam 
poszukać. Wytrzymuje duże różnice 

Z kamienia … wełna ?!

Stożek Perkuna
Jednym z przykładów – obok Czubatki – pozostałości powulkanicznych 

jest „Stożek Perkuna”, który można zobaczyć na wzniesieniu Ciasnota nad 
Grabiszycami, nieopodal Leśnej. Geolodzy mówią, że zbudowany jest z ba-
zanitu lub nefelintu, ale nie są zgodni co do tego, jak ów Stożek powstał. 
Jedni obstają za teorią, że jest to „dajka”, czyli żyła bazaltu powstała, gdy 
magma wciskała się między jeszcze starsze skały. A drudzy, że jest to czop 
wulkaniczny, ale powstający w dwóch etapach – pomiędzy starszą miałaby 
się wcisnąć młodsza, rzadsza, szybciej stygnąca, dlatego widać tam kolum-
ny i solidniejsze, i drobniejsze. Zapewne tego sporu nikt nie rozstrzygnie, 
przynajmniej w najbliższym czasie.

Skały obrasta roślinność charakterystyczna dla takich miejsc – z jednej 
strony ciepłolubna, bo tam skała nagrzewa się szybko i bardziej, więc wi-
dać rojniki, czy głóg, z drugiej, północnej – paproć, czy wawrzynek wil-
czełyko. „Stożek”, uznany za jeden z najlepszych punktów widokowych na 
Pogórzu  Izerskim, stał się od 1954 r. pomnikiem przyrody.

dziej), surowcem do produkcji wełny 
mineralnej i trudnościeralnych mat. 
Można zeń przygotować kostkę bru-
kową, płyty chodnikowe, ale można 
też używać do rekultywacji gleby i jej 
ewentualnego nawożenia. W małych 
prywatnych domach bywa blatem, 
podłogą, podjazdem, ale też elemen-
tem konstrukcji małej architektury 
ogrodowej.

Wspominaliśmy, że bazalt jest ska-
łą czarną, co jest prawdą, ale z wyjąt-
kami. Na skutek wietrzenia przyjmu-
je niekiedy barwę ciemnobrunatną 
albo nawet ciemnozieloną, a na sku-
tek szlifowania przechodzi w odcień 
niebieskawy.

Kiedy zwiedzamy Pogórze Izer-
skie bazalt jest wszechobecny. Dla 
przykładu: – we Wleniu, na Rynku, 
w wyniku rewitalizacji wyłożono 
tam „zebry” – przejście dla pieszych, 
w Gryfowie Śląskim, czy w rejonie 
Olszyny (ale nie tylko) widać, że ba-
zalt został użyty do budowy domów 
mieszkalnych, obiektów użyteczności 
publicznej, a nawet zakładów prze-
mysłowych. W Lubomierzu zaś – ba-
zalt tryumfalnie powrócił na central-
ny plac miasta – wyłożono nim ciągi 
komunikacyjne, dokładnie takie, 
jakie były tu wcześniej, zanim kostka 
bazaltowa zalana została asfaltem.

temperatury, od minus 70 do plus 
150 st. C.,  więc jako materiał ma 
szerokie zastosowanie. Dobrze prze-
wodzi ciepło, więc bywa używany 
do wykładzin przy ogrzewaniu pod-
łogowym.

Jest tłuczniem drogowym, mate-
riałem do budowy domów (już rza-

Rynek w Lubomierzu wykładany bazaltem

Szkoła 
w Gryfowie 
– bazaltowe 
ściany
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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

Z tej łąki, gdzie stoją domki let-
niskowe widać nie tylko długi od-
cinek Góry Izerskich, ale też inne 
wyniesienia na Pogórzu, jak choćby 
powulkaniczne wzgórze z ruinami 
zamku Gryf, Wydawałoby się, że 
to teren, który zimą jest przewiany 
mroźnymi wiatrami, a latem prze-
raźliwe suchy, bez jakiegoś więk-
szego zbiornika wody. Nic bardziej 
błędnego – ani zimą nie ma tu ark-
tycznych wiatrów, ani latem nie bra-
kuje wody – z tego miejsca, gdzie 
stoją domki do Jeziora Złotnickiego 
jest raptem 20 minut piechotą i kilka 
minut rowerem. A sąsiadami są pod-
chodzące blisko sarny i całe gromady 
ptaków, które nawet w upale nie tra-
cą ochoty na śpiewy.

Projekt Michała Kaneckiego 
„Podjęcie działalności gospodar-
czej w zakresie wynajmu domków 
letniskowych” wydaje się trochę ry-
zykowny, bo na rynku musi rywali-
zować przecież z potężniejącą siecią 
gospodarstw „agro”. – Trochę zary-
zykowaliśmy – przyznaje M. Kanec-
ki – ale chyba nie tak bardzo, jakby 
się mogło wydawać, bo w sferze tzw. 
turystyki pobytowej wszystko się 
zmienia, i to dość szybko. Gospodar-
stwa „agro” już nie wyglądają tak, jak 
jeszcze kilka lat temu, to już nie jest 
prosty wypoczynek w sielskim oto-
czeniu. Większość z nich w czymś 
się specjalizuje. I są to już coraz bar-
dziej rozbudowane firmy. A wciąż 
jest miejsce dla prostszej formy noc-

Rozmowa nie tylko o domkach
legu. Oczywiście – musi być schlud-
nie, wygodnie, czysto, ale nie musi 
to być wypoczynkowy kombinat na 
wsi. Wypełniliśmy swoją ofertą ten 
segment.

To, że oferta jest nieco prostsza, 
nie znaczy, że skromniejsza. Wnę-
trze domków są nie tylko schludne, 
ale naprawdę ujmujące, tuż obok 
sauna i „ruska bania”, więc i latem 
i zimą domki mają swoich fanów.. 
A odległości do jeziora, czy do 
atrakcyjnych miejsc?

– Naszymi gośćmi – mówi właści-
ciel – są z reguły mieszkańcy dużych 
miast, którzy tu przyjeżdżają szukać 
ciszy i spokoju. To jest ich priorytet. 
U siebie mają do pracy 30 – 40 minut 
autobusem miejskim, więc 20 minut 
spaceru do jeziora nie jest dla nich 
udręką, a relaksem. Wkoło mnó-
stwo pałaców, zamków, ciekawych 
budowli i efektownych skał. Gdzieś 
blisko są kozy, w innym miejscu 
alpaki, niedaleko uprawa lawen-
dy… Chcemy, by nasi goście u nas 
odpoczywali, ale aktywnie, więc 
podsuwamy informacje o wszelkich 
ciekawych miejscach i zdarzeniach, 
do których można dotrzeć. A oni to 
doceniają, że mają wygodną, kame-
ralną bazę i wiele informacji o tym, 
co można robić poza nią. Pierwsze 
domki stanęły już ponad dwa lata 
temu. Teraz trzeci, będą jeszcze 
dwa, ale raczej nie więcej. To ma być 
naprawdę kameralny relaks, a nie 
wiele małych domków w jednym 

miejscu. Być może 
w przyszłości będzie 
i niewielki basen, ale 
też inny, niż typowy. 
Może powinien być 
to „bio staw” kąpie-
lowy, z roślinnością, 
która oczyszcza wodę 
w naturalny sposób? 
Jakikolwiek będzie, 
to jednak śpiew 
przyszłości. Chcemy 
najpierw okrzepnąć 
w tym, co już robimy, 
robić to coraz lepiej. 
Dopiero później po-
szerzać zakres propo-
nowanych usług.

Rozmowa o dom-
kach jako efekcie 
projektu dotyczyła 
jednak nie tylko sa-
mych domków, a tak-
że sposobu postrze-
gania biznesu przez 
młodych inwestorów, 
a w ogóle – źródeł 
aktywności przedsię-
biorczej.

– Nie od razu myślałem o tym, 
żeby stworzyć coś własnego – powie-
dział M. Kanecki. – Jesteśmy uwikła-
ni w szkołę średnią, potem studia… 
W zależności od tego, jak potraktu-
jemy studia, czy jako okres rozwoju 
i rosnącej ciekawości wszystkiego, 
czy jako etap żmudnego uczenia się, 
by mieć możliwie najlepsze stopnie 
z konkretnych przedmiotów, to po-
tem albo tkwimy w zastanych pro-
cedurach i akceptujemy je bezkry-
tycznie. Albo szukamy swoich dróg. 
Miałem szczęście – wyjechałem na 
trzy miesiące do USA w ramach 
studenckiego programu, więc nie 
tylko zobaczyłem, ale i przeżyłem. 
Widziałem, jak można inaczej, niż 
u nas. Nie należy przez to rozumieć, 
że u nas jest gorzej, ale jest inaczej. 
Tam liczy się samodzielność, ceni się 
ryzyko… I ja więc po powrocie po-
stanowiłem zaryzykować.

To wcale nie znaczy, że od razu, 
i że na 100%. Początkowo była próba 
podjęcia pracy w branży turystycz-
nej, ale na tyle niesamodzielnego 
zajęcia, że ograniczenia (bywały nie-
racjonalne) – zwyczajnie irytowały. 
– Z pracą na swoim jest tak, że moż-
na się temu oddać w całości – mówi 
M. Kanecki – ale pracy, tworzeniu 
czegoś, jednak bez presji zarabiania 
pieniędzy6 za wszelką cenę. To zna-
czy, że pieniądze są ważne, w końcu 
one stanowią często miarę sukcesu 
przedsiębiorcy. Jeśli jednak zaczyna 
się coś z myślą o pieniądzach, to one 
z pewnością się nie pojawią. Samo-
dzielna twórcza praca powinna być 
grą biznesową, która przynosi pie-

niądze, ale one powinny być jednak 
na drugim planie. Przyjdą, jeśli bę-
dziemy cieszyć się pracą, wymyślać 
nowe rozwiązania, podnosić atrak-
cyjność naszej oferty.

– Jest takie powiedzenie, podobno 
jednego z amerykańskich kierowców 
wyścigowych, że „jeśli w każdym 
momencie jazdy i na każdym za-
kręcie, panujesz całkowicie nad sa-
mochodem, to znaczy, że jedziesz za 
wolno” – mówimy. – Czy to prawda?

– Owszem – pada odpowiedź  
– bez ryzyka nie ma tej radości 
z wygranej, ale też trzeba znać mia-
rę ryzyka i nie szaleć ponad rozum. 
Upadek może bardzo zaboleć. Teo-
retycznie mogłem zbudować od razu 
pięć domków, ale wolałem po kolei. 
Mam jeszcze dwa w planach, jednak 
w tym czasie zrozumiałem, że jest 
potrzeba stworzenia czegoś obok, co 
służy gościom. Pobyt tutaj jest aku-
stycznym detoksem dla ludzi ogłu-
szonych hałasem wielkiego miasta, 
Ludzie z miasta przywykli jednak 
do rozmaitych potrzeb, więc nie jest 
wykluczone, że jednym z etapów bę-
dzie stworzenie siłowni. W okresie 
wakacji, w szczycie sezonu to nie są 
urządzenia pierwszej potrzeby, ale 
w okresie wiosny, jesieni czy zimy, 
wtedy gdy goście przyjeżdżają na 
weekendy … – warto ją mieć. Czy od 
razu? Pewnie nie, bo rozwój takiego 
miejsca musi zakładać pewien rytm. 
Niektóre działania warto finansować 
(przynajmniej próbować) z bieżą-
cych dochodów. 

Tak jak sauna z „ruską banią” 
w widoczny sposób zwiększyła za-

interesowanie pobytem w tym miej-
scu, tak siłownia pewnie też zwięk-
szy dla innej klienteli.

– Czy to oznacza, że wszystko na-
leży nieustannie liczyć?

– Nie, bo się wtedy pogubimy 
i przestraszmy liczb. Trzeba być tylko 
świadomym skali. Warto mieć jakiś 
konkretny plan, ale i warto wiedzieć, 
że nie ma takich planów, których nie 
trzeba zmienić. Bezwzględnie ważny 
jest rzeczowy, wyliczony kosztorys, 
ale tak samo ważna jest wiedza, że 
jak już wszystko policzymy dokład-
nie, to na koniec okaże się, że i tak 
wyjdzie drożej. 

– Co w biznesie jest ważniejsze – 
intuicja, czy rozeznanie?

– Nie ma oczywistej odpowiedzi 
– spointował M. Kanecki. –  Mogę 
powiedzieć,  że gdybym wiedział 
o wszystkich elementach procesu in-
westycyjnego, to pewnie nie podjął-
bym ryzyka i nie zaczął tej budowy. 
Ale … intuicja mi podpowiadała, że 
to może być naprawdę fajna sprawa. 
I dzisiaj wiem, że podejmując to za-
dania postąpiłem słusznie. Przez całe 
życie żałowałbym, że tego nie zrobi-
łem. Czy to niejasna odpowiedź? 
Jaśniejszej chyba nie da nikt, kto po-
rwał się na sprawę. Która wydawała 
się prosta, okazała skomplikowana, 
a dała mnóstwo radości. 

I tylko nam. Skoro wracają do nas 
goście, którzy już u nas mieszkali, to 
znaczy, że to miejsce warte jest po-
wrotów. Czy może być coś bardziej 
optymistycznego w ocenie swojej 
pracy? 
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Sala (nie tylko) wesel

– Gdyby o takim zbiegu okolicz-
ności napisano scenariusz filmu, 
to wszyscy uznaliby ten pomysł za 
kiczowaty, przerysowany i zupełnie 
nieprawdopodobny – mówi Piotr 
Dudziński z Miłoszowa. – A nam się 
zdarzył w rzeczywistości…

Mowa o tym, że pieczołowicie 
budowana sala na przyjęcia okolicz-
nościowe, w tym przede wszystkim 
śluby, ale też chrzciny, komunie, 
,czy konferencje była gotowa późną 
zimą roku 2020 i od kwietnia tam-
tego roku w zasadzie zapięty był tzw. 
portfel zamówień, sięgających nie-
mal połowy roku 2021. Ale 10 marca 
ogłoszono stan epidemii i wszystkie 
rezerwacje, co do jednej trzeba było 
wykreślić. Od razu.

O ile kina czy teatry przeżywały 
okresy poluzowań, mogły przyj-
mować 25% osób, czy funkcjono-
wać w niepełnym wymiarze, to sale 
weselne potraktowano – z epide-

micznego punktu widzenia słusznie 
– wyjątkowo twardo. Nadal ludzie 
podchodzą do takich spotkań z dużą 
rezerwą, może we wrześniu coś oży-
je?

– Mówiąc precyzyjnie, to jest sala 
bankietowa z pełnym zapleczem ku-
chennym i sanitarnym – wyjaśnia 
P. Dudziński. – Rozróżnienie jest 
o tyle istotne, że nasi goście repre-
zentują różne środowiska, są w róż-
nym wieku i mają różne potrzeby. 
Mam sporą praktykę w organizacji 
rozmaitych spotkań, towarzyskich 
i oficjalnych, bowiem moim rodzice 
prowadzili swego czasu taki lokal, 
a ja im pomagałem, więc na własnej 
skórze poznałem blaski i cenie takiej 
działalności. I jedno wiem – organi-
zator przyjęć musi pilnie obserwo-
wać mody i trendy, bo to się zmienia 
w błyskawicznym tempie. Mamy 
gotową bazę, ale wielu naszych go-
ści oczekuje od nas także elementów 
programu, a przynajmniej sugestii, 
podpowiedzi i pomocy. Koordyna-
cja wszelkich działań, tak żeby para 
młoda, czy organizator innej uroczy-
stości nawet nie zauważył, jak szyb-
ko i sympatycznie mija czas – to już 
niekiedy nasza sprawa. A imprezy 
– to może byś ślub na 60 osób, albo 
–pierwsze urodziny, w których poza 
solenizantem bierze udział ponad 30 
osób.

Kończąc poprzedni wątek – kata-
strofy epidemicznej. – Ten budynek 
– wspomina P. Dudziński powstawał 
długo, był starannie wykańczany. 
Mogę powiedzieć bez żadnej przesa-
dy, że każda cegła przeszła przez na-
sze ręce, chociaż – oczywiście – bu-
dowała salę ekipa. Tylko dlatego, że 

Coś między 
sierpem 

i zetorem
– Po co ludziom traktorki ? – za-

pytaliśmy Monikę Matuszewicz 
w Wojciechowie. – Mogą przecież 
kupić normalny traktor i mieć więk-
sze możliwości rozmaitych działań.

– Powodów jest co najmniej kilka 
– padła odpowiedź. – Po pierwsze – 
mały traktorek wjedzie tam, gdzie 
duży, pełnowymiarowy z pewno-
ścią nie zdoła. Poza tym to nie jest 
do końca prawda, duży traktor daje 
większe możliwości rozmaitych 
działań. Mały, posiadający osprzęt 
do różnego rodzaju prac daje takie 
same. Może moc silnika ma mniej-
szą, pewnie udźwig urządzeń dodat-
kowych też nie dorównuje dużemu, 
ale przecież po co wielki traktor, jeśli 
ktoś ma do skoszenia trawnik na po-
wierzchni nawet pół hektara? Mały 
traktorek wypełnia lukę. Pewnie nie 
tak wielką, jak w tytule, bo przecież 
po sierpie jest kosa, potem obkaszar-
ki spalinowe, czy elektryczne, dopie-
ro później traktory.  „Zetor”, to oczy-
wiście żart, dziś rolnicy posiłkują się 
traktorami wielkiej mocy, najczęściej 
z importu. Do domowych trawni-
ków, do odśnieżania przydomowych 
ścieżek, czy do orki na działkach by-

Zadbajmy o filtry Dbanie o filtry w swoim samo-
chodzie można rozumieć także jako 
obywatelski obowiązek, bo przecież 
dbamy wówczas nie tylko o swoją 
własność, ale też o czyste środowi-
sko.

W Mirsku zaczął pracować punkt, 
w którym oczyszczanie filtrów, czy 
ich regeneracja jest czynnością o tyle 
prostą, że dzieje się to przy użyciu 
skomplikowanego urządzenia. – 
Przecież liczy się efekt – mówi wła-
ściciel interesu i inwestor. – Oczysz-
czanie filtrów z sadzy, popiołów, czy 
innych zabrudzeń jest oczywistą 
koniecznością właściciela pojazdu, 
w dodatku racjonalnym działaniem, 

łyby one za duże, stanowczo za duże. 
I za drogie. Małe traktorki różnej 
mocy znakomicie wypełniają tę lukę.

– A czy to nie jest przypadkiem 
dowód na tezę, że jednak żyje się 
nam lepiej, skoro stać nas na takie 
urządzenia?

– To przede wszystkim dowód na 
to, że jeżdżąc na Zachód poznajemy 
nowe technologie, nowe maszyny, 
poszerzamy swoje horyzonty, zwięk-
szamy apetyt na trochę wygodniejsze 
życie, a przecież to nie jest grzechem. 
Chcemy mieć – jako społeczeństwo 
– nieco więcej wolnego czasu, a nowe 
maszyny pomagają nam w szybszym 
uporaniu się z codziennymi obo-
wiązkami. To też – w pewien spo-
sób – może być wpływem epidemii 
covid. Przez wiele tygodni byliśmy 
zamknięci w swoich domach. Jakaś 
część z nas może nie polubiła tego 
zamknięcia, ale uzmysłowiła sobie, 
że prace domowe mogą dawać wiele 
radości i frajdy. Raczej nie dotyczy 
to mieszkańców miast, którzy byli 
zamknięci w swoich mieszkaniach 
– blokowych „klatkach”, ale tych, 
którzy mieszkają na wsi, choć nawet 
pracują w mieście. Z braku innych 
rozrywek upiększali swoje domy, 
remontowali, sięgali myślą, czy wy-
obraźnią do wspomnień z pobytu 
w innych krajach zachodniej Eu-
ropy… Zobaczyli, że czas oddany 
domowi może być twórczy. I jakaś 
część tej myśli pozostała – stąd re-
monty, zakupy, itp.

A pomysł traktorków ma swoje 
źródło w okresie pobytu inwestorów 
w Holandii; tam ten sprzęt jest bar-
dzo popularny, a że warunki życia 
w Polsce powoli, jednak sukcesyw-
nie zbliżają się do zachodnich, to 
pojawił się pomysł otwarcia firmy 
zajmującej się sprzedażą i serwisem 
traktorków. Przygotowano już po-
mieszczenia, zamontowano urzą-
dzenia, niebawem będą już sprowa-
dzone pojazdy i w tym roku zacznie 
się ruch w interesie.

– Doprawdy już w tym roku?
– Owszem, chociaż pewnie jesz-

cze nie tego lata, bo wchodzimy już 
w okres żniw, więc na takie zakupy 
jest trochę za późno. W tej branży 
wszystko musi działać w większym 
wyprzedzeniem, więc może we 
wrześniu, czy w październiku po-
trzebne będą traktorki z pługami do 
odśnieżania. A w grudniu/styczniu 
będziemy mieli zapytania o pługi, 
czy glebogryzarki? Nasze rozeznanie 
rynku podpowiada nam, że tak się 
to wszystko będzie rozwijać. Izerska 
(i nie tylko) wieś bardzo się zmie-
nia, a dynamika zmian jest wyjątko-
wo szybka. Dotyczy to też migracji 
ludności, bo przecież przyjeżdżają 
na wieś i kupują tutaj domy ludzie, 
którzy niewiele mieli wspólnego 
z wiejskim życiem i dla nich kosa jest 
urządzeniem zdecydowanie nie do 
opanowania. A traktorek – owszem.

udało się nam nie uwikłać w kredyty, 
a taka sala nie potrzebuje stałego za-
trudnienia – możemy być w miarę 
spokojni o przyszłość. Chociaż mi-
nionego roku bardzo szkoda.

Czujemy się w pewnym stopniu 
odpowiedzialni za to, czy nasi goście 
dobrze się bawią, chociaż z reguły tę 
część imprezy w rodzaju wodzireja, 
czy tp. biorą na siebie. Ale musimy 
im zapewnić wygodne miejsce do 
zabawy i poczęstunku, a jeśli jest 
dobra pogoda – możliwość wyjścia 
na zewnątrz. Mamy sporo okazji, by 
zobaczyć co jest potrzebne do dobrej 
zabawy i – strach powiedzieć – ale 
chyba lepiej bawią się starsi. Młodzi 
są trochę wycofani, a zdarza się, że 
w trakcie imprezy nie mogą „odle-
pić się” od swoich smartfonów. To 
już jest chyba naprawdę dramatycz-
ne uzależnienie. Staramy się wte-
dy, żeby ewentualnie podpatrywali 
starszych, którzy emanują naturalną 
radością, luzem. To dla nas też jest 
dużą radością, gdy nasi goście są 
niepowstrzymani w tańcach i takim 
szalonym zapamiętaniu w zabawie.

Współcześnie imprezy są często, 
a będą coraz częściej organizowane 
poza domem, bo to jest wygodne. 
Mieszkańcy „bloków” w ogóle nie 
mogą zaprosić do siebie większej 
grupy. Zapraszamy do nas, a że 
wciąż obserwujemy z jednej strony 
co się pojawia nowego w modzie 
imprezowej, a z drugiej – jakie tra-
dycje się odradzają, to mamy szansę 
wesprzeć nastrój. A szukamy – w in-
teresie gości – gdzie w pobliżu jest 
najlepsza golonka, kto może zrobić 
najbardziej efektowny „słodki stół”, 
gdzie w pobliżu są pokoje gościnne, 
choćby w agroturystyce. Sala jest dla 
nas najważniejsza, pd niej się wszyst-
ko zaczyna, ale przecież nie kończy. 

bo przedłuża żywotność takich urzą-
dzeń, jak filtry, czy katalizatory. 

Dla tych, dla których motoryza-
cja sprowadza się do tego, że siądą 
„za kółkiem” i od czasu do czasu 
doleją paliwa, czy wymienią olej, to 
wygląda trochę jak tzw. czarna ma-
gia. Kiedy słyszymy o filtrach GPF, 
GPF, itp., to nie od razu kojarzymy, 
że jedno dotyczy oleju napędowe-
go, a drugie – benzyny. Lepiej sobie 
choć trochę takiej wiedzy przyswo-
ić, bo zaczyna być ona powszechnie 
obowiązująca.

– Oczywiście – mówi właściciel 
– można czyścić filtry „domowym 
sposobem”, tyle, że skutek może być 
opłakany. Takie urządzenie wcze-
śniej czy później i tak trafi do nas, 
ale wtedy trudno będzie nam je 
doprowadzić do pełnej sprawności. 
W przypadku, kiedy zajmujemy się 
tym w zwyczajnym harmonogramie, 
bez amatorskich prób czyszczenia 
jesteśmy w stanie zagwarantować po 

przeprowadzonej u nas tej operacji 
odzyskanie 95% skuteczności filtra, 
więc myślę, że to jest niezła opcja. 
Na tempo zabrudzenia składa się 
wiele, bardzo rozmaitych czynni-
ków, w tym uszkodzenie turbiny, ale 
w naturalny sposób tempo zabru-
dzenia zwiększa się też w przypad-
ku przebiegu 200 – 300 tys. km, co 
nikogo nie dziwi. Albo też zdecydo-
wanej przewagi jazdy w mieście nad 
dłuższymi trasami. To oczywistość, 
ale warto ją brać pod uwagę.  Uda-
je się nam tam zorganizować pracę, 
że nasz klient nie musi demontować 
filtrów – bierzemy to na siebie, ale 
trafiają do nas też urządzenia wy-
montowane. I mimo, że wydawałoby 
się, że Mirsk nie jest miejscowością, 
gdzie taka działalność miałaby wie-
lu klientów, jest akurat odwrotnie – 
przyjeżdżają do nas właściciele aut 
z różnych, nawet mocno odległych 
miejscowości. Nie ukrywam, że to 
daje nam sporą satysfakcję. 

Ze względu na ultranowoczesne urzą-
dzenie, w którym czyszczone są filtry po-
mieszczenie warsztatu jest niemal sterylnie 
czyste – wszystko, co pyli i kurzy, zamknię-
te jest wewnątrz wielkiej szafy.
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– Obróbka kamienia wymaga 
cierpliwości – mówi Marcin Mar-
kowski z Pławnej. – Daje ogromną 
satysfakcję, bo dobrze obrobiona 
płyta – schody, balustrady, pulpity 
czy parapety jest niemalże nieznisz-
czalna, jeśli ktoś chce zadbać. Ale… 
wcześniej trzeba włożyć sporo pra-
cy. I pieniędzy, bo maszyny do ob-
róbki kamienia nie są tanie.

Pozornie wszystko jest proste – 
jest kamień, jest piła, są szlifierki, 
maszyny do polerowania, do piasko-
wania… – Oczywiście, wszystkiego 
można się nauczyć – potwierdza M. 
Markowski – ale ta nauka pochłania 
wiele czasu, a kamień jest wymaga-
jącym surowcem. Na wielu materia-
łach można wypełnić ubytek, że nie 
ma śladu po błędzie, a na kamieniu, 
szczególnie ciemniejszym, każda 
malutka rysa aż „wyje”.

Współcześnie kamieniarze ope-
rują różnymi rodzajami kamienia, 
o różnych barwach i różnym ich 
nasyceniu. To już nie są czasy sier-
miężnego granitu ze Strzegomia, 
który czasami wygląda jak lastryko, 
a płytami, które przypłynęły do nas 
z Chin, Brazylii, Afryki, Indii… – I, 
co zarówno zabawne, jak i niezro-
zumiałe – mówi M. Markowski – 
okresami efektowny kamień z Chin 
bywa… tańszy, niż przywieziony 
ze Strzegomia, dokąd mamy rap-

tem 80  km. Były jeszcze kamienie 
z Przedborowa, ze Szklarskiej Poręby 
(tam granity mają ciekawe, kolorowe 
akcenty), ale najbardziej opłacalny 
stał się import.

Kamieniarze chętnie kupują płyty 
polerowane, swego rodzaju półfabry-
kat, bo wtedy widać wszystkie ewen-
tualne felery. Można – oczywiście 
– kupować w wielkich blokach i ciąć 
samodzielnie, co jest nawet nieco 
tańsze, ale wówczas każda wada ka-
mienia pozostaje ukryta, aż do mo-

Idzie jak z płatka, chociaż z kamienia

mentu uzyskania pełnego szlifu. Na 
płycie widać strukturę kamienia, 
jakby „rysunek słojów” i jego obrób-
ka jest wówczas tylko podkreśleniem 
walorów.

Firma „Kamyk” najczęściej przyj-
muje zlecenia płyt pomnikowych na 
cmentarze. Covid już dał znać o so-
bie ilością zleceń, ale dotyczyły one 
z reguły demontażu nagrobka, żeby 
kolejny krewny spoczął w tym sa-
mym miejscu. – Ale wiem, co bardzo 
smutne, że za kilka miesięcy, kiedy 
zeszłoroczne groby uzyskają stabil-
ność, ta fala covidu będzie widoczna 
u nas. Nie myślimy w kategoriach 
„ostatniego pożegnania”, bo nasza 
praca jest jak każde inne zajęcie. Ale 
pozostają w pamięci ludzie, którzy 
przyszli rok temu do nas, by zamó-
wić pomnik dla swojego krewnego, 

a teraz przychodzą ich krewni, by 
zamówić pomnik dla nich.

Zakupy dokonane przy wsparciu 
Partnerstwa Izerskiego pomogły 
w nabyciu maszyny do piaskowania, 
ale jeszcze ważniejszej – do pole-
rowania boków płyty. Taka polerka 
diamentowym, czy korundowym 
pyłem zatopionym w ściernicach, 
mająca głowicę z regulowanym ką-
tem nachylenia powoduje, że ka-
mienie poddane takiej operacji są 
supergładkie, wręcz lgną do ręki, 
co – dzięki uprzejmości inwestora 
– mogliśmy sprawdzić na miejscu, 
a przy okazji przekonać się, że kil-
kunastokrotne „przejazdy” maszyny 
nie dają pełnego efektu. Trzeba po 
raz kolejny, i jeszcze raz, zmieniając 
tarcze na cor z drobniejsze… aż do 
skutku.

Teoretycznie jeszcze kilka lat temu 
byłoby to właściwie niemożliwe, na-
wet gdyby nakręcono fabularny film, 
to i tak niewielu wierzyłoby w ten 
scenariusz. I scenografię. 

Miejsce, gdzie niebawem będzie 
pracował informatyk piszący pro-
gramy, czy fragmenty programów 
cyfrowych do rozmaitych, niekiedy 
znaczących firm, było… komórką na 
opał, w której hulał wiatr, a nie bity. 
A jednak…

– Syn skończył studia informa-
tyczne we Wrocławiu, przez rok pra-
cował w jednej z tamtejszych firm – 
mówi ojciec, pan Wasilewski. – Ale 
zdecydował, że chętnie założy swoją 
własną działalność, przeniesie się do 
Mirska, bo w końcu współcześnie, 
przy tak rozwiniętych sieciach łącz-
ności nie ma większego znaczenia, 
czy pracuje w Mirsku, Wrocławiu, 
czy na Malediwach. Akurat ten ro-
dzaj pracy nie wymaga fizycznej 
obecności przez cały czas u tzw. bez-
pośredniego zleceniodawcy. Wpraw-
dzie trudno jest zaczął prowadził 
własną działalność w wieku niewiele 
ponad 20 lat, ale z jednej strony – 
rodzice, a z drugiej – Partnerstwo 
Izerskie stabilizuje sytuację i tworzy 
taką „poduszkę bezpieczeństwa” dla 
podobnych inicjatyw.

Ta „komórka na węgiel”, przebu-
dowana od podstaw dziś wygląda jak 
znakomity, stylizowany bungalow. 
W dodatku uzupełniona o panele fo-

Informatyk? Pracuje gdzieś w świecie…

towoltaiczne i pompę ciepła jest po 
prostu nowoczesnym, spełniającym 
wszystkie warunki obiektem, w któ-
rym zimą będzie ciepło, a latem nie 
będą dokuczały upały. Komfortowe 
miejsce pracy – po prostu, łącznie 
z węzłem sanitarnym, systemem 
ogrzewania, itp. Wystarczy więc ku-
pić przyzwoity sprzęt elektroniczny, 
programy i można zaczynać prace.

Nie zastaliśmy Wasilewskiego – 
juniora, ale po obiekcie oprowadzał 
nas senior, który też jest przekona-
ny, że ten pomysł jest rozwiązaniem 
bardzo interesującym. – Takie do-
świadczenie, jak samodzielne stara-
nia o środki, praca przy przebudowie 
obiektu i stworzenie optymalnego 
miejsca do pracy, to też jest rodzaj 
doświadczenia zawodowego i życio-
wego – mówił. – To jest taki majątek 
na całe życie, które inwestor zdoby-
wa trochę mimochodem. A działal-
ność indywidualna dodaje zawsze 
wigoru. Samemu jest się swoim 
szefem, planuje się wydatki, buduje 
świadomość opłacania należności… 
Tego nie zawsze uczą na studiach, 
a szkoda, bo to naprawdę ważna 
cząstka wiedzy.

Pierwsze prace są już zakończone, 
trochę trzeba będzie pokrążyć, by 
zagwarantować sobie stabilne do-
chody, ale to wszystko jest przecież 
w zasięgu młodych inwestorów, któ-
rzy postanowili samodzielnie praco-
wać i żyć. 

– Można powiedzieć, że ta firma 
dopiero nabiera kształtów, bo po-
wstała raptem w lipcu ub. roku, czy-
li w krótkiej, wakacyjnej przerwie 
pandemicznej. Finansowe wsparcie 
ze strony Partnerstwa zyskała we 
wrześniu, co pozwoliło  sfinanso-
wać pierwsze ważne zakupy.

– A przy współczesnym projekto-
waniu – mówi Aleksandra Chaciń-

ska – nie ma w ogóle możliwości, by 
bez inwestycji w sprzęt i oprogramo-
wanie w ogóle zaistnieć na rynku. 
Nie mamy jeszcze skończonych re-
alizacji, to znaczy obiektów zbudo-
wanych według naszych projektów, 
ale są już „nasze” domy, których bu-
dowa jest poważnie zaawansowana, 
więc niedługo będziemy mogli za-
cząć kompletować swoje portfolio.

Kiedy mówimy o sprzęcie i opro-
gramowaniu niezbędnym w pro-
jektowaniu architektury, to warto 
zdawać sobie sprawę, że rozmowę 
należy zaczynać od kilkunastu ty-
sięcy złotych. Programy graficzne, 
programy obliczeniowe, komputery 
i plotery do druków wielkoformato-

Młodzi projektują, młodzi budują

Start do architektury
wych… To wszystko jest wstępnym, 
a przecież nie jedynym warunkiem 
zaistnienia. – Trudno jest mówić 
o kwotach mniejszych, niż 20 – 25 
tys. zł za urządzenie czy program, 
więc rozpoczynający działalność in-
dywidualną na tym rynku, jeśli nie 
ma możliwości, by sięgnąć po pie-
niądze – nie ma szans startu. Są – 
oczywiście – programy także za 80 

tys. zł, wyjątkowo dobre, ale jeszcze 
nie dla nas. Ale w tej branży trzeba 
sukcesywnie inwestować w sprzęt 
i oprogramowanie, bo tam, gdzie 
liczy się szybkość przygotowania 
projektu (a liczy się wszędzie) to 
bywa, że termin złożenia dokumen-
tacji umożliwiających rozpoczęcie 
budowy jest rozstrzygający. Liczy 
się czas, a dopiero później cena i to 
musimy brać pod uwage.

– Prowadzimy dla klientów cały 
proces projektowania i uzgodnień, 
ostatnim dokumentem, który od 
nas dostaje – słyszymy – jest tzw. 
pozwolenie na budowę, to znaczy 
może już wchodzić ekipa fachow-
ców do wylewania fundamentów. 

Zanim to nastąpi – trwa szereg 
szczegółowych działań, ale klient 
widzi jak na dłoni (właśnie m.in. 
dzięki tym programom) na prze-
strzennych rysunkach, jak będzie 
wyglądał jego dom. Wolimy – póki 
co przynajmniej – przyjmować zle-
cenia projektowania małych obiek-
tów, w tym domków jednorodzin-
nych. Kontakt z takimi inwestorami 
jest niezbyt łatwy, bo oni często 
mają swoje wizje, odbiegające od 
formalnych możliwości, ale najczę-
ściej dokładnie wiedzą czego chcą, 
potrafią to określić, dzięki czemu 
nasza praca postępuje szybciej.

Warto też wiedzieć, że w bu-
downictwie normy i przepisy we 
wszystkich krajach Unii Europej-
skiej powoli zaczynają być ujed-
nolicane, więc w projektowaniu ta 
zasada też będzie od stycznia obo-
wiązywać. Z punktu widzenia „ma-
kro” jest to racjonalne, z punktu wi-
dzenia małych firm – to dodatkowy 
kłopot i rysująca się konieczność 
korekty obliczeń i projektów.

– Czy macie – zapytaliśmy mło-
dych projektantów – jakiś wyma-
rzony obiekt, który chcielibyście 
w przyszłości zaprojektować?

– Nie mamy wizji konkretnego 
obiektu – padła odpowiedź – ale 
z pewnością byłby to obiekt uży-
teczności publicznej, funkcjonalny 
w ocenie użytkowników i dobrze 
wpisujący się w zastaną architekturę. 
Chyba z tego wynika, że nie jedno-
rodzinny, nawet najbardziej okaza-
ły, ale skromniejszy, jednak ogólnie 
dostępny. A gdyby jeszcze mógł po-
wstać w kwartale istniejącej, starej 
zabudowy historycznej – to byłoby 
z pewnością spełnienie marzeń. Nie 
mamy też ideału obiektu zaprojekto-
wanego współcześnie przez naszych 
starszych kolegów. Nie czujemy i nie 
chcemy się czuć jurorami takiego 
konkursu, jak „Mister Budownic-
twa”, czy „Chała”, chociaż takie kon-
kursy pewnie są potrzebne w środo-
wisku. Czekamy na pierwsze „nasze” 
domy i będziemy chcieli być z nich 
dumni, a jeszcze bardziej – żeby za-
dowolony był inwestor. 
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Fachowcy przekonują, że zjawi-
ska wulkaniczne na Dolnym Śląsku 
miały swoją inaugurację jakieś… 38 
MILIONÓW LAT temu, a niedługo 
później – ok. 25 mln lat temu osią-
gnęły swoje apogeum. Pojawiły się 
charakterystyczne stożki wulkanicz-
ne, były i lawy, i popioły i wulkanicz-
ne bomby. W powietrzu, w którym 
nikt jeszcze nie oddychał mieszała się 
para wodna i związki, które dziś nie 
pozwoliłyby przeżyć żadnemu czło-
wiekowi.

Równie ciekawe zjawiska działy 
się pod powierzchnią Ziemi, bowiem 
sztywne podłoże spękało, magma, 
która gromadziła się ok. 45 – 60 KI-
LOMETRÓW pod powierzchnią 
znajdowała swoje ujście i wylewała 
się przez szczeliny.

Można powiedzieć tak – wiele 
wzgórz, z czego nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę – to byłe wulkany. Wy-
starczy popatrzeć uważnie i widzimy, 
że na szczycie wulkanu stanął zamek 
Gryf w Proszówce, także na szczy-
cie wulkanu ulokował się nieodległy 
od Lwówka Śląskiego Grodziec. Nie 
inaczej – Gródek Wleński, czyli wa-
rownia na Zamkowej Górze, do któ-
rej można dotrzeć najłatwiej przez 
wieś Łupki. Kopalnie bazaltu, a takie 
przecież istnieją lub istniały w rejonie 
Lubania i w Sulikowie, a także w Gra-
biszycach i w wielu innych miejscach, 
to nic innego jak rozlewiska magmy 
sprzed dziesiątków milionów lat.

Warto też popatrzeć, czym się 
różnią bazalty, nawet „na oko”. Jed-
ne – to graniastosłupy, albo zbliżone 
do tej geometrycznej figury kształty. 
To oznacza, że magma, z której po-
wstały bazalty stygła w głębi Ziemi, 
powoli, może przez setki lat. Inne, to 
opływowe, krągłe głazy, zwane także 
„bazaltami poduszkowymi”. To z ko-
lei oznacza, że w takich przypadkach 
magma stygła szybko, w wodzie, bo 
są to pozostałości wulkanów pod-
wodnych. Tak powstawało Wzgórze 
Zamkowe nad Wleniem.

O różnych okolicach w obszarze 
Pogórza Izerskiego mówi się, że to 
„krainy wygasłych wulkanów”. Tak 
opowiadają o Pogórzu Kaczawskim, 
w podobny sposób mówi się o mniej-
szym obszarze w rejonie Leśnej i Lu-
bania.

Dziś jednak tematem głównym są 
okolice Platerówki i trzy powulka-
niczne wzgórza w tej gminie. Są nie-
mal tej samej wysokości, bo Czapla 
wznosi się na 330 m n.p.m., Srebrnik 
– 334 m, w najwyższa z nich Czu-
batka – raptem na 357 m n.p.m. Ale 
właśnie Czubatka jest najpiękniej-
szym przykładem wulkanu, nie tylko 
w naszym rejonie. Wylewka magmy, 
nawet zarośnięta lasem, była punk-
tem magnetycznie przyciągającym 
uwagę wędrowców. Nic dziwnego, że 
Gmina zdecydowała się, by pozyskać 
środki i stworzyć na szczycie tego 
wzgórza miejsce relaksowe i punkt 
widokowy. Widok stąd właśnie na 
Wielki Las Lubański nie ma sobie 
równych. A z tej góry można widzieć 
nie tylko obszary leżące po polskiej 
stronie granicy państwowej, ale na-
wet fragmenty Czech i Niemiec. Nic 
dziwnego, że jak wieść niesie tutaj 
urządzili sobie stanowisko obserwa-
cyjne Rosjanie walczący w kampanii 
napoleońskiej w 1813 r.

– Projekt budowy trasy na górę 
Czubatka – usłyszeliśmy w Urzę-
dzie – ma na celu ochronę naszych 
lokalnych zasobów przyrody, poka-
zanie dziedzictwa przyrodniczego, 
popularyzację wiedzy o zjawiskach 
wulkanicznych, które właściwie 
ukształtowały tę krainę. Bez nich nie 
wiadomo, jak by wyglądała. To dobre 

Wędrówka przez miliony lat

Na Pogórzu Izerskim kamienie… mówią
miejsce dla pieszych i rowerzystów, 
dobre też dla tych, którzy – gdy już 
tu przyjdą – będą się chcieli dowie-
dzieć więcej o wulkanach, bazaltach, 
nekach, lawach itp. Zresztą nie tylko 
o nich – tablice informacyjne zawie-
rają treści także o całkiem niedawnej 
historii.

Cały projekt jest jednak znacznie 
szerszy. Poza samym szczytem Czu-
batki zagospodarowano także inne 
miejsca. Powstała siłownia zewnętrz-
na i altana biesiadna w Zalipiu, dopo-
sażono to miejsce w ławki, powstały 
też elementy infrastruktury wypo-
czynkowej we Włosieniu.

Można powiedzieć, że zadziwia-
jące jest, iż Czubatka dopiero teraz 
stała się miejscem inwestowania 
w infrastrukturę turystyczną, skoro 
szczyt ten wzbudzał zainteresowanie 
już w początkach XX w. Ale lepiej 
powiedzieć, że dobrze się stało, że 
właśnie teraz Czubatką się zaintere-
sowano. Do tej pory bowiem nasza 
turystyka miała programy dość sier-
miężne, a dziś – jak dowodzą próby 
– każdy obiekt i każde miejsce, inte-
resująco „sprzedane” do wiadomości 
publicznej może wzbudzić zachwyt. 
To dobry czas dla Czubatki. Można 
powiedzieć – iż nie jest wykluczone, 
że „ożyje” po milionach lat. Może 
to było 30, albo trochę więcej, ale 
z punktu widzenia długości ludzkie-
go życia nie ma to większego znacze-
nia.

Skały wszystkich trzech wspo-
mnianych wzgórz są fragmentami 
wypreparowanych kominów wul-
kanicznych. Mówi się o nich bazal-
ty, w zasadzie poprawność wymaga 
określenia „bazanit”, albo – w tym 
przypadku – tefryt. Pozostaniemy 
przy potocznym określeniu.

Szczyt Czubatki stanowią pochylo-
ne słupy, 4 – 6 boczne o przekrojach 
20 – 40 cm w wyraźnie skośnym po-
łożeniu. 

Słupy o tak niewielkiej średnicy 
świadczą, że magma stygła niezbyt 
głęboko. Może to była żyła wciśnię-
ta między starsze skały, może była to 
dolna część komina, bo górną roze-
rwał jakiś potężny wybuch? Tego już 
zweryfikować nie można. Kamienie 
porasta roślinność naskalna, w tym 
rzadkie już okazy rojników. Nieco 
niżej pojawiają się bluszcze, paprot-
niki…

Gdyby można było obejrzeć to 
miejsce niezalesione, wtedy można 
byłoby sobie wyobrazić, że przebieg 
skały, zwieńczony szczytem przy-
pomina z kształtu maczugę. Łatwiej 
wtedy będzie nam zrozumieć prze-
słanki do powstania legendy o Czu-
batce, a właściwie kilku legend. Jedna  
nich, najefektowniejsza, przekonuje, 
że dawno temu szedł tędy bogobojny 
pielgrzym, niosąc ostrożnie relikwię. 
Został napadnięty przez okrutnego, 
olbrzymiego zbója, który uniósł ma-
czugę, by zmieść pielgrzyma jednym 
ciosem, gdy nagle uderzył go piorun 
i unicestwił bez śladu. Została po tym 

incydencie tylko olbrzymia maczu-
ga…

To rodzaj bajki, której treścią 
chciano sobie wytłumaczyć nie tyl-
ko kształt, jaki przyjęła skała, ale też 
dodać magii miejscu, w którym od-
bywały się przeróżne obrzędy. To, że 
Czubatka była miejscem takich zda-
rzeń nie podlega dyskusji. Może to 
z kolei było przyczyną, że szukano 
u podnóża tego wzniesienia rozma-
itych skarbów, które tu ponoć zako-
pano…

– Będziemy chcieli zapisać inne 
opowieści – usłyszeliśmy w Urzędzie 
Gminy w Platerówce od osób, któ-
re zrealizowały program powstania 
turystycznej infrastruktury. – Będą 
pewnie mniej bajkowe (choć i od 
takich nie uciekamy, bo dla najmłod-
szych przydałaby się bajka lokalna, 
która zainspirowałaby ich do space-
rów z rodzicami), ale przede wszyst-
kim miałyby na celu stworzenie 
„trasy kamiennych cudów” wzdłuż 
i w poprzek Pogórza Izerskiego. 
Może nawet sięgającej peryferyjnych 
miejsc Pogórza Kaczawskiego. Plate-
rówka nie ma zbyt wielu turystycz-
nych atrakcji, ale Czubatka mogłaby 
być naszym majątkiem – mówią. 
– Można byłoby taką trasę zacząć 
nawet od Grodźca, bo przecież ten 
zamek stoi na szczycie starego wul-
kanu. Potem Lwówek Śląski ze swo-
ją Szwajcarią, Panieńskimi Skałami 
ale i agatami z Płuczek, czy Wleń ze 
swoim zamkiem. A tuż obok Wle-
nia wspomniane porwaki w Kleczy. 
Później Proszówka pod Gryfowem, 
bo i Gryf stoi na szczycie dawnego 
wulkanu, okolice Leśnej z podziem-
nymi korytarzami, wykutymi w ska-
łach w okresie II wojny światowej. 
Następnie  Grabiszyce ze swoimi ko-
palniami, Księginki i Wielki Lubań-
ski Las z Bukową Górą, w końcu my 
z Czubatką, a może jeszcze odrobin-
kę dalej – Debra w Małej Wsi Górnej 
pod Sulikowem, czy Góra Ognista ze 
swoją kopalnią. To tylko taka trasa 
wspomniana ad hoc, bo do jej pełne-
go zaplanowania powinien przysiąść 
jakiś zespół, by opracować mapkę, 
choćby prościutką, zorganizować 
przynajmniej wstępne możliwości 
zwiedzania, system oznaczenia skal-
nych atrakcji, itp. 

Czubatka i praca przy jej popula-
ryzacji przyniosła spore, wartościowe 
efekty – wielu mieszkańców Plate-
rówki i okolicznych miejscowości po 
raz pierwszy wybrało się na spacer na 
szczyt tego wzgórza. A teraz należy 
podjąć dalsze kroki, by nie uśpić bu-
dzącej się ciekawości. I nie trzeba się 
obawiać, że ludzie z Platerówki, któ-
rzy zobaczą w Grabiszycach Stożek 
Perkuna nie będą chcieli już potem 
iść na Czubatkę. I oni będą chcieli, 
i inni też. Hobby jest bowiem jak – 
nie przymierzając – lawa, kiedy się 
już rozleje, to trudno stawiać jej tamy.

A w tym przypadku są one zupełnie 
niepotrzebne, więc zapraszamy. Na po-
czątek – na Czubatkę, a potem dalej.

INFR ASTRUKTUR A TURYST YCZNA I  REKREACYJNA
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Gdyby ktoś chciał w kilku zdaniach napi-
sać o tym, czym żył Lubomierz przez wieki, 
to mógłby ująć to krótką sentencją – najpierw 
miasto walczyło z zakonem benedyktynek, bo 
kobiety miały ciężką rękę i wiedziały na czym 
polega sprawowanie władzy. A potem (to zna-
czy po ok. 500 latach i kasacie zakonu przez 
władze pruskie) miastowi zabiegali o powrót 
zakonnic do Lubomierza. To jedno proste zda-
nie. Historia – jak można się spodziewać – jest 
zdecydowanie bardziej skomplikowana. Mrocz-
na, nierzadko krwawa, a zawsze interesująca.

A pozorny paradoks, opisany powyżej moż-
na łatwo wytłumaczyć – zakonnice ciemiężyły 
w mniejszym, czy większym (to częściej) stop-
niu mieszkańców miasteczka i wsi, nad którymi 
sprawowały pełnię władzy, ale jednak dawały 
ludziom zajęcie, z którego dochody nie były 
za wielkie, ale pozwalały utrzymać się przy ży-
ciu. Zabrakło zakonnic, nastała wolność, ale… 
głodna.

Nawet wygląd współczesny Lubomierza 
w pewnym stopniu ilustruje relacje między 
zakonem, a miastem. Potężna świątynia na 
szczycie wzniesienia, a do niej nieśmiało trochę 
prowadzą drogi, otoczone malutkimi domkami, 
pnąc się od podnóża tego pagórka. To już sym-
bol tamtego poddaństwa, ale wyrazisty.

Były jednak rodziny na tyle zamożne i na 
tyle przebiegłe, że potrafiły połączyć dla swego 
pożytku sacrum i profanum. Oddając córki do 

zakonu, które tam – ze względu na zaplecze fi-
nansowe rodziców od razu osiągały dobrą po-
zycję – zapewniały też sobie wpływ zakonu na 
swój świecki dobrostan rodzinny. Najlepszym 
tego przykładem jest familia Tannerów, bo 
z jednej strony należała ona do najbogatszego 
miejskiego patrycjatu, a z drugiej – jedna z có-
rek została opatką zakonu. W dodatku jedną 
z najpotężniejszych w jego historii. Jej kartusz 
na kościele jest dowodem na jej pozycję z cza-
sów sprawowania władzy.

Powstanie zakonu w Lubomierzu przypisuje 
się Jutcie, która miała poczynić takie starania 
ok. 1278 r., ale potęgę tej instytucji zaczął bu-
dować Bolko I świdnicki nadaniem zakono-
wi różnych przywilejów. Oczywiście były one 
okupione daninami na rzecz księcia, na które 
składali się najbiedniejsi. Czy nie widzimy aby 
analogii między opodatkowaniem sklepów 
rozmaitej maści, a zwyżką cen w tych sklepach, 
które płacą klienci? W historii – szczególnie fi-
skalnej – wszystko już było, a mechanizmy nie 
zmieniły się, jak widać przez 700 – 800 lat.

Wtedy było o tyle inaczej, że skoro zakon 
otrzymał prawa posiadania własnego wójto-
stwa, to wójt sprawował swoją władzę w imie-
niu i z upoważnienia opatki, z wszystkimi tego 
konsekwencjami. Dla siebie też.

Opodatkowanie biednych na rzecz bogatych 
było w historii Lubomierza normą. Kiedy Lu-
dwik Węgierski zmagał się z potęgą turecką 
w roku 1522, to nałożono na miasto obowiązek 

Z zakonem fatalnie, bez zakonu – nie lepiej

Meandry historii lubomierskiej
dostarczenia 20 ludzi z miesięcznym żołdem. 
Niedługo potem Lubomierz musiał oddać ko-
lejnych 10 ludzi i 20 guldenów na kolejną woj-
nę i tak już się toczyły wojny europejskie na 
koszt (między innymi) lubomierskiej biedoty.

Potem poszło już łatwiej – kolejny król, ko-
lejne wojny i kolejne podatki, m.in. wdrożono 
podatek podymny, pogłówny, i podobne, a do-
datkowo – od piwa i od… tańca! (trudno nam 
było znaleźć przepisy szczegółowe, w tej ostat-
niej branży).

Nie wszyscy byli biedni. Kupiec Filip Tanner, 
producent przędzy lnianej, wysyłanej do Ham-
burga nie mógł narzekać, podobnie, jak tuzin 
jego kolegów, którzy tworzyli razem elitę mia-
sta. Około 1520 r. Lubomierz wszedł w „złote 
lata”, przynajmniej niektórzy jego mieszkańcy. 
Dekadę później osiągnięto jego apogeum.

Kiedy na początku XVI w., w związku z wy-
stąpieniem Lutra zawisła nad Lubomierzem 
(a przede wszystkim klasztorem) – groźba 
reformacji poradzono sobie z nią… przykrę-
ceniem śruby. To wtedy, ok. 1578  r. powstała 
lubomierska szubienica (pisaliśmy o niej w jed-
nym z poprzednich wydań „Ech”), historycy 
przebąkują o stosach na których płonęły cza-
rownice. Sankcje kierowane były głównie prze-
ciwko pospólstwu, wiejskiemu i miejskiemu, 
która buntowało się przeciwko przywilejom 
zakonów i kościołów. W Lubomierzu reforma-
cja była tłumiona przez możnych, bo oni żyli 
z klasztorem w pełnej – można powiedzieć – 
rodzinnej symbiozie. Na wszelki wypadek po-
wołano w Lubomierzu urząd kata (1532)

Wydaje się niewykorzystaniem szans pro-
mocyjnych miasteczka nagłaśnianie nazwisk 
i dzieł ludzi, którzy stąd się wywodzili. Zresztą 
być może jest to zadanie także dla Aglomeracji 
Jeleniogórskiej, żeby wesprzeć takie działania 
w szerszym obszarze, bo przecież Hieronim 
Wietor (ma w mieście „swoją” ulicę), prekur-
sor antykwy polskiej (kroju pisma, wyglądu 
dużych i małych liter – w uproszczeniu), dru-
karz, wydawca… To on wydał – wprawdzie 
już nie w Lubomierzu – pierwszą w języku 
polskim powieść! Tytuł „Rozmowy króre myał 
król Salomon mądry z Marchołtem grubym 
a sprośnym” ukazały się drukiem w 1521 r. Inni 
– rodzina Scharfenbergów, Marek, Stanisław 
i Mikołaj – to wydawcy dzieł Mikołaja Reja, 
ozdobnych Biblii (1577).Kolejna rodzina dru-
karzy lubomierskich to Siebeneychowie, wy-
dawcy „Kroniki Polski”. Szkoda, że choćby re-
printów tych prac, czy ich okazałych fotografii 
nie ma dziś w Lubomierzu. Charakterystyczne 
jest, że wszyscy pochodzący z Lubomierza zy-
skiwali status i sławę dopiero wtedy, gdy wyje-
chali z tego miasteczka… 

Lubomierz ucierpiał w trakcie wojny 30-let-
niej do tego stopnia, że przebąkuje się, iż umor-
dowane ciągłymi przemarszami wojsk i kon-

trybucjami zubożyły się na tyle te okolice, że 
zdarzały się nawet wypadki kanibalizmu. 

Późniejsza kontrreformacja nie przebiegała 
więc tak gwałtownie, jak na innych ziemiach, 
bo miasto nie poddało się reformacji. Klasztor 
bowiem umiał zadbać o swoje interesy sku-
tecznie. Z jednej strony karane surowo było 
pijaństwo, z drugiej w XVII wieku właśnie 
klasztor prowadził wyszynk piwa i mocniejsze-
go alkoholu na zasadach monopolu. Kolejne 
cechy były przez klasztor gnębione poszerza-
niem sfery zakazów i rygorów (w 1657  r. ku-
śnierze podnieśli bunt). Mniszki odmawiały 
pomocy nawet po dużych nieszczęściach, jak 
pożar miasta w 1688, a potem 1723, kiedy mo-
gły wesprzeć odbudowę domów mieszkalnych 
drewnem z lasów przez siebie zarządzanych. 
Nic więc dziwnego, że kiedy przyszło wspól-
nym wysiłkiem rozbudować kościół 1727, to 
chłopi się zbuntowali. O ile biedniejsze miesz-
czaństwo dało się – mimo sarkania – zagonić 
do roboty, to ludzie z Płóczek, Nagórza Pław-
nej czy Golejowa – odmówili. Bunt został zdu-
szony w zarodku, inspiratorzy ukarani jeszcze 
większym przydziałem obowiązków. Kościół 
został ukończony w 1730 roku…

Kolejny pożar (1802) był już nieszczęściem 
i dla miasta, i dla kościoła. Wprawdzie kościół 
odbudowano przy pomocy finansowej skarbu 
państwa pruskiego. Ale to był już łabędzi śpiew 
klasztoru benedyktynek. Osiem lat później 
(1810) nastąpiła sekularyzacja obiektów klasz-
tornych, państwo przejęło majątki wszystkich 
13 zakonów żeńskich i ponad 50 męskich na 
całym Śląsku. Zakonnice lubomierskie znala-
zły się w fatalnym położeniu. Z kolei miesz-
czanie – wyzwoleni spod autorytarnej władzy 
mniszek poczuli się szczęśliwi.

Jednak… zabiegi wyjątkowo pomysłowej, 
ostatniej lubomierskiej opatki (Barbary Frie-
drich, 35. opatki w historii klasztoru) sprawiły, 
że w tym przypadku państwo trochę „odpuści-
ło”. Lubomierskie zakonnice mogły pozostać 
dożywotnio w klasztorze. Udało im się też 
kontynuować zajęcia utworzonej w 1804  r. 
szkoły szycia, prowadzonej przez urszulanki 
z Wrocławia. Tyle, że Lubomierz zaczął zapa-
dać w gospodarczy sen. Zabrakło mechanizmu 
napędzającego miejscową wytwórczość, to 
znaczy – zakonu.

Po II wojnie światowej niewiele się zmieni-
ło. Jedyną większą instytucją stało się Studium 
Wychowawczyń Przedszkoli (wcześniej – Li-
ceum Pedagogiczne) oraz Państwowy Ośrodek 
Maszynowy, później PGR i tartak.

Zadziwiającym ukłonem wobec poklasz-
tornej historii miasta stał się… pomnik, 
wystawiony jednej z zakonnic! Już w latach 
dwutysięcznych tym gestem uhonorowano po-
wojenną zakonnicę, która opiekowała się wie-
loma mieszkańcami, dojeżdżając do chorych 
rowerem, także w śniegi i mróz. Czy w ten spo-
sób historia trudnych relacji klasztoru i miasta 
zatoczyła koło…? Może…

Kontynuujemy nasze opowieści 
o drzewach, ale w tym wydaniu „Ech 
Izerskich: nieco inaczej – od strony 
ciekawostek o drzewach, które w róż-
nej rywalizacji są okazami „naj”.

Najwyższym drzewem świata jest 
– według portalu „Onet”, skąd za-
czerpnęliśmy te informacje – sekwoja 
„Hyperion”, mierząca 115m2, a w ob-
wodzie ma 28,2 m. Potęga!!!

Najwięcej drzew na 1 km kwadr. 
rośnie – co nie dziwi – w Finlandii 
– aż 72.644 drzewa! Niewiele mniej 
– co już dziwniejsze nieco – w Słowe-
nii, a potem w Szwecji – odpowied-
nio 71.131 oraz 69.191.

Na świecie łącznie rośnie … 3 bi-
liony 40 miliardów drzew. Wyda-
wałoby się, że to ilość niesamowita. 
Niestety – jeszcze bardziej niesamo-
witą informacją, w przykrym tego 
słowa znaczeniu jest, że na początku 
okresu cywilizacji, za co uważa się 
rok 1 naszej ery tych drzew było… 
dwa razy więcej. Wprawdzie każdego 
roku wyrasta nowych PIĘĆ MILIAR-
DÓW drzew, ale także każdego roku 
człowiek wycina blisko PIĘTNAŚCIE 
MILIARDÓW. Drzew ubywa więc 
wciąż w zastraszającym tempie.

O „naj”, „naj” drzewach
Najwięcej w Polsce jest sosen – 

specjaliści obliczyli, że prawie 60% 
wszystkich polskich drzew to so-
sna (dokładnie 58,1%. Inne gatun-
ki są reprezentowane dużo słabiej, 
choćby dąb – 7,7%, brzoza 7,3%, 
a świerk – 6,2%. Buk – 5,9,olsza – 
5,7. Inne stanowią nikły odsetek 
naszych lasów.

W Polsce 29,5 % – to obszary 
zajęte przez lasy. To przeciętna, 
a Dolny Śląsk utrzymuje się wła-
śnie niemal dokładnie w „średniej 
krajowej”, u nas lasy zajmują 29,8% 
Najwięcej terenów leśnych znajduje 
się w sąsiednim Lubuskiem – tam 
prawie połowa terenu wojewódz-
twa – 49,3 % – zajęta jest przez lasy.

W Polsce sadzimy rocznie 
500.000.000 drzew – pięćset MI-
LIONÓW. Oznaczałoby to, że na 1 
mieszkańca przypada 13 nowych 
sadzonek.

I ostatnie „naj”, które powinno 
nas satysfakcjonować.

Za najstarsze drzewo w Polsce 
specjaliści piszący ten raport dla 
„Onetu” uznali… CISA Z HEN-
RYKOWA LUBAŃSKIEGO, oce-
niając wiek drzewa na 1.282 lata. 

Duża precyzja. Napisano, że mierzy 
ok 11 m, co znaczy, że z sekwoją nie 
miałby szans rywalizować, ale u nas 
nie ma sobie równych. O henrykow-
skim cisie „Henryk” piszemy także 
w innym miejscu tej gazety. Inne 
polskie drzewa, zaliczone do kate-
gorii „Niezwykłych drzew Polski” są 
„młodziutkie”, dla przykładu „Jodła 
Lasumiła” z okolic Jabłonek ma tylko 
250 lat, dąb „Bartek” w Zagnańsku 
bardzo stary, ale „tylko” 686 lat, dąb 
„Chrobry” z okolic Szprotawy – 759 
lat, dąb „Napoleon” z Mielna  miał 
650, ale spłonął w 2010 roku, lipa 
z Czarnego Potoku ma 512 lat, a je-
sion z Cisnej – 352 lata. 

Niestety, u schyłku 2020 r., w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia jakiś 
wandal podpalił jedno z najstarszych 
polskich drzew. Doszczętnie spłonął 
„Dąb Rzeczypospolitej”, mający pra-
wie 500 lat, a rosnący na Pojezierzu 
Brodnickim. Za wskazanie sprawcy 
tego przestępstwa wyznaczono na-
grodę – 10.000 zł.

Klonu już nie ma…
Tuż po zjeździe z mostu na Bo-

brze, w kierunku ze Lwówka Śląskie-
go do Bolesławcu rósł wyjątkowo 
okazały klon. W trakcie przebudowy 
drogi zdecydowano o jego ścięciu. 
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– Fundacja przyjęła imię św. 
Krzysztofa, bo tak jak on niósł Chry-
stusa, tak my chcemy nieść ludziom 
serdeczną pomoc – powiedział zało-
życiel Fundacji, ksiądz Kiełbowicz, 
także Krzysztof. Fundacja powstała 
w lutym 2018 r. i można powiedzieć, 
że wciąż jest na dorobku. Tyle, że 
warto właściwie rozumieć to okre-
ślenie.

„Na dorobku’ – bo jej organizato-
rzy i zespół wciąż szukają nowych, 
skuteczniejszych rozwiązań, nie 
ustając w rozglądaniu się za szan-
sami. I „na dorobku”, bo baza do 
działań, już w tej chwili imponująca, 
zmienia się na lepsze niemal z dnia 
na dzień. A po trzecie – animatorzy 
tej pracy wciąż przyjmują zgłosze-
nia nowych podopiecznych, któ-
rzy z różnych powodów trafiają do 
domu w lwóweckich Płakowicach.

To jest w ogóle miejsce „owia-
ne tradycją pomocy”. W latach 
50.tych, a dokładnie w 1953 roku do 
Płakowic trafiło 1.270 dzieci sierot 
wojennych. Wychowywane tu były 
w ogromnym rygorze, wręcz woj-
skowym drylu, głównie przez ko-
reańskich wychowawców (polskim 
nie zawsze pozwalano na bliskie, 
cieplejsze relacje). Ale z czasem było 
nieuniknione, że Polacy – zwykli 
pracownicy ośrodka, opiekunowie, 
kucharki, lekarze – zbliżyli się do 
malców. Od 1958 r. mali Koreań-
czycy zaczęli wracać do swojej oj-
czyzny, jednak nie ukrywali tęsk-
noty za „domem” w Płakowicach. 
Pisali listy, dziękowali „mamom” 
i „ojcom” za opiekę. Zbiegiem oko-
liczności do domu wracały także 
polskim statkiem – spędziły wiele 
tygodni na pokładach m/s „Bato-
rego”. Po małych Koreańczykach 
pozostały wspomnienia i kilka wy-
jątkowo ciekawych książek, w tym 
Jolanty Krysowatej – „Skrzydło 
anioła – historia tajnego ośrodka 
dla koreańskich sierot”. Listy z Ko-
rei przestały do Płakowic przycho-
dzić ok. 1961 r. – po prostu nie moż-
na było ich stamtąd wysyłać.

Ta smutna historia dotyczy jednak 
tylko miejsca – tego samego, w któ-
rym dziś działa Fundacja. Ona ma 
jednak inne cele, innych podopiecz-
nych i działa w zupełnie innych cza-
sach, więc odmiennych warunkach. 

– Nie rywalizujemy ani z pobli-
skim Ośrodkiem Opiekuńczo-Wy-
chowawczym, który zajmuje się nie-
pełnosprawnymi dziećmi – wyjaśnia 
ks. Kiełbowicz – ani z żadną inną 

Święty Krzysztof niesie serce
placówką. Nasza praca jest wobec 
ich działań komplementarna. Uzu-
pełniamy się, po prostu. Tamten pła-
kowicki ośrodek zajmuje się dziećmi 
i młodzieżą do 18 roku życia, takie są 
przepisy, taki status i statut. Ale po-
tem przecież ci ludzie cudownie nie 
ozdrowieją – nadal będą potrzebo-
wali pomocy, choć są w świetle prawa 
dorośli. Co gorsza – ich rodzice się 
starzeją, czasami odchodzą. Los peł-
noletniego, a chorego człowieka jest 
wtedy nie do pozazdroszczenia. Co 
ma zrobić niepełnosprawny człowiek, 
który został sam, choć zawsze był 
pod opieką? Nie wszystkie problemy 
rozwiąże DPS (Dom Pomocy Spo-
łecznej) dla dorosłych. DPS-y to  są 
bardzo potrzebne placówki, ale one 
nie usamodzielniają ludzi niepełno-
sprawnych, tylko roztaczają nad nimi 
opiekę. My, jako Fundacja, mamy 
inne możliwości, inne szanse i z tych 
wszystkich korzystamy, jeśli to tyl-
ko możliwe. Chcemy dać im pracę, 
wesprzeć w przeświadczeniu, że są 
potrzebni innym, że są samodzielni 
przynajmniej w pewnym stopniu, 
umożliwiającym im egzystencję. 

Sposobów na takie psychiczne 
i faktyczne  wsparcie jest wiele. M.in. 
tworzenie „mieszkań treningowych”, 
gdzie pod dyskretną opieką wolon-
tariusza lub pracownika niepełno-
sprawny ma czas na „ogarnięcie” 
podstawowych czynności bytowych.

Jeśli zda ten „egzamin”, może póź-
niej próbować już sam, ale zawsze 
ktoś, kto chce mu pomóc, jest blisko. 

Słowo „socjalizacja” może nie 
brzmi najlepiej, ale lapidarnie od-
daje cel działań Fundacji – trze-
ba bowiem wesprzeć ludzi, którzy 
z różnych powodów: zdrowotnych, 
rodzinnych, środowiskowych i in., 
mają problemy w relacjach z inny-
mi. Mówiąc brutalnie i wprost, są 
wykluczeni  lub zagrożeni wyklucze-
niem. Przyczyny są rozmaite – ale 
skutek jeden. Zamykają się w sobie, 
czasami znikają. A przecież – jak 
znakomita większość ludzi – mają 
swoją godność i chcą czuć się po-
trzebni. Centrum Integracji Społecz-
nej daje taką szansę, ale trzeba to 
wszystko rozwijać – od Warsztatów 
Terapii Zajęciowej do Zakładów Ak-
tywizacji Zawodowej. Nie wszystko 
jest możliwe od razu, niezbędne jest 
wsparcie samorządu, bo to w jego 
interesie jest, by Fundacja odnio-
sła sukces. Kadra Fundacji nie chce 
mówić o swoich sukcesach. Jedyny 
sukces, o jakim warto rozmawiać jest 

sukcesem podopiecznych. Ale efekty 
działań Fundacji są rozwiązaniem 
problemu samorządu, w którego 
ustawowych kompetencjach (żeby 
nie napisać – obowiązkach)  leży 
opieka nad mieszkańcami i wyrów-
nywanie ich życiowych szans. Zresz-
tą to jest także zwyczajny interes, 
nawet  w rozumieniu materialnym. 
Jeśli ktoś, kto może choć trochę pra-
cować, zarabia odrobinę na siebie, to 
o tyle zmniejszają się wydatki samo-
rządu na opiekę społeczną.

– Dla mnie – mówi ks. Krzysz-
tof Kiełbowicz – sprawa ma przede 
wszystkim wymiar moralny. Patrząc 
z punktu widzenia kapłana – ludzie 
będący naszymi podopiecznymi są 
bliżej Ewangelii, niż komukolwiek 
mogłoby się wydawać. Zachowują 
się dokładnie tak, jak tam napisano: 
„tak, to tak, a nie – to nie”. Dla nich 
nie ma kompromisów i określeń 
w rodzaju „tak, ale…”, czy „nie, tylko 
że…”. Nie ma hamulców wynikają-
cych z tego, że coś „nie wypada”. Co 
pomyślą, to powiedzą. Ale z drugiej 
strony – doceniają drobne sprawy, 
na które my nie zwracamy uwagi, bo 
wielu z nas uznaje, że „to nam się po 
prostu należy”. Oni potrafią cieszyć 
się z drobiazgów. Chociaż określe-
nie „oni” jest bardzo niezręczne, bo 
są przecież tacy sami, jak my – mie-
li po prostu mniej szczęścia w ży-
ciu.  Praca z nimi, a nawet wspólne 
przebywanie pozwala potem na inne 
postrzeganie rzeczywistości. Czasa-
mi sam staram się widzieć świat ich 
oczyma. To bardzo pomaga w ro-
zumieniu fundamentalnych proble-
mów życia. Ale im nie pomaga, bo 
ze swoim postrzeganiem problemów 
co i raz odbijają się od ściany, którą 
jest nasza skłonność do relatywizo-
wania dobra i zła, chęć uciekania od 
prostych definicji, jasnych i klarow-
nych odpowiedzi. Warto sobie za-

dawać codziennie pytanie – czy tak, 
jak przywykliśmy robić w życiu jest 
lepiej? Czy skłonność do konformi-
zmu nas wyzwala? 

Chodzę m.in. po kolędzie od 15 
lat, widzę, jak wiele osób ze względu 
na niepełnosprawność jest zamknię-
tych, dosłownie i w przenośni. A ro-
dzice wraz z nimi. Ta sytuacja nieco 
się zmienia na lepsze, ale nie w ta-
kim tempie, i nie w takim zakresie, 
jak dyktowałyby potrzeby. Rodzice 
tych dzieci, czasami dorosłych, są dla 
mnie bohaterami. Ale z czasem tracą 
siły, odchodzą. Wtedy może zacząć 
się dramat. Nasza praca daje nadzie-
ję, że takich dramatów unikniemy.

Praca z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem, czy to są niepełno-
sprawni umysłowo, czy bezdomni 
uświadamia kilka prawd, m.in. taką, 
że większość z nas żyje w wygodnej 
bańce – towarzyskiej, czy środo-
wiskowej. Nie musimy ocierać się 
o problemy, nawet możemy mniej 
czy bardziej udanie przekonywać 
samych siebie, że skoro ich nie po-
strzegamy, to tak, jakby ich nie było.

– Staram się widzieć we wszyst-
kich dobro – mówi K. Kiełbowicz 
– więc uważam, że gdyby stworzyć 
młodzieży licealnej szansę częst-
szego stykania się ze środowiskiem 
osób wykluczonych, to niemała 
grupa uczniów głębiej rozumiałaby 
problem. Te relacje nie powinny być 
budowane na współczuciu, tylko na 
rozumieniu odmienności. Tu, w Pła-
kowicach, gdzie od dziesiątków lat 
pracują instytucje pomagające w ży-
ciu niepełnosprawnym, to sąsiedzi 
naszych ośrodków znakomicie to 
rozumieją. Ale już we Lwówku Ślą-
skim, choć to jest od pewnego czasu 
jeden miejski organizm – już takiego 
rozumienia nie ma. Nasi podopiecz-
ni, choć nie zawsze mogą wszyst-
ko rozumieć, to akurat wrażliwość 

na emocje mają ogromną. Potrafią 
odczuć bezbłędne dobro jakie inni 
wobec nich kierują. A że nie zawsze 
jest to dobro, to  bywają dramaty. Ale 
są też coraz szerzej upowszechniane 
przykłady – jak można pracować, ile 
szans daje nam współczesność, by 
zbliżyć się do ludzi nie tak doskona-
łych, fizycznie i psychicznie, wedle 
popularnych wzorców. Uważam, że 
program telewizyjny „Dawn on the 
Road”, w którym możemy oglądać 
kilkoro niepełnosprawnych prze-
mierzających świat, którzy muszą 
sobie dawać radę z wszystkimi bodź-
cami, jakie do nich dochodzą jest 
takim działaniem. Jest to (a przy-
najmniej – może być)  fantastyczną 
wskazówką dla ludzi dobrego serca, 
którzy nie muszą zafundować takiej 
grupie dalekiego, atrakcyjnego wy-
jazdu na Węgry, czy do Czarnogóry, 
ale gdyby zdecydowali się na ufun-
dowanie weekendu gdzieś w Polsce – 
to mogłaby być wielka sprawa. Niech 
to będzie wyprawa do Świeradowa-
-Zdroju, do Wrocławia, czy gdzie-
kolwiek. W Jeleniej Górze samorząd 
oddał w samym centrum miasta lo-
kal na cukiernię prowadzoną przez 
niepełnosprawnych, gdzie pracują 
oni jako ekspedienci, czy kelnerzy. 
To bardzo miłe – każdy z tak funk-
cjonujących czuje się po prostu po-
trzebnym, a tego samopoczucia nie 
sposób przecenić w procesie socja-
lizacji. Każdy z nich chce wrócić do 
normalnego życia. I żaden z nich nie 
zdoła tego zrobić bez naszej pomocy. 

Podopieczni płakowickiej funda-
cji pracują – przygotowują w formu-
le cateringu posiłki dla niektórych 
placówek we Lwówku. To ważne 
i potrzebne obu stronom, ale może 
warto dać im większe szanse. Dziś 
te posiłki są działaniem anonimo-
wym. Może właśnie sklep, cukiernia, 
naleśnikarnia, pierogarnia  w Rynku 
i bezpośredni kontakt z klientami 
byłby tym kolejnym krokiem do 
„usamodzielniania” się pod opieką. 
Do zwyczajnej, potrzebnej każdemu 
dumy z własnej pracy? Ale Fundacja 
sklepu czy cukierni sama nie wykupi 
– tu z pewnością potrzebne jest inne 
postrzegania potrzeb środowiska 
zagrożonego wykluczeniem przez 
tych, którzy zagrożeni nie są, więc 
skali problemów nie odczuwają. 

Całego świata nie naprawimy. 
Fundacja św. Krzysztofa ma obecnie 
grupkę ok. dwudziestu podopiecz-
nych. Jeśli ktoś uważa, że to mało, to 
warto sobie uświadomić, że to jest 
dwadzieścia osób, które bez funda-
cji byłyby zdecydowanie w gorszym 
położeniu, dwudziestu ludzi, którzy 
byliby pozbawieni wszelkich szans. 

Projekt „CIS przepustką do god-
nego życia” nie był łatwy w realizacji 
w okresie epidemii. Nie zawsze, nie 
wszystko i nie w każdych warunkach 
można przeprowadzić zdalnie – nie-

Centrum Integracji Społecznej

„CIS przepustką do godnego życia” 
kiedy jednak spotkania i rozmowy 
bezpośrednie są nieodzowne. A na ta-
kie miejsca i możliwości nie było. Epi-
demia spowodowała także, iż rekruta-
cja uczestników musiała spowolnić.

„odmrażanie” zakazów i rygo-
rów epidemicznych pozwoliło na 
wznowienie rekrutacji, na przepro-
wadzanie spotkań z doradcami za-
wodowymi, czy psychologiem, pra-
cownikiem socjalnym, itp. Udało się 
także przeprowadzić zajęcia integra-
cyjne, a w ich trakcie zdiagnozować 
problemy uczestników, określić ich 
predyspozycje, opracować indywi-
dualne Ścieżki Reintegracji.

Diagnoza pokazała proces ak-
tywizacji społecznej i zawodowej 
uczestników. Na tej podstawie zo-
stały określone konkretne szkolenia 
i kursy zawodowe, które mogą dać 
możliwość skutecznego powrotu na 
rynek pracy.

Ten projekt, realizowany przez 
Fundację św. Krzysztofa dowiódł 
potrzeby podjęcia takich właśnie wy-
siłków na rzecz mieszkańców. Nieza-
leżnie bowiem od powierzchownych 
ocen nie zawsze zauważamy, jaki za-
kres pomocy w rozmaitych sprawach 
jest potrzebny konkretnym społecz-
nościom.

Mamy dużą satysfakcję także 
z tego, że w trakcie trwania tego pro-
jektu uczestnicy mogą się po prostu 
lepiej poznać, otworzyć się na siebie, 
ujawnić swoje potrzeby i chęć inte-
growania się z innymi. A przy okazji 
wybrana już została grupa uczestnicz 

czek przyszłych szkoleń dających 
uprawnienia do opiekowania się 
najmłodszymi dziećmi do trzeciego 
roku życia. Już w lipcu będzie prze-
prowadzana część teoretyczna zajęć, 
a potem dalszy ich ciąg. O przebiegu 
i postępach będziemy informować. 

 
 

 
Projekt „CIS przepustką do godnego życia” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego lata 2014-2020. 
Wnioskodawca: Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim, 59-600 Lwówek Śląski ; ul. Kościelna 27 

Partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75/ 7813162 
Biuro projektu: 59-600 Lwówek Śląski ; ul Nowy Świat 2 

  
 

 

 

Fundacja im. Św. Krzysztofa  we Lwówku Śląskim 

 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu 

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.: 

 

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA” 

realizowanego w ramach: 
Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne 

Działania nr 9.1 Aktywna integracja 
Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. 

 

Cel projektu:  

Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie                                
   CentrumIntegracji Społecznej w Lwówku Śląskim,  

oraz realizacja  

programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

 

Całkowita wartość projektu -  873 528,75 zł 

Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł 
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Odsiewanie 
historii

– Ta niezwykła maselnica jest 
jeszcze niekompletna, ale wciąż 
mamy nadzieję, że uda się znaleźć 
jej pozostałe fragmenty, podobnie 
jak było w przypadku tego talerzy-
ka, złożonego z kilkunastu części 
– powiedział Andrzej Sośnierz na 
spotkaniu z licealistami ze Starej 
Kamienicy. Lekarz, społecznik, po-
lityk, już cztery kadencje będący 
posłem na Sejm RP przyjechał do 
tej szkoły jednak w zupełnie innej 
roli – miłośnika historii. W sensie 
dosłownym i metaforycznym dba 
o każdy jej okruch.

– Moja przygoda ze Starą Ka-
mienicą zaczęła się od spotkania 
z ówczesną sekretarz gminy, Zofią 
Świątek – powiedział. – To było 
w czasach, których pewnie nie 
pamiętacie, bo w 2008 roku. Po-
tem pani Zofia została wójtem, ale 
i w jednej, i drugiej roli bardzo za-
biegała o to, by fundacja „Zamek 
Chudów”, której byłem założycielem 
zajęła się serdecznie ruinami staro-
kamienickiego zamku. Nie byłem 
entuzjastą tego pomysłu. Z zamku 
zostało niewiele – wieża w ruinie, 
fragment mostu nad fosą i zasypane 
gruzem piwnice. Ale pani Zofia nie 
dała mi szans uchylenia się od tej 
pracy, mimo, że byłem zajęty różny-
mi innymi projektami. 

Gawęda A. Sośnierza o sprawach 
zamku i wsi była wyjątkowa, bo do-
tykała nie tylko spraw „jakiejś ruiny, 
którą ktoś remontuje”. To była opo-
wieść o tym, jak to się stało, że wła-
śnie Stara Kamienica i właściciele 
zamku przez jakiś czas byli ważnymi 
podmiotami w polityce niemal eu-
ropejskiej. I o przyczynach, dlacze-
go szacunek dla historii jest ważny 
dziś, a sposób jej postrzegania może 
być dla nas ważny także jutro. 

– Zamki od zawsze mnie fascy-
nowały – opowiadał A. Sośnierz. 
– Można powiedzieć „od dziecka”. 
Na rowerze przejechałem tysiące ki-
lometrów, początkowo w mojej oko-
licy, potem aż do Portugalii, przebi-
jając się przez górską Andorę. Nie 
było wtedy rowerów elektrycznych. 
Jedną z takich wycieczek, już jako 
dorosły człowiek odbyłem do miej-
scowości, w której w krzakach widać 
było jakąś zarośniętą, starą budow-
lę. To był Zamek Chudów. Usiłowa-
łem zainteresować losem tej ruiny 
właściwe instytucje. Była bowiem 
wyjątkowo interesująca. Wszyscy 
urzędnicy mi mówili, że to dopraw-
dy ważne i trzeba się tym zająć. Tyle, 
że nikt nie zamierzał się zająć czym-
kolwiek. Zrozumiałem wówczas, że 

albo ja sam się tym zajmę, albo ta 
ruina się rozpadnie. Skrzyknąłem 
kolegów, założyliśmy fundację. Dziś 
to wszystko wygląda prościej, wtedy 
takie nie było. W tych okolicach, to 
znaczy w rejonie Jeleniej Góry prze-
jęliśmy do zagospodarowania Wieżę 
Książęcą w Siedlęcinie i nie mieli-
śmy – poza nią – szerszych planów. 
Ale pojawiła się Zofia Świątek, Stara 
Kamienica i już nic nie dało się od-
kręcić.

Pytają ludzie – z jakich pobudek 
podejmuję działania, które są trud-
ne, żmudne, nie zawsze wdzięczne 
i z pewnością nie przynoszą docho-
dów. Odpowiadam szczerze, że dla 
radości. Ludzie coś robią zawsze dla 
radości, albo dla pieniędzy. Niekiedy 
dla radości i pieniędzy, ale to rzadko 
komu się udaje. Częściej  dla rado-
ści, tracąc pieniądze, w dodatku nie-
rozsądnie. Dla przykładu: przecież 
papierosy palimy (ten, kto pali) dla 
radości, tracąc pieniądze. I zdrowie. 
Ale to dygresja. Ona tylko ilustruje 
przyczyny, dla których zamek w Sta-
rej Kamienicy mnie zainspirował 
tak bardzo. Dla mojej niekłamanej 
radości.

I jeszcze jedna sprawa –  gminy 
z reguły boją się swoich zabytków. 
To naprawdę duży kłopot, bo trze-
ba szukać pieniędzy, by je restau-
rować, utrzymywać, eksponować. 
Bierze się odpowiedzialność za coś, 
za co nie musi się brać. W dodatku 
–  w budżetach nie ma na to pienię-
dzy, więc to jest tzw. czysty kłopot. 
Nic więc dziwnego, że się boją, Ale 
Zofia Świątek się nie bała. I dziś mo-
żecie być dumni z tego zamku, który 
mówi, jak ważna była Stara Kamie-
nica, jacy tu żyli ludzie. I jak ważna 
będzie wasza gmina, jeśli ten zamek, 
starannie odbudowywany, będzie 
perłą wśród gminnych zabytków. On 
już jest perłą i wymaga tylko szacun-
ku. Dla włożonej przy rewitalizacji 
pracy, ale też dla pamięci ludzi, któ-
rzy tu żyli przed wiekami. 

Oni nie zawsze mieli szczęście. 
Hans Ulryk Schaffgotsch, które-
go życie przypadło na dramatycz-
nie trudny okres wojny 30-letniej 
1616-48 był początkowo w czepku 
urodzony, bo uznano go za wybit-
nego dowódcę, powierzano trudne 
misje… Był podwładnym genera-
ła Wallensteina, który postanowił 
stać się wpływowym człowiekiem 
w cesarstwie. Miał ogromne ambi-
cje i początkowo wszystko mu się 
udawało, ale kiedy jego status zaczął 
zagrażać cesarzowi, ten postano-
wił okazać swoją siłę i Wallenstein 
został zamordowany. A wówczas 
śledztwo poszło szeroko i uwięziono 
wszystkich lojalnych wobec zabi-
tego generała, wśród nich – Hansa 
Ulryka. Nigdy nie dowiedziono, że 
Hans Ulryk zdradził cesarza, ale po-
sądzanego o zdradę bez dowodów 
ścięto w Ratyzbonie, a jego majątek 
został podzielony, dzieci oddano do 
klasztoru… Jeden z synów, Leopold 
Schaffgotsch po latach zaczął odzy-
skiwać zamki i posiadłości, stał się 
wybitnym dyplomatą, jednak nie 
udało mu się znowu wejść w posia-
danie Starej Kamienicy, która już na 
zawsze została skreślona z majątku 
tego możnego rodu.

Albo Bernard, pan na nieodle-
głych włościach w Rudawach Jano-
wickich… Młody człowiek, krew nie 
woda, na zamku w Starej Kamienicy 
zaczął „smalić cholewki” do narze-
czonej swego sługi, Rolfa. Doszło 
między panem a sługą do awantu-
ry, sługa wcześniej wyciągnął rapier 
i zabił swego pana. Po torturach zgi-
nął, a jego szczątki rozwieszono na 
stojącej nieopodal szubienicy… Gdy 
odbudujemy podziemia w jednym 
ich zakątku pewnie będzie przedsta-
wiona ta tragiczna historia. Chcemy 
bowiem, by powstało tu muzeum 
zamkowe. Naprawdę – bardzo tego 
chcemy, więc powstanie.

Po Schaffgotschach na zamku 
rządzili Węgrzy, potem Czesi… To 
dziełem tych ostatnich jest m.in. 
istniejąca do dziś brama z Herkule-
sem. Rodzina Zierotinów rządziła 
do połowy XVIII w. Potem zamek 
nabył jeleniogórski kupiec Frier-
drich Schmidt, ale niedługo później 

zmarł, kilka miesięcy po jego śmierci 
zamek spłonął i już nigdy nie został 
odbudowany.

Ale… to, że nikt nie grzebał za 
głęboko w zgliszczach, a one osypy-
wane były wciąż nowymi warstwami 
ziemi spowodowało, że (oczywiście, 
w mikroskopijnej skali) sytuacja 
w Starej Kamienicy przypomina 
nieco Pompeje. Tam wulkaniczny 
pył zakonserwował szczątki miejsco-
wości, a teraz archeologowie mogą 
je badać, znakomicie zachowane. 
W Starej Kamienicy wiele cennych 
drobiazgów przykryła ziemia i gruz. 
Mamy więc szansę – odsiewając 
ziemię bardzo ostrożnie i starannie 
– odnajdywać drobiazgi, opowiada-
jące nam o historii zamku.

Dla przykładu: znaleźliśmy frag-
menty ceramicznego talerzyka… 
udało się go skleić w całość! Prze-
śliczna jest pokrywa XVIII-wiecz-
nej maselnicy. Jeszcze nie mamy 
wszystkich jej szczątków, ale może 
i ją uda się odtworzyć. Są sprzączki 
pasów, w tym jedna chyba z XV w., 
jest też i XIV-wieczna końska pod-
kowa! Zachowały się muszle ostryg, 
więc wiemy, jak wykwintne było 
zamkowe menu. Wyobraźcie sobie 
bowiem, że ostrygi jada się świeże, 
więc jakoś musiały tu być dowiezio-
ne znad Morza Śródziemnego! A nie 
było innego transportu, niż wodny 
czy końskimi zaprzęgami. Musiały 
jechać zanurzone w słonej, morskiej 
wodzie wiele dni… Jakim cudem 
dojechały świeże?

Ciekawe też są kobaltowe kafle. Są 
takie same, jak z pałacu w Pakoszo-
wie. To może oznaczać, że był albo 
ten sam projektant, a może to sprawa 
jakiegoś małżeństwa możnych z obu 
siedzib? A może jednak przypa-
dek…? W końcu holenderskie kafle 
były w tamtych czasach modne.

Jest też kilka drobiazgów, któ-
rych przeznaczenia nie można się 
domyśleć od razu, nawet miłośnicy 
i znawcy historii mogą mieć z tym 

kłopot. Maleńkie nożyczki służyły 
z pewnością do obcinania knotów 
świec, bo jedno ostrze jest tak zakoń-
czone, żeby obcięta końcówka tam 
została. Knoty ówczesnych świec nie 
topiły się, jak dzisiejsze, trzeba było 
je obcinać co jakiś czas z palącej się 
świecy. A maleńki tubusik to… po-
jemnik na igły! Byłoby bardzo trud-
ne to odgadnąć, ale przez niewielki 
otwór widać jeszcze kilka igieł.

Nie spieszymy się z odsiewaniem 
ziemi wydobywanej z piwnic, ani tym 
bardziej z jej wywożeniem. Ona kryje 
cenne drobiazgi. Nie są to przedmioty 
wielkiej wartości handlowej, ale nie-
ocenionej wartości historycznej.

Możecie, jako mieszkańcy Starej 
Kamienicy być dumni z posiadania 
tego zamku. Jego historia to wasz 
lokalny majątek. Dlatego myślę, że 
warto nie tylko dbać o to samemu, 
ale i uzmysławiać wszystkim, którzy 
tego nie cenią, że Stara Kamienica 
zyskuje właśnie kapitalną wartość. 
Po uruchomieniu tego obiektu, jako 
atrakcji do zwiedzania popłyną pie-
niądze od turystów. Wystarczy zoba-
czyć co się dzieje na Chojniku, który 
był także własnością Schaffgotschów, 
żeby zrozumieć, że zamek w Starej 
Kamienicy też może być źródłem 
dochodów współczesnych, niezależ-
nie od tego co sobą przedstawia jako 
perła historii

Pojemnik do 
igieł i nożyczki 
do knotów świec

...ta niezwykła maselnica...

2009 2021

Brama z Herkulesem
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– Jestem właściwie stąd, bo ze 
Lwówka Śląskiego – mówi Rafał 
Hologa – pedagog, muzyk (to on 
skomponował hejnał Lwówka Ślą-
skiego), rzeźbiarz-amator, twórca 
dziesiątków współczesnych świąt-
ków, a w ogóle człowiek rozlicznych 
talentów; ostatnio ujawnił się jego 
talent w kopaniu rowów.

– Z tym kopaniem – wyjaśnia – 
to jest jak w tym dowcipie: Dlacze-
go Chrystus zdecydował się przejść 
po powierzchni jeziora Nazaret? 
Podobno wcześniej spytał rybaków 
– ile będzie kosztowało wynajęcie 
łódki… I zdecydował się na samo-
dzielną przeprawę. Ja zapytałem 
fachowców, czy mogliby wykopać 
rów na mojej działce i kiedy? Rzu-
cili ceną, że aż się skuliłem, ale po-
myślałem. że widocznie tyle musi 
kosztować. Powiedzieli, że przyjdą 
nazajutrz. Ja myślałem, że przyjadą 
z koparką, ale przyjechali niezłym 
autem i powiedzieli, że są zajęci. 
Mogą to w przyszłym tygodniu 
kopać, tyle, że ja wcześniej muszę 
kupić piasek, bo oni nie będą sobie 
zawracali tym głowy… no i ujawnił 
się w tej sytuacji  mój talent do ko-
pania rowów. 

Przekop, który już jest na ukoń-
czeniu, powstaje na działce Rafała 
w Janicach, gmina Lubomierz, po-
wiat Lwówek Śląski. Na tej samej, 
na której Rafał urządził swoją Ga-

lerię. Właściwie Galeria jest nawet 
trochę większa, niż działka, bo jej 
poetycka część posadowiona jest 
na drzewie rosnącym tuż obok. Na 
tym drzewie Rafał od czasu do cza-
su wiesza swoje wiersze i kto prze-
chodzi, ten może sobie poczytać.

– Ale musu nie ma – uprzedza 
Rafał. – Niektórzy (jak autor tego 
tekstu) nawet wiersza nie zauwa-
żają, bo mają zajętą głowę. Inni 
nie lubią wierszy. Zostają ci, którzy 
zauważają wiersze, lubią wiersze 
i potrafią czytać. Poza lipą, gdzie 
mocowane są utwory poetyckie, 
reszta Galerii mieści się w zasadzie 
w granicach działki, choć czasami 

też na płocie. Skąd pomysł na Ga-
lerię? Zawsze chciałem ją mieć, ale 
nigdy się nie składało. I miejsca na 
nią też nie było. Zresztą interesują 
się wieloma rodzajami twórczości, 
a Galeria musi mieć jakiś porządek. 
W Janicach ma Galeria swoje miej-
sce, sporo miejsca. I niespecjalnie 
muszę się przejmować pełnym upo-
rządkowaniem

W Galerii nie brakuje przedmio-
tów i sprzętów związanych z wsią 
i sielskim życiem, ale z reguły mają 
one inne funkcje. Wialnia do zboża 
jest rodzajem szafy, konwie na mle-
ko są dziś ukwiecone lepiej, niż nie-
jeden miejski klomb. Stare deski wi-
szą na starych bronach, będących też 
rodzajem płotu i czekają na świątki, 
wyrzeźbione przez Rafała. 

– Czy ktoś, komu się spodobają 
twoje prace, może je kupić w Galerii?

– Rzadko – tu Rafał jest stanow-
czy. – Ja się trochę przywiązuję do 
moich prac. – Mam dużo satysfakcji, 
jak powstają, ale rozstaję się z nimi 
niechętnie. To skądinąd dobrze, bo 
dzięki temu Galeria obrasta różnymi 
przedmiotami.

– Złapałem się na tym, że wie-
le moich prac inspirowanych jest 
sprawami sakralnymi, widokiem 
przydrożnych świątków, itp. Ale tłu-
maczę sobie, że nic w tym dziwnego 
– każda sztuka zawsze potrzebowa-
ła miejsca i idei. Kościół zapewniał 

jedno i drugie. Dziś jest inaczej, ale 
magia została.

Wśród prac Rafała niektóre no-
szą intrygujące tytuły, jak „Diabeł 
nakręca śmierć”. To rodzaj zabawki, 
w której figurka diabła skręcając nit-
kę „magazynuje” energię, dzięki któ-
rej figurka śmierci z kosą w rękach, 
zwolniona z hamulca… szaleje. Są 
i inne, nie tak przerażająco wymow-
ne. Jest trochę obrazów, kilka abs-
trakcyjnych rzeźb. Dziełami sztuki 
są nawet krzesła, zrobione ze starych 
siedzisk, ale z konstrukcją z gałęzi 
drzew. Stabilniejsze, niż fabryczne.

Wieś współczesna, a na Pogórzu 
Izerskim w szczególności, jest miej-
scem, w którym budzą się emocje, 
a nie koguty nad ranem. Wystarczy 
popatrzeć na Wolimierz pod Leśną, 
czy na Świecie, ale przecież i Stara 
Kamienica, wioski wokół Wlenia, 
wsie w gminie Siekierczyn. Koła 
Gospodyń Wiejskich, zespoły śpie-
wacze – to rodzimy majątek. Ponad-

to jest wiele osób, które mają status 
uznanych artystów, o międzynaro-
dowej renomie, a mieszkają we wsi, 
bo tu jest im wygodniej. Gdybyśmy 
mogli powiedzieć o twórcach witra-
ży, jakie potem zdobią okazałe pa-
łace, czy znane kościoły. A przecież 
mieszkają w maleńkim Antoniowie.

Faktem jest, że Janice są jeszcze 
mniejsze, bo to raptem niewiele po-
nad 20 numerów domów. Ale prze-
cież nie o liczbę mieszkańców tu 
chodzi.

– Moja Galeria jest rodzajem żar-
tu – mówi Rafał – i to „od progu”. 
Zawiesiłem dzwonek, żeby ktoś, kto 
chciałby wejść – mógł zadzwonić. 
Ale najczęściej mnie tu nie ma, więc 
jest też numer telefonu kmórkowe-
go. Gwarancji, że stawię się natych-
miast też nie ma, ale przecież w siel-
skim klimacie obowiązuje reguła 
spokojnego życia. Nie po to ucieka-
my z miasta na wieś, żeby tu żyć tak 
samo nerwowo i niespokojnie, jak 
w mieście.

Lipne rymy i świątki na bronach 

Galeria na płocie 

Ile lat ma cis w Henrykowie? Nikt 
nie wie dokładnie, ale z pewnością 
rósł już za czasów króla Władysława 
Jagiełły, który drzewa tego gatun-
ku objął ochroną i była to zapewne 
jedna z pierwszych decyzji w histo-
rii świata, mająca na celu ochronę 
przyrody.

Król Jagiełło nie należał jednak 
do ekologów. Chronił cisy – można 
powiedzieć – z niskich pobudek. 
Napisał bowiem wprost – „jesliby 
kto wszedłwszy w las, drzewa które 
znajdują się być wielkiej ceny jako 
jest cis (…) porąbał, ten może być 
przez pana albo dziedzica pojman, 
a na rąkojemstwo tym, którzy oń 
prosić będą, ma być oddan”. Królowi 
chodziło tylko o to, że taki złoczyńca 
niszczy drzewa, które służyły wów-
czas, a był do wiek XV – do produk-
cji łuków i kusz, a ponadto oszcze-
pów i innego oręża. Już za czasów 
Jagiełły ten właśnie cis z henrykowa 

miał blisko tysiąc lat, a jeśli nawet 
„tylko” 700-800, to i tak był już bar-
dzo leciwy.

Dziś cis, rosnący w miejscowości 
dawniej zwanej Henrykowem Ka-
tolickim, a później – Henrykowem 
Ziethena (od nazwiska jednego 
z dowódców, który nieopodal sto-
czył tu wygraną bitwę w listopadzie 
1745 r., a współcześnie  – w Henry-
kowie Lubańskim ma się nieźle, jak 
na staruszka – najstarsze drzewo 
w Polsce. 

Zapewne cis „Henryk” – bo taką 
nazwę nosi drzewo od 2 czerwca 

Nestor wspierany

2017  r. Jest otoczony wyjątkową 
opieką – wokół niego zbudowano 
rusztowanie, które chroni przed 
skutkami wiatrów, na nim stoją 
ogromne zbiorniki z wodą, które 
pomagają zraszać odpowiednio tę 
roślinę. Cała zresztą otoczona jest 
płotem, na wszelki wypadek, żeby 
ciekawscy nie oskubali zabytku 
z igieł. Imię Henryk zostało drzewu 
nadane ze względu na wyjątkowe 
przymioty Henryka, księcia świd-
nicko-jaworskiego. 

Nestor – jak zwyczaj każe – oto-
czony jest całym stadkiem „wnucząt” 
i „prawnucząt”, małych cisów, sadzo-
nych tu przez wyjątkowe osoby. Usi-
łowaliśmy zrozumieć klucz, który 
stanowi o tym, kto może, a kto nie 
jest godzin posadzić tu cisa z tablicz-
ką z własnym imieniem, ale pewnie 
takiego klucza nie ma, a jednym 
wskazaniem jest oryginalność tego, 
który nowe drzewko sadzi. Choćby 

Hiroshi Kojima – japoński mistrz 
płatnerstwa, który tego przywileju 
dostąpił w 2017  r.

Cis, którego drewno dziś jest ce-
nionym surowcem dla wyjątkowych 
meblarzy, zajmujących się intarsją, 
nie jest rośliną popularną. Być może 
dlatego, że jego czerwone jagody 
mogą być trujące, a przede wszyst-
kim – rośnie powoli. Wciąż jednak 
stanowi cenną ozdobą zadbanych 
ogrodów. Dla Pogórza Izerskiego 
TEN cis jest z kolei bezcennym sym-
bolem, stąd pieczołowita nad nim 
opieka. 

W czerwcową sobotę doszło 
odbyło się w Łagowie uroczyste 
spotkanie – Święto Błękitnej Nie-
zapominajki, XI Przegląd Kultury 
Ludowej. Organizatorem przed-
sięwzięcia było Stowarzyszenie 
Rozwoju wsi Łagów – „Błękitne 
Kamizelki”.

O zespole „Błękitne Kamizel-
ki” mieliśmy okazję pisać szerzej, 
zresztą w latach „przedpandemicz-
nych” spotykaliśmy zespół na róż-
nych festiwalach. Jako gospodarze 

Żywa „błękitna” tradycja
imprezy do wspólnego biesiadowania 
„Kamizelki” zaprosiły też inne zespo-
ły, wśród nich: „Kwiatowanki”, „Wy-
kroty” z Zagajnika, „Uciechowian-
ki”, „Podolanów”, Kapelę „Herbuty” 
i „Gościszowianki”.

Trudno po wielu miesiącach wy-
muszonego sytuacją spokoju po-
wstrzymać wigor ludowych zespołów 
śpiewaczych, więc wiele osób ruszyło 
w tany, dokładnie tak, jak to drzewiej 
bywało, przed pandemią. I jeszcze bę-
dzie. 

Podobne inicjatywy widzimy 
w  różnych miejscowościach. Jeśli 
ktoś chciałby wskazać nam swo-
jego sąsiada i oddać mu należną 
satysfakcję za jego działalność, 
prosimy o sygnał. Z przyjemnością 
przygotujemy jego prezentację.
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Dać dom
– Dziś mam w domu tylko trójkę, więc jest 

spokój (względny) – mówi Agnieszka Kara-
ban, sołtys Chmielna pod Lwówkiem Śląskim, 
prowadząca pogotowie rodzinne. – Faktem 
jest, że najmłodsza z tej trójki, dwumiesięczna 
dziewczynka, która tu trafiła mając pięć dni, 
daje w kość. Jest po prostu chora, więc trochę 
marudzi, chociaż miała być teoretycznie zdro-
wa. Ale z dziećmi nigdy nic do końca nie wia-
domo, poza tym, że jeśli malutkie dziecko jest 
niespokojne, mimo, że jest suche i nakarmione, 
to znaczy, że coś mu dolega. A do półtorej setki 
jeszcze trochę brakuje – uśmiecha się „mama 
w pogotowiu” – bo przez ten dom przewinęło 
się „dopiero” 138 dzieci. Najstarsze miało 19 lat, 
kilka najmłodszych – po kilka dni. Były takie, 
które szybko trafiały gdzie indziej (najczęściej 
do rodzin zastępczych), i takie, dla których ten 
dom był ich domem przez dwa lata.

– Musi mieć Pani wielkie serce…
– Niektórzy mówią o mnie, że wcale nie 

mam serca, bo oddaję dzieci, którymi się opie-
kowałam, czasami bardzo długo, które tu zna-
lazły azyl, które nie pamiętają innego domu. 
A ja przecież wiem, że przyjmuję je wszystkie 
właśnie po to, by znaleźć dla nich najlepszych 
z możliwych rodziców. W moim domu spędza-
ją ten czas, kiedy trwają poszukiwania dla nich 
idealnych rodziców. Tu się nie liczy moje serce, 
moje tęsknoty, czy emocje, tylko ich szczęście. 
To dzieci są ważne i ich przyszłość. Nikt inny 
i nic innego.

– A rodzice adopcyjni? Jacy są?...
– To może zabrzmi niedobrze, ale bywa – i to 

wcale nie rzadko, że trzeba uznać, że są lepszy-
mi rodzicami, niż biologiczni. Dla niektórych 
biologicznych dziecko, to po prostu zwyczajna 
„wpadka”, która się na nieszczęście przytrafiła, 
taki pech, o którym trzeba szybko zapomnieć. 
Dla adopcyjnych dziecko – to cud, wyczekiwany 
czasami przez bardzo długie lata. To prezent od 
losu, na który trzeba chuchać i dmuchać. Cho-
ciaż rodzice adopcyjni łatwo nie mają. Trafiają 
do nich czasami „dzieci chodnika”, bo wiele wy-
chowywała ulica, zanim sąd przerwał ten kosz-
mar i odebrał prawa rodzicielskie. A ten kosz-
mar w dzieciach zostaje, nawet jeśli maluchy nie 
pamiętają szczegółów. One przychodzą tu, jeśli 
mają więcej, niż 3 – 4 lata, już w jakiś sposób 
ukształtowane, najczęściej – fatalnie. Dla nich 
kradzież jest naturalnym sposobem utrzyma-
nia się przy życiu. Nie wiedzą, że kraść – to źle. 
Skąd mają to wiedzieć? Wręcz odwrotnie. Ich 
rodzice czasami zdążyli je nauczyć, że kradzież 
„jest OK”. Ale z pewnością nie nauczyli, że jest 
pięknie podzielić się czymś z innymi. My z mę-
żem musimy w krótkim czasie odwrócić ich 
zwichrowany sposób myślenia, przemodelować 
całą mentalność, by dziecko umiało się później 
znaleźć w życiu, tym zwyczajnym.

– Niektóre dzieci – mówi A. Karaban – nawet 
mając raptem kilka lat widziały rzeczy i sprawy, 
jakich my nie widzieliśmy przez całe życie.. Czy 
można takiemu maluchowi łatwo wytłumaczyć 
w kilka tygodni, że wszystko, co widziały jest 
złe? Że mama, którą kochały i będą kochać, na-
wet jeśli ją nienawidzą, robiła rzeczy godne po-
żałowania? A trzeba cierpliwie, wciąż od nowa 
wytłumaczyć, a nie wymusić takie rozumienie 
spraw, bo przymus nie da żadnego skutku.

– Zdarzyły się w Pani domu kradzieże?
– Oczywiście. Potrzebna była rozmowa, 

trudna i trochę przykra. Co z tego, że ja wiem, 
że „domowy złodziej” nie ma w sobie poczucia 
winy, bo nikt mu nie powiedział, że to co robi, 
jest złe. Ba, nawet jestem przekonana, że cza-
sami wmawiano mu, że tak właśnie trzeba, że 
kradzież to dowód sprytu, cennych umiejętno-
ści. Na pytanie: – Powiedz mi, dlaczego ukra-
dłeś? – pada odpowiedź: – Ciociu, ja naprawdę 
nie wiem… – to z taką odpowiedzią zostajemy. 
Wierzę mu, że on nie wie. My dorośli zostajemy 
z taką odpowiedzią, jak z dramatem, w którym 
nie ma dobrych rozwiązań. Bo on naprawdę 
nie wie. Ale to ja muszę wiedzieć, jak mu wy-
tłumaczyć, że tamtą rzeczywistość zostawił już 
za sobą. W nowej na kradzieże nie może być 
miejsca.

Ze słów A. Karaban wynika kilka spraw, ale 
przede wszystkim ta, że skoro opiekowała się 
138 dziećmi, to musiała znaleźć odpowiedź na 
138 trudnych pytań. Każde z dzieci było trochę 
inne, każde miało inne problemy, choć u funda-
mentów wielu można odnaleźć ślady alkoholu. 
Z okresu, kiedy ich matka, w różnych okresach 
ciąży nie stroniła od wódy. Syndrom FAS jest na 
psychice i zachowaniu dzieci jak wypalona go-
rącym żelazem pieczęć.

Jedno serce dla półtorej setki dzieci

Tygiel Tradycji we Wleniu był pierwszym, 
większym wydarzeniem plenerowym zorga-
nizowanym (18_20.06.)  w regionie po po-
luzowaniu wciąż obowiązujących obostrzeń 
sanitarnych. Mimo ekstremalnych trudno-
ści program imprezy udało się zrealizować 
niemal w całości. Odbyły się wszystkie 
zaplanowane koncerty, spektakle, pokazy 
i warsztaty twórcze. Trudny do zniesie-
nia upał rozganiał nieco widzów podczas 
wydarzeń rozgrywających się w palącym 
słońcu, ale wieczorami, i gdy tylko nad 
głowami pojawiał się cień, publiczność 
natychmiast pojawiała się na rynku.  

Były koncerty, teatr na ulicy, kino ple-
nerowe, nocne zwiedzanie Zamku Wleń 
z pokazem tancerzy ognia i jarmark tra-
dycyjnych rzemiosł, które stanowiły te-
mat wiodący wydarzenia. W programie 
znalazły się też wyścigi dwójek kajako-
wych na Bobrze oraz zestaw festynowych 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

Tegoroczny Tygiel Tradycji był pierw-
szą imprezą z cyklu wydarzeń kultural-
nych, sportowych i turystycznych organi-
zowanych we Wleniu  pod hasłem „Eko 
Energia nad Bobrem”.  Przez całe wakacje 
na wleńskim rynku odbywać będą się 
„energetyczne” imprezy w ramach pro-
gramu „Lato na bruku”, zainaugurowa-
nego czerwcowym Tyglem Tradycji. W 
programie wleńskiego Lata znalazły się 

plenerowe warsztaty twórcze, spotkania z li-
teraturą, muzyką, teatrem i filmem.  Więcej 
szczegółowych informacji na stronie inter-
netowej organizatora działań, Ośrodka Kul-
tury Sportu i Turystyki we Wleniu:  www.
oksit.wlen.pl. 

Tygiel Tradycji we Wleniu

Definicja zjawiska jest prosta i każdy ją 
może w Internecie wyszukać. To choroba będą-
ca skutkiem działania alkoholu na płód . Alko-
holowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczal-
ną, której skutki można próbować ewentualnie 
osłabiać, ale nigdy wyleczyć. Specjaliści szacu-
ją, że obecnie na świat przychodzi DZIESIĘĆ 
RAZY WIĘCEJ DZIECI Z FAS, niż z „zespo-
łem Downa”. Po niektórych dzieciach (przy-
najmniej pozornie) w ogóle nie widać prawie 
jej skutków, inne nie zawsze odróżniają kółko 
od krzyżyka. Mają też niekiedy odmienne, niż 
przeciętne rysy twarzy. Dramatyczne jest, iż po 
okresie utajonym w dzieciństwie czy młodości 
choroba w zasadzie bez przyczyny może po-
wrócić w wieku dorosłym i powodować wtórną 
niepełnosprawność.

– Te naukowe definicje i efekty badań są oczy-
wiście ważne dla rozpoznania choroby i podej-
mowanych prób jej podleczania – mówi A. Ka-
raban. – Ale dla nas, opiekunów takich dzieci, 
to element publicznego osądu. Wielu przypad-
kowych przechodniów widząc, że „nasze” dziec-
ko nie reaguje na nasze uwagi, to mówi, wcale 
nie pod nosem „takie to teraz wychowywanie”, 
„gówniarzowi strzelić klapsa, to się opamięta”, 
„ale co to za rodzice, którzy tak rozpuścili ba-
chory”, „wstrętny, rozwydrzony bachor”, itp. 
A to jest po prostu biedne, pogubione, chore 
dziecko To przykre uwagi, ale na nas już nie ro-
bią większego wrażenia. Nie możemy każdemu 
krytykantowi tłumaczyć, że mamy to dziecko od 
kilku tygodni, a  FAS jest w jego życiu od kilku 
lat… Oni, ci co mijają nas po drodze, przecież 
wiedzą wszystko lepiej.

Dla nas istotne są inne priorytety – otoczyć 
dziecko opieką tak przemawiającą do niego i tak 
skuteczną, żeby poczuło się bezpiecznie. I tra-
fiło do domu optymalnych rodziców – wyro-
zumiałych, choć nie bez granic, opiekuńczych, 
ale nie nadmiernie, troskliwych. I kochających. 
O tym – kto będzie tymi rodzicami decyduje 
ośrodek adopcyjny i sąd. A w tym czasie, kie-
dy dzieci wymagające opieki są z nami (nie 
„u nas”, a „z nami” – to ważna różnica) mogę 
liczyć na nieocenioną pomoc moich wła-
snych dzieci – dwóch naszych córek. Bez ich 
współpracy trudno sobie wyobrazić opiekę 
nad innymi dziećmi. Są opiekunkami w domu, 
kiedy my musimy jechać do szpitali (a to częste 
konieczności), przyjaciółkami w zabawie, 
kiedy jesteśmy wszyscy razem. One intuicyjnie 
wpisały się w obraz tego domu, który jest 
i przystankiem, i azylem dla tak wielu. Bywa, 
że rezygnują z własnych planów, uznając nasze 
wspólne priorytety za swoje.

Kiedy pod opiekę trafia ponad setka dzieci, 
to ich późniejsze losy są rozmaite – takie jest 
prawo wielkich liczb. Jedni wyrastają na zwy-
czajnych, dobrych ludzi, inni mają mniej szczę-
ścia w życiu. – Pamiętam dziewczynę, która od 
nas odeszła, już prawie dorosła – wspomina A. 
Karaban. – Utrzymywałyśmy kontakt. Miała 
w dzieciństwie naprawdę trudno, los jej nie roz-
pieszczał. Ale z miesiąca na miesiąc było lepiej 
– skończyła szkołę, myślała o studiach, za kilka 
dni miała mieć rodzinną uroczystość, na którą 
bardzo się cieszyła. Kiedy się z nami żegnała, 
to powiedziała: – Ciociu, dziękuję za wszystko, 
a najbardziej za to, że nauczyłaś mnie, jak żyć… 

Niedługo później dowiedziałam się, że zgi-
nęła w wypadku na torach, że zdaniem policji 
było to samobójstwo…. Nigdy w to nie uwierzę. 
Umorzono śledztwo, bo nie miał się kto o nią 
upomnieć, bo nikt nie stał nad głową policjan-
tom, czy prokuratorom. Miała tylko siostrę, 
nie miała rodziców, którzy mogliby mieć pra-
wo walczyć o to, by schwytano sprawców jej 
śmierci. Nie uwierzę w jej samobójstwo. Nie 
wtedy, kiedy wszystko przed nią zaczynało się 
układać… To jeden z tych dramatów, z którymi 
muszę żyć. Ale mam już „swoje” wnuki – „moje” 
dziewczyny dorosły już do momentu, kiedy wy-
chodzą za mąż, rodzą swoje dzieci. 

Zanim jednak moi podopieczni doczekają się 
odrobiny szczęścia – niekiedy w dzieciństwie, 
w rodzinnym domu przechodzą piekło. I moja 

późniejsza nad nimi opieka tylko trochę im 
pomaga. Problemami malutkich dzieci jest co 
najwyżej choroba, czy skutki FA. Starsze pamię-
tają swój dom, swoją mamę. I choćby ona była 
– według społecznej oceny – naprawdę niedo-
bra, wciąż pijana, towarzysząca różnym męż-
czyznom, do których nie warto mieć zaufania, 
to jednak jest mama. Dziecko broni rodziców 
wbrew rozumowi, wbrew pamięci o doznanych 
krzywdach, nie pozwoli powiedzieć na nie złego 
słowa. Dzieci porzucone, dzieci bite w znakomi-
tej większości idealizują rodziców – to piękne. 
Czasami też przerażające. Te dzieci bowiem bio-
rą winę na siebie! Uważają, że to one są winne, 
że trafiły do ośrodka. One, nie rodzice! Bo pew-
nie zrobiły coś złego. Chciałyby za to przeprosić, 
ale nie wiedzą – za co? I nie warto tej sprawy 
drążyć i przekonywać, że to nie one są winne, bo 
to kolejna krzywda. Kiedyś dojdą same do tego, 
że ich dom rodzinny ich zawiódł. Albo i nie doj-
dą…

– To koszmarnie trudna emocjonalnie pra-
ca…

– Trudna, ale przynosi czasami satysfak-
cję, kiedy widzę, że dziecko, które nie mówiło 
ani słowa do piątego roku życia, uśmiecha się, 
mówi: „ciociu…”. Kiedy jadę na wesele „mojego” 
dziecka i widzę, że jest szczęśliwe, kiedy widzę, 
jak „mojemu” wnukowi wyrzyna się pierwszy 
ząbek, a jego mama opiekuje się swoim ma-
łym tak pięknie… Ich komunie, chrzciny… 
Nie wiem, jak opisać tę satysfakcję, bo ona jest 
ogromna…

– A satysfakcja finansowa? To przecież praca 
na 24 godziny na dobę…

– Lepiej o tym nie pisać, bo i tak ludzie nie 
uwierzą. Ja nie mam nawet umowy o pracę. 
Jestem zobowiązana być „na każdy gwizdek” 
i dyspozycyjna, odpowiedzialna za dzieci, 
a mam umowę – zlecenie, taką „śmieciową”. To 
jest kwota 2.600 zł dzielona na pół (bo przecież 
bez męża czasami w ogóle nie dałabym rady, bo 
trzeba dzielić czas, na wizyty u lekarza i opiekę 
nad tymi, które są w domu).

Jeśli przyjąć, że każde z nas śpi 8 godzin na 
dobę, a pracujemy we dwójkę przez 30 dni 
w miesiącu, opiekując się dziećmi przez pozo-
stałe 16 godzin (nie może być inaczej, bo je-
steśmy odpowiedzialni za ich zdrowie i życie), 
to nasza płaca godzinowa niewiele przekracza 
kwotę… DWÓCH ZŁOTYCH. Ludzie „życzli-
wi” jednak lepiej wiedzą i przekonują, że zara-
biamy krocie, bo przecież inaczej nie opiekowa-
libyśmy się cudzymi dziećmi. Nie warto takich 
opinii odkłamywać.

– Dzieci „wasze” są odwiedzane przez biolo-
gicznych rodziców?

– To zależy od orzeczenia sądu, czy rodzice 
są pozbawieni praw, czy tylko mają ograniczone 
prawa rodzicielskie. Takie odwiedziny z regu-
ły nie przynoszą jednak najlepszych skutków. 
Rzadko zdarza się rodzic, który przyjeżdża, bo 
zrozumiał błąd. Chce zobaczyć, w jakiś sposób 

zadośćuczynić dziecku straszne miesiące z prze-
szłości. Częściej ich odwiedziny (nie zawsze na 
trzeźwo) przynoszą dziecku dodatkowy stres. 
Jak bowiem wytłumaczyć 2-3.latkowi, że „ko-
chany tatuś” napił się trochę, zionie wódą. Nie 
ma ani siły, ani ochoty się z dzieckiem pobawić 
i musi jechać do jakiegoś innego domu. A ono 
znowu zostaje z „ciocią”. Dzieci tęsknią, te kil-
kuletnie widzą, że coś się zmieniło w ich rela-
cjach z rodzicami, ale nie rozumieją co i dlacze-
go. Dlatego – to straszne tak mówić – ale jeśli 
rodzic nie daje gwarancji, że orzeczenie sądu, 
zawieszające prawa rodzicielskie było dla nie-
go wstrząsem i szokiem uzdrawiającym relacje 
z dzieckiem, to lepiej, żeby nie przyjeżdżał.

– Psycholog pod ręką przydałby się bardzo?
– W jakimś zakresie musimy sobie z tym ra-

dzić sami. W trakcie licznych szkoleń, nie tylko 
w procesie przygotowywania się do tej pracy, 
ale i później, mieliśmy ciekawe zadania. Wtedy, 
kiedy dostałam jedno z nich, uznałam za jakiś 
idiotyczny koszmar. Dzisiaj oceniam to inaczej.

– …a było to…?
– Mieliśmy w ramach ćwiczeń napisać list 

z podziękowaniem dla matki, która porzuciła 
swoje dziecko. Zbuntowałam się, bo uznałam, 
że nie mogę napisać podziękowania dla kobiety, 
która – według moich odczuć – popełniła czyn, 
za który powinna być ukarana, możliwie najsu-
rowiej. Ale późniejsze doświadczenia w pracy, 
doświadczenia życiowe zmieniły moją opinię. 
Teraz wiem, że jeśli kobietę, która donosiła 
ciążę, nie zabiła dziecka, a po prostu oddała je, 
żeby ktoś mógł się nim cieszyć i zapewnić mu 
szczęście, trzeba postrzegać inaczej. Nie wie-
my – skąd ta decyzja o oddaniu dziecka, jakie 
nią targały emocje, czy bardzo cierpiała, kiedy 
uznała, że to jest fatalne, ale najlepsze wyjście. 
Jeśli decyzja o oddaniu dziecka nieznanym lu-
dziom i pożegnania się z istotą, którą nosiła 
w sobie tak długo, była wywołana jakimiś oko-
licznościami niezależnymi od takiej matki – to 
może z jej strony był to swoisty heroizm? Nie 
wiem i – na szczęście – prawie nigdy się o tym 
nie dowiaduję.

– A najtrudniejsze Pani decyzje – jakie były?
– Tylko jeden rodzaj – kiedy muszę po ja-

kimś czasie opiekowania się dzieckiem oddać 
je do domu dziecka, a nie do rodziny adopcyj-
nej. Niezależnie od tego, jak dobrą opiekę dają 
domy dziecka, taka sytuacja jest zawsze dla 
mnie dramatem. Maluch przecież powinien 
mieć zwyczajną rodzinę. Ojca, który będzie wy-
magającym, ale troskliwym opiekunem i mamę, 
która przytuli i sprawi, że każdy dzień będzie 
pogodny. 

P.S. Tuż po opuszczeniu przez nas domu A. 
Karaban przywieziono tam kolejną dwójkę dzie-
ci. Dość niespodziewanie, ale cóż… To przecież 
„pogotowie”… i trzeba od nowa rozpoznawać, 
co też dolega kolejnym domownikom. A nie za-
wsze jest to jakaś choroba ciała, bo z nią można 
sobie dać radę nieco łatwiej.
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Niedawno zakończyły się para-
lekkoatletyczne Mistrzostwa Eu-
ropy w Bydgoszczy. Złoty medal 
w rzucie dyskiem obronił Piotr 
Kosewicz! To był kapitalny występ 
– relacjonowały ogólnopolskie me-
dia. Serdecznie gratulujemy Piotro-
wi mistrzowskiego tytułu! 

Podczas paralekkoatletycznych 
Mistrzostw Europy 2021, które od-
były się w Bydgoszczy reprezentanci 
Polski zdobyli 49 medali. Na stadio-
nie Zawiszy biało-czerwoni sięgnę-
li po 15 złotych, 20 srebrnych i 14 
brązowych krążków. Polacy, jako 
gospodarze imprezy zajęli trzecie 
miejsce w klasyfikacji medalowej. 
Zwyciężyła Rosja przed Ukrainą. 
Wcześniej w Polsce nie była organi-

ME w lekkoatletyce: Piotr Kosewicz obronił złoto w dysku!
zowana tak ważna impreza w sporcie 
paraolimpijskim.

Niezwykle pasjonujący i emocjo-
nujący okazał się występ naszego 
sportowca, Piotra Kosewicza. Za-
widowianin zdobył złoty medal Mi-
strzostw Europy i ustanowił nowy 
rekord – 20,86 m. Piotr od samego 
początku wymieniany był w gronie 
faworytów, obok brązowego medali-
sty poprzednich mistrzostw, Roberta 
Jachimowicza. To był kapitalny wy-
stęp – relacjonowały ogólnopolskie 
media po występie Piotra.

Bydgoska impreza była najwięk-
szą tego typu w historii mistrzostw 
Europy dla sportowców z niepełno-
sprawnościami. To też największa 
impreza w sporcie paraolimpijskim 

na świecie przed igrzyskami olimpij-
skimi w Tokio.

Od 1 czerwca 2021r. oficjalnym 
sponsorem Piotra Kosewicza jest Pol-
ska Grupa Energetyczna. 

Piotr Kosewicz obronił tytuł Mi-
strza Europy!

Fantastyczną odległością 20.86 m 
Piotr Kosewicz obronił tytuł Mistrza 
Europy w rzucie dyskiem. Rezultat 
Piotra jest też nowym rekordem Mi-
strzostw!

Drugie miejsce dla aktualnego Mi-
strza Polski – Roberta Jachimowicza 
20.18 m, a trzecie dla Chorwata – Ve-
limira Sandora 19.78 m.

Piotr mocno trzymał wszystkich 

Lato „na pół gwizdka” albo trochę mniej, 
bo pamięć o epidemii – trwa

W różnych miejscowościach Pogó-
rza Izerskiego zasięgaliśmy tzw. języ-
ka, żeby spytać, jakie imprezy prze-
widziano u nich latem. W niektórych 
dowiadywaliśmy się, że imprezy – ow-
szem, ale inne i inaczej.

Lwóweckie Lato Agatowe we 
Lwówku Śląskim, jako impreza ma-
sowa, gromadząca ponad 200 stoisk, 
tysiące (dziesiątki tysięcy) kupują-
cych, a poza tym gęste tłumy na kon-
certach nie odbędzie się. Wprawdzie 
letnie koncerty już się rozpoczęły, 
melomani spotkali się na koncercie 
przy fontannie „z czaplą”, ale miało 
to wymiar kameralny, przewidywany 
głównie dla miejscowych. I tak też bę-
dzie latem. Może nieco więcej, bo al-
tana koncertowa w Parku zacznie już 
swoją działalność, jednak LLA musi 
jeszcze poczekać – oby tylko rok. Jak 
się rozwinie sytuacja epidemiczna – 
niełatwo przewidzieć.

Wleń ma za sobą „Tygiel”, odbyło 
się sporo imprez, chociaż tez w pew-
nym rozproszeniu. W trakcie lata 
odbywać się będą kolejne, łącznie 
z seansami filmowymi, także plene-
rowymi i „Kinem za Rogiem”, ale też 
bez tłumów, bo trudno by je było opa-
nować. „Lato na Bruku” będzie także 
kierowane głównie dla miejscowych 
i z myślą o ich potrzebach.

W Lubomierzu 25. edycja Festiwalu 
Filmów Komediowych przewidziana 
jest na 6 – 8 sierpnia br. i najprawdo-
podobniej się odbędzie, program jest 
obfity, jednak w niektórych aspektach 
zupełnie odmieniony. – Będą spotka-
nia z aktorami – usłyszeliśmy – od-
będzie się uroczystość umieszczenia 
kolejnych sześciu tablic z nazwiskami 
aktorów z komedii w „Alei Gwiazd”, 
ale gwiazd muzycznych nie będziemy 
zapraszać.

Odpowiedź o przyczyny jest prosta, 
choć odrobinę zaskakująca. – Obo-
wiązują i najpewniej będą obowiązy-
wać rygory sanitarne – powiedziano. 
– Rynek jest otwartą przestrzenią pu-
bliczną. Koncerty znanych zespołów 
i popularnych piosenkarzy zgromadzą 

Płot, jak galeria 
rzeźby 

W Miłoszowie gmina Leśna jest 
chatka, a przed nią płot. Wyjątkowej 
fantazji potrzeba, żeby taki wymy-
śleć i wyjątkowych zdolności, żeby 
myśl zrealizować. Z prostych wyda-
wałoby się desek powstały prawie 
płaskorzeźby, bajkowe, przyciągające 
uwagę, i… dyskretne. Twórcy nie 
ulegli wizji pomalowania postaci 
w płocie, bo wtedy pewnie rzucałby 
się on w oczy dużo bardziej, ale taki 
właśnie jak jest, nieco postarzały robi 
ogromne wrażenie na oglądających, 
właśnie dlatego, że taki „nieoczywi-
sty”. Całe szczęście, że jezdnia w tym 
miejscu nieco szersza, bo wiele aut 
przejeżdża powoli (i to niejeden raz) 
wzdłuż płotu, żeby podziwiac. 

Widząc ciekawą konstrukcję, i zie-
leń ją zarastającą, byliśmy przeko-
nani, że to arcyciekawy przystanek 

Altana przy przystanku 
autobusowy, który mieszkańcy wsi 
Gozdanin wznieśli, by uprzyjemnić 
sobie oczekiwanie na przewoźnika. 

Ale… przystanek z daszkiem i rozkła-
dem jazdy stoi raptem o kilkanaście 
kroków dalej, a oaza zieleni jest osob-
nym, niepowiązanym bytem.

Urocze. I będące zapewne znakiem 
czasu, bo w większości gmin pojawia-
ły się już podobne budowle i poja-
wiają wciąż. Piszemy m.in. o wiatach 
w Starej Kamienicy, wcześniej za-
uważyliśmy prześliczną konstrukcję 
przystanku nawiązującego sposobem 
budowy do domów przysłupowo-
-szachulcowych. Można powiedzieć 
– poszerza się różnorodność takich 
obiektów, które dawniej miały zunifi-
kowaną postać pałąka z tarczą, a na 
niej literka „A”. Poza tym można było 
zobaczyć oberwany rozkład jazdy, co 
nikomu nie przeszkadzało, bo miej-
scowi i tak wiedzieli, o której odjeż-
dża autobus. A zamiejscowi rzadko 
korzystali z komunikacji zbiorowej.

Zaczyna być – na szczęście – zu-
pełnie inaczej, a przede wszystkim, 
inaczej dbamy o wygląd tego, co nas 
otacza.

w napięciu. Rozkręcał się powoli 
i odpalił dopiero w czwartej, przed-
ostatniej próbie. Dwukrotnie granicę 

20 m pokonał Jachimowicz, ale zde-
cydowanie zabrakło mu odległości, 
żeby pokonać naszego Mistrza!

- Minęło 15 lat naszej współpracy, Zawidowa i Bernstadt auf Eigen – powie-
działa Agnieszka Roczon, zajmująca się sprawami promocji miasta. – Epidemia 
nie jest najlepszym okresem do świętowania jubileuszy, ale będziemy się starać, 
by imprezy (starannie zaplanowane) były bezpieczne dla uczestników i gości. 
M.in. dlatego zrezygnowaliśmy  z fajerwerków, w to miejsce odbędzie się po-
kaz laserowy. Będzie sporo zabaw dla dzieci, mecze piłki nożnej strażaków i 
oldboyów z obu miast, itp. Wspólnie wysadzimy 15 drzew na piętnastolecie, 
ale gatunek drzew będzie do końca naszą tajemnicą. Oczywiście znajdzie się 
miejsce na rozmaite oficjalne spotkania, bo to przecież dopiero pierwsze 15-le-
cie i współpracę warto rozwijać. Jestem przekonana, że kilka elementów tego 
jubileuszu będzie zupełnie odmiennych, niż w innych miasta, m.in. planujemy 
wydać (jest już gotowa w swojej formie) bajki dla dzieci, napisane specjalnie z 
tej okazji, na motywach legend dotyczących obu miejscowości. Bajki już prze-
szły „próby czytania”, wypadły nieźle. A ilustracje będą nie tylko w książce… 
znalazły się również namalowane w unikatowych pojedynczych egzemplarzach 
na… talerzach ceramicznych. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten pomysł jest 
na tyle nowatorski, że nikt przed nami takiego nie zrealizował. 

15 lat partnerstwa Zawidow - Bernstadt

tłumy. Nie mamy żadnych możliwości, 
by ograniczyć liczbę uczestników, ani 
ich policzyć. A nie możemy powie-
dzieć, że kolejny już nie wejdzie, skoro  
nie mamy szans zliczyć tych, który już 
weszli. Nie możemy złamać rygorów 
(tymczasem 10 m kwadr./osobę jest 
obowiązujące), pewnie podobne będą 
w sierpniu. W amfiteatrze (gdybyśmy 
go mieli), można zapanować nad liczbą 
publiczności, ale na rynku – nie.

– Będziemy więc organizować ka-
pitalne koncerty muzyki filmowej, 
ale… w kościele. To duża przestrzeń, 
konkretne wejścia, mamy szansę dać 
dobrą rozrywkę, a jednocześnie za-
chować ostrożność. Odbędą się cztery 
takie koncerty – po inauguracyjnym 
w kolejnych dniach organowy muzyki 
filmowej, jazzowy muzyki filmowej i – 
z udziałem Filharmonii Dolnośląskiej  
oraz aktorami teatru „Capitol” – melo-
die z musicali p.t. „Z miłości do kina”. 
A jubileusz będziemy świętować… 
ostrożnie 

W Starej Kamienicy Adam Spo-
lnik jest już po pierwszym koncercie 
w Izerskiej Galerii Artystycznej. Grał 
i śpiewał solista ukraiński, częściowo 
śpiewał po angielsku, częściowo we 
własnym języku. Koncert słuchacze 
odebrali z podziwem, bo wykonawca 
potrafił stworzyć znakomitą atmosfe-
rę. – Widzów nie było zbyt wielu – po-
wiedział A. Spolnik. – W Galerii mogę 
przyjąć 30 osób + zaszczepieni dwo-
ma dawkami, przyszło 25 słuchaczy. 
Odbiór koncertu teraz jest w pewien 
sposób kłopotliwy. Mogę wprawdzie 
zweryfikować oświadczenie, czy ktoś 
jest zaszczepiony, czy nie, bo aplikacja 
umożliwia mi odczytanie QR-kodów, 
ale obowiązek maseczek, dystansu, itp. 
trochę zniechęca ludzi. Inni z kolei są 
ostrożni i nie chcą ryzykować wejścia 
do sali. Chociaż wielka, jest to jednak 
przestrzeń zamknięta. Wszystkich ro-
zumiem. A następny koncert…? To 
trochę zależy od spraw finansowych, 
epidemia „skorygowała” budżety 
i z szaleństwami w kulturze przesa-
dzać nie wolno. 
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tel. 75 7813163, red. nacz. – Bożena Mulik.

Książka pod powyższym tytułem 
jest oryginalnym wydawnictwem 
z kilku powodów,  można powie-
dzieć – od pierwszej linijki. Słowo 
wstępne do niej „napisał” Hans 
Ulryk Schafgotsch, urodzony na 
zamku Gryf, przedstawiciel rodu, 
który władał rozległymi ziemiami od 
szczytu Śnieżki, łącznie z Gryfowem 
i Mirskiem. Jego  słowo wstępne, 
w którym dziękuje autorowi, Jarosła-
wowi Bogackiemu jest – oczywiście 
– rodzajem żartu, ale z pewnością 
ciekawym zabiegiem  redaktorskim.

Czytelnik, który po tej książ-
ce spodziewa się czegoś w rodzaju 
monografii historycznej może czuć 
się zawiedziony, ale na niespełna 
dwustu stronach nie sp. Wyjątkowo 
bogatej, pisanej równolegle w dwóch 
językach – polskim i niemieckim. 
Książka jest więc rodzajem portretu 
z pewnego okresu. Jak każdy portret 
postaci, której dobry fotograf robi 
konterfekt w wieku -nastu, a potem 
kilkudziesięciu lat, w wybranym 
okresie życia. Autor tego portretu 
„zajął się trzema aspektami” – opi-
sem źródeł potęgi Gryfowa z okresu, 
kiedy było to „lniane miasto” słyną-
ce z produkcji tkaniny. Kościołami 
granicznymi, kiedy to dwa nurty 
religijne – katolicyzm i luteranizm 
podzieliły społeczność Śląska i Gór-
nych Łużyc. A w końcu refleksją nad 
kolejami losu, który sprawił, że gro-
bowiec rodziny Schaffgotschów wy-
gląda tak właśnie, jak wygląda.

Wszystkie te aspekty są niezmier-
nie ciekawe i klarownie zaprezento-
wane. Wprawdzie różne informacje 
na wszystkie te tematy są dostępne 
także w innych wydawnictwach, 
ale w tej książce są okraszone cie-
kawostkami, o jakich inni albo nie 
wspominają, albo czynią to wyjątko-
wo powierzchownie. W „Portrecie 
miasta…”  tematów nie ma za wiele, 
ale te poruszone zaprezentowane są 
dokładnie i kompletnie. Szczególnie 
widać to w rozdziale o produkcji 
lnianych tkanin. Pisanie o gospo-
darce i wytwórczości jest trudne, bo 
wydaje się nudnawe, a w tym przy-
padku udało się tego uniknąć.

Pieczołowitości  Autora dowo-
dzą ilustracje, mające swoje źródło 
w przeróżnych archiwach, nie tylko 
polskich. Większość tych ilustracji 
dla tzw. przeciętnego Czytelnika jest 
niedostępna, bo poza urzędowymi 
pochodzą one także z zasobów pry-

watnych.
Książkę tę „czyta się, jak krymi-

nał” – to znaczy lekko, co jest niewąt-
pliwym walorem książki o tematyce 
historycznej, gęstej od dat, faktów 
i nazwisk. Szczególnie w przypadku 
rodziny Schaffgotschów koligacje 
nie zawsze są czytelne, bo wielu jej 
przedstawicieli upodobało sobie te 
same imiona w kolejnych pokole-
niach i lepiej być uważnym, by rozu-
mieć o którego chodziło.

Książkę tę można polecić także 
dlatego, że jest ona niemal przewod-
nikiem, nie tylko po historii, ale i po 
współczesnych miejscach, które są 
w niej opisane, więc warto ją czytać 
także w okresie wakacji, w trakcie 
których nie zawsze i nie wszyscy 
chętnie sięgają po lekturę. Po tę – 
warto.

Smakoszom historii może brako-
wać niektórych odniesień, choćby 
takich, że grobowiec Schaffgotschów 
w Gryfowie Śląskim, niezaprzeczal-
nie wyjątkowo piękny i wyjątkowo 
ważny nie tylko dla tej rodziny nie 
jest jedynym pięknym w tych oko-
licach, bo choćby w Raszowie koło 
Kamiennej Góry jest także niezwy-
kły, niewiele skromniejszy. Poje-
dyncze imponujące pamiątki sztuki 
sepulkralnej, związanej z rodziną 
Schaffgotschów można widzieć tak-
że w Cieplicach, Wojanowie, i in., 
ale…  akurat książek o tej rodzinie 
nie brakuje i można sobie wiedzę 
w tym zakresie łatwo uzupełnić, a  
portret miasta nad Kwisą stwarza ku 
temu wyjątkowo mocną i atrakcyjną 
zachętę. 

Gryfów Śląski  – portret historyczny 
„Inwestujemy  w kolej” – to tytuł 

wywiadu prasowego, jakiego udzielił 
Patryk Wild w lutym 2021 r. jednej 
z dolnośląskich gazet. Patryk Wild 
jest autorem planu transportowego 
dla Dolnego Śląska, radnym Sejmiku, 
ekspertem transportu.

– Przywrócenie pociągów na 300 
km linii kolejowych na Dolnym Ślą-
sku w najbliższych latach to realny 
plan – stwierdził. Odnosząc się do 
odcinka drogi kolejowej Jelenia Góra 
– Lwówek Śląski, powiedział: – Prze-
jęcie tej linii  przeciąga się z uwagi 
na skomplikowaną sytuację prawną 
i możliwe, że będziemy musieli ją 
wziąć w tymczasowy zarząd (my – 
to znaczy samorząd województwa 

– przyp. aut.) Remont odcinka Lwó-
wek Śląski –  Jelenia Góra to ok.  1,5 
mln zł za 1 km linii i kilka milionów 
za remont mostu. Nie wierzę w eks-
pertyzy, które przedstawił producent 
filmowy. Możliwe, że na moście trze-
ba będzie ograniczyć prędkość do 
30 km/h, ale ten most jeszcze wiele 
wytrzyma. Pod lekki ruch lokalny 
nawet nie trzeba go wzmacniać. 

W czerwcu 2021 r. z kolei gaze-
ty opublikowały inną rozmowę  pt. 
‘Kiedy pociągiem dojedziemy do 
Złotoryi i Lwówka?”

Dolnośląski Plan transportowy 
– czytamy w tekście – zakłada uru-
chomienie linii kolejowej łączącej 
Legnicę przez Złotoryję z Lwówkiem 

I jeszcze raz – po kolei Śląskim . Kiedy można się spodzie-
wać przywrócenia ruchu pasażer-
skiego?

Michał Nowakowski, rzecznik 
Dolnośląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego odpowiada, iż „ciąg ko-
munikacyjny Legnica – Złotoryja 
– Jerzmanice-Zdrój – Lwówek Śląski 
– Jelenia Góra składa się z dwóch li-
nii kolejowych – 284 i 283. Zarządcą 
linii 284 na odcinku Legnica – Zło-
toryja – Jerzmanice-Zdrój  (ok. 24,3 
km) jest spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe, a stan techniczny infra-
struktury na tym odcinku nie jest 
najlepszy. Obowiązują ograniczenia 
prędkości od 20 do 50 km/h (…) to 
uniemożliwia stworzenie atrakcyj-
nej i konkurencyjnej dla pasażerów 
oferty przewozowej. Dalszy odci-
nek linii 284, między Jerzmanicami 
i Lwówkiem (w sumie ok. 24 km), 
został przejęty przez województwo  
i jest zarządzany przez Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. 
Pozostaje na razie nieprzejezdny. 
Uniemożliwia to zły stan techniczny 
infrastruktury kolejowej i jej niedo-
stępność spowodowaną długoletnim 
brakiem eksploatacji.

– Jego rewitalizacja planowa-
na jest jako etap komplementarny 
i zależny od prac rewitalizacyjnych 
na początkowym odcinku linii 284 
od Legnicy do Jerzmanic-Zdroju, 
warunkującym przywrócenie do 
użytkowania odcinka do Lwówka 
Śląskiego. 

Czy to wszystko znaczy, że pociągi 
ruszą po torach?  – zobaczymy.

Pałac wciąż powstaje
O pałacu we Włosieniu, gmina 

Platerówka, pisaliśmy już szeroko 
i optymistycznie. Szeroko, bo to był 
piękny obiekt, a plany jego odbudo-
wy są już fachowo opracowane i za-
pewne – jeśli się uda przezwyciężyć 
problemy formalne – będzie jednym 
z najpiękniejszych na Dolnym Ślą-
sku, a nie tylko na Pogórzu Izerskim.

Jeśli się uda… Inwestorzy wyjątko-
wo starannie robią to, co mogą zrobić, 
oczekując na rozmaite zgody na wy-
kup gruntów, itp. Komplet niezbędnej 
dokumentacji, w tym pozwolenie na 
budowę, już jest w ich rękach, ale póki 
co mogą tylko zajmować się drob-
niejszymi sprawami, duże ugrzęzły 
w centralnych urzędach, centralnych 
przepisach. Pałac wciąż powstaje, ale 
bardzo małymi kroczkami. Niestety. 

Na zdjęciu – w tle resztki pałacu strawionego pożarem w larach 80-tych 
XX w., a na pierwszym planie zabudowania folwarczne, które również będą 
poddawane rewitalizacji

Pałac już w „czapce”
O pałacu w Brunowie pisaliśmy sporo, bo i jego historia jest 

mocno zagmatwana, i jego rewitalizacja – bardzo interesująca, 
bo obejmowała modernizację nie tylko samego obiektu, ale też 
części przyległych, a jest ich kilka.

Dla tych, którzy nie czytali – krótki skrót. Pierwszy obiekt 
mieszkalny dla możnowładców powstał tu już w XV w., był to 
zapewne okazały dwór. Dziś – poza pałacem – w granicach po-
siadłości jest także stara „powozownia” (aktualnie wysmakowa-
na sala konferencyjna) i oficyna. Rodzin władających pałacem 
było w jego historii kilka, każda niemal z nich coś do budow-

li dokładała, m.in. rzadko spotykaną w bryle takich obiektów 
oranżerię, która pojawiła się (podobnie jak kordegarda, o której 
pisaliśmy w ostatnim wydaniu „Ech”, na początku XX w. Park z 
kaplicą rodzinną , stajnia z powozownią, fontanna i młyn wod-
ny mają historię o 50 lat dłuższą. 

Kiedy w 1901 r. zabierano sięga przebudowę bryły pałacu po-
wstało południowe jego skrzydło z ośmioboczną wieżą, nakrytą 
cebulastym dachem. Widoczny był na wielu starych pocztów-
kach, ale po wojnie obiekt był intensywnie eksploatowany, nie-
mniej oszczędnie remontowany. Wieża straciła swoje efektowne 
zwieńczenie i zmieniono dach na wieży na płaski. Taki jest teraz 

eksponowany na tysiącach zdjęć w Internecie. Tysiącach, bo 
pałac jest popularnym miejscem wesel, więc wiele par mło-
dych i ich gości fotografując się na tle pałacu zamieszcza tę 
wieść na portalach społecznościowych.

Tyle, że to już jest obrazek nieprawdziwy. Na początku 2021 
r. pałac, a precyzyjnie wieża odzyskała swoje „nakrycie głowy”. 
Czytelnicy „Ech Izerskich” mogą zobaczyć aktualny wygląd 
pałacu nie w Internecie, a w naszej gazecie. Poniekąd to zadaje 
kłam popularnemu twierdzeniu, że „czego nie ma w Interne-
cie, to nie istnieje”. Owszem – istnieje w „Echach Izerskich” 
– szybko informujących o zmianach na Pogórzu. 
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Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie

Sytuacja w kraju powoli się sta-
bilizuje co daje nam zielone światło 
do dalszego działania!

W czwartek 6 maja udało nam 
się wraz z Grzegorzem Hodunem 
zaszczepić pozyskanymi wcześniej 
zrazami ze starych odmian jabło-

Warsztaty z budowy domków dla 
owadów pożytecznych

Anegdoty i historyjki związane ze starymi 
drzewami owocowymi z obszaru LGD

W ramach projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich 
i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” stowarzyszenie chce 
wydać studium o odmianach, w którym znajdą się informacje o zidentyfiko-
wanych na naszym obszarze starych odmianach drzew owocowych. Ponadto 
w studium chcemy zamieścić ciekawe historyjki i anegdoty związane ze sta-
rymi drzewami. Może u kogoś z Państwa rośnie drzewo, które zostało posa-
dzone dawno temu z jakiejś ważnej okazji lub podczas jakiegoś wydarzenia, 
a może jakaś jabłonka pamięta wyjątkową historię miłosną i jest z nią kojarzo-
na? Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa historii! 

Dlatego zachęcamy do przesyłania anegdot, historii czy opowieści na adres 
email: promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl – mile widziane również zdjęcie 
drzewa! 

Założenie sadu – aleje czereśniowe w Tarczynie

Za nami kolejne zrealizowa-
ne działanie w ramach projektu. 
W Lubomierzu, Świeradowie i Gru-
dzy odbyły się warsztaty dla dzieci 
i młodzieży z budowy domków dla 
owadów pożytecznych. Warsztaty 
poprowadziła Fundacja ,,Zielona 

Akcja”. Każda z grup wysłuchała pre-
zentacji na temat zapylaczy i ich roli 
dla środowiska i gospodarki czło-
wieka, a następnie przystąpiła do 
budowy domków. Domki zostaną 
usytuowane w założonych w ramach 
projektu sadach. 

W ramach projektu zaplanowali-
śmy założenie 3 sadów modelowych 
w Lubomierzu, Grudzy i Tarczynie. 
W zeszłym roku w Lubomierzu po-
wstał sad, w którym rosną stare od-
miany jabłoni, natomiast w Grudzy 
założyliśmy w tradycyjnej formie 
sad z jabłoniami i dosadziliśmy 
kilka odmian starych grusz. Wczo-
raj udało nam się założyć ostatni 
już sad w ramach projektu w miej-
scowości Tarczyn. Przy sadzeniu 
pomagali nam członkowie Fun-
dacji OP Enheim. Tarczyn to wieś 
w Gmienie Wleń, która położona 
jest w otulinie Parku Krajobrazo-
wego Doliny Bobru. Występuje tu 
wiele gatunków rzadkich i cennych 
roślin. Przed wojną przy drogach 
wiodących do Tarczyna rosły czere-
śnie tworząc aleje. Zależało nam na 
tym żeby odtworzyć te aleje, dlate-
go posadziliśmy wzdłuż dróg stare 
odmiany czereśni, które tworzą sad 
modelowy w formie alei.

Szczepienie drzew w sadach 
modelowych 

ni rosnących na naszym obszarze, 
drzewka modelowe w sadzie w Lu-
bomierzu i Grudzy oraz w banku 
genów w Świeradowie Zdroju. 
Obecnie pracujemy nad planami sa-
dów, które niebawem znajda się na 
tablicach w każdym sadzie. 
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Chyba, że 
po drabinie...

– Chciałabym wejść trochę level 
wyżej – mówi ambitna kandydatka, 
prezentująca swoje możliwości i am-
bicje w trakcie rozmowy kwalifika-
cyjnej. Ambicja jest zawsze w cenie, 
może więc zacząć od ambitnego za-
dania nauczenia się polskiego do ta-
kiego „level”, żeby wystarczyło słów 
w ojczystym języku, by zilustrować 
swoje ambicje? 

Chyba, że są to ambicje między-
narodowe, to ten „level” ma jakieś 
uzasadnienie.

Liczby Zawidowa

1188 – to rok, w którym pojawi-
ła się najstarsza wzmianka o Zawido-
wie, wówczas o miejscowości Syden 
– zapisano ją w dokumentach biskupa 
z Miśni, Marcina. To są dwie wiado-
mości – dobra i zła. Dobra, bo to zna-
czy, że miejscowość, a przynajmniej 
malutka osada istniała już wcześniej, 
a zła, że notatka ta pojawiła się przy 
okazji ekskomunikowania (zresztą 
ponownego) przez biskupa Marcina 
Burcharda von Kittlitz, zamieszanego 
w bezprawne zawładnięcie terenami 
przylegającymi do Kociej Góry. Ale… 
gdyby nie ów grzesznik, to o Zawido-
wie wiedzielibyśmy jeszcze później

508 – tylu podobno Czechów 
– uchodźców religijnych, głównie 

z okolic Frydlantu osiedliło się na te-
renach dzisiejszego Zawidowa (i Sta-
rego Zawidowa w latach 1651-52. 
Uchodzili głównie przed religijnymi 
prześladowaniami, a że byli znako-
mitymi sukiennikami, to rozwinęli 
owo rzemiosło w nowym miejscu 
pobytu, co oznaczało, że niedługo 
potem (1694) w tutejszym cechu su-
kienników odnotowano 54 rzemieśl-
ników twej branży 

25 – do tylu krajów świata za-
widowski ZREMB w pewnym okre-
sie (ok. 1972 r.) eksportował swoje 
wyroby (podnośniki, elementy do 
żurawi i inne urządzenia służące bu-
downictwu 

7 – tylu wiernych zginęło w zawi-
dowskiej świątyni w 1717 r. , kiedy 
w kościół uderzył piorun, kilkudzie-
sięciu innych zostało ogłuszonych, 

a zdarzyło się to w Dniu Nawiedze-
nia Maryi Panny

1500 – tyle krosien pracowało 
w zawidowskiej fabryce w 1927 roku, 
produkując głównie tkaninę „Gloria”, 
oryginalną mieszankę jedwabiu i weł-
ny, ale poszło coś nie tak, bo w kilka 
lat później (1931) firma upadła, być 
może jednym z powodów był ogól-
noeuropejski kryzys gospodarczy, 
a nie nieudolność właścicieli intere-
su. Pech jednak obiektów nie opusz-
czał, bo w części z nich utworzono 
kilka lat później fabrykę wyrobów 
azbestowych, a ona z kolei spłonęła 
w 1942 r. Faktem jest, że najpewniej 
teraz zostałaby zamknięta, bo azbest 
jest passe, ale przecież mogła jeszcze 
długo produkować eternit, który był 
powszechny w polskich wsiach w la-
tach 60-70 ub. wieku. 

Po prostu – doniczka 

Pozornie 
o kajaku

Jeśli ktoś ma skojarzenia, że kajak, 
że potok, że most, że pływanie…. – 
to tkwi w błędnym przeświadczeniu, 
że rzeczywiste jest rzeczywiste. Nikt 
nam bowiem nie wmówi, że białe 
jest biała, a czarne – to czarne. Co 
najwyżej – tak może być. Ale wcale 
nie musi.  

„nic wiecznego na tym świecie…” 
– tak przeto mówił poeta, kontynu-
ując, że „radość się z troską plecie, 
a kiedy jedna weźmie moc nawięt-
szą, w ten czas masz ujźrzeć odmia-
nę najprędszą”. 

Któryż to poeta? Jan Kochanowski 
przecie, tenże sam, który powiedział, 
że „Polacy nie gęsi i swój język mają”. 
Może i mają, ale go nie znają, i za-
miast „zachwycające”, „przepiękne”, 
„cudowne”, „fantastyczne”  wystar-
czy nam „wow”. Może być jeszcze 
„super”, „mega”, albo „masakra”. 
A jak ktoś chce użyć wielu głosek 
i wyrazić jeszcze większe emocje, 
to powie „zajefajne” i to też bywa 
przyjęte w dobrym (?) towarzystwie. 
Doszło już do tego, że mamy ustawę 
o języku polskim, która głosi, iż „ję-
zyk polski stanowi podstawowy ele-
ment narodowej tożsamości i jest do-
brem narodowym kultury”, ale mało 
kto zwraca na to uwagę, więc i art. 1 
owej ustawy, w którym zapisano, że 
jej przepisy dotyczą m.in. używania 

języka polskiego w realizacji zadań 
publicznych” nikogo specjalnie nie 
porusza. W artykule 2 z kolei za-
znaczono, że wartością i powinno-
ścią jest promocja języka Polskiego 
w świecie, ale jakoś świat się tym nie 
przejął, a rodacy po świecie wędru-
jący – też nie za bardzo.

Nie będziemy wytykać nikomu, 
kto pełni ważne funkcje, że zamiast 
oszałamiać nas potoczystą polsz-
czyzną w porywających przemó-
wienia, wtrąca – zwracając się do 
dzieci – angielskie idiomy, bo skoro 
tego sam nie rozumie, to i nas nie 
posłucha. 

I do czego to doszło, żeby zwykły 
kajak na poręczy mostu w Gozdani-
nie (gmina Zgorzelec) uruchamiał 
refleksje lingwistyczne tej miary… 

Izerskie pomniki
Głaz przypomina 

Największe wrażenie robi z reguły 
prosta forma – tak w sztuce, jak w życiu. 
Tak, jak pomnik poświęcony więźniom 
filii obozu koncentracyjnego Gross 
Rosen – Hartmannsdorf (Miłoszów – 
Leśna). Granitowy obelisk przypomi-
na o największych zbrodniach, jakich 
dokonano na ludziach zmuszonych do 
pracy tak ciężkiej, że umierali od wysił-
ku. Pamięć o II wojnie światowej zaciera 
się powoli, bo przecież niedługo od jej 
zakończenia minie wiek. Trzeba jed-
nak pamiętać o tym, co ludzie potrafią 
zrobić innym ludziom, żeby historia nie 
zatoczyła koła. 

Zegar zagadką
Zegary wieżowe, albo inne 

wbudowane w dachy zdobią naj-
części8ej obiekty publicznej uży-
teczności. Ten jednak, widoczny 
na zdjęciu jest ozdobą domu pry-
watnego. Mamy dla Czytelników 
„Ech Izerskich” zagadkę z nagrodą 
książkową – w jakiej miejscowości 
stoi dom na dachu którego można 
zobaczyć ten oryginalny zegar? 

Niby po polsku 
W jednej z gazet codziennych, któ-

re wręcz wpisane mają w swój profil, 
że teksty tam publikowane powinny 
być zrozumiałe dla przeciętnego Czy-
telnika pojawił się wywiad. Jego lek-
tura przyprawia o zawrót głowy.

Rozmówczyni dziennikarki skar-
ży się m.in. na to, że bywalcy jej blo-
ga są „scancelowani za lajkowanie” 
jej tekstów, że używa się „języka 
inkluzyjnego”, przejawia wątpliwo-
ści – „czy ja jestem dość qeerowa”, 
ubolewa, że jakiś gość ją skądś „wy-
pikselował”, informuje, że ktoś pro-
wadzi „blog parentingowy”, a ktoś 
inny stosuje „gostlihting”. Przeko-
nuje, że ktoś ją wpisał na „intlistę 
nienawiści”, że gdzieś się pojawia 
„internetowa inba”, uskarża się na 
fakt, że uznanie kogoś za „osobę 
niebinarną” jest skazaniem na hejt.

O ile ostatnie słowo weszło do 
potocznego języka polskiego, po-
dobnie jak swego czasu wszedł lincz 
i już nie traktuje się go jako dowód 

O mowo polska 
– od pewnego czasu zajawiłam 

się modelingim – po ludzku można 
powiedzieć „zainteresowałam się”, 
„wciągnęło mnie to”, albo jeszcze na 
sto innych poprawnych i czytelnych 
sposobów. Ale może dla tych, którzy 
„zajawiają się” modelingiem to wła-
śnie ten sposób jest czytelny współ-
cześnie…? 

I z tej samej „beczki”
– jestem mega zarajana motory-

zacją – można byłoby powiedzieć 
„jestem bardzo zainteresowana, 
ale… kto dziś zna takie „archaiczne” 
słownictwo…?

– z urzędniczej łączki: z przepisów 
dotyczących PPK, czyli Pracowni-
czych Planów Kapitałowych wyczy-
taliśmy fragment „wyjaśnienia” co 
do terminu, w którym zainteresowa-

Andrzej Sośnierz, założyciel fun-
dacji „Zamek Chudów” wyjaśniał 
licealistom skąd pochodzi nazwa 
Stara Kamienica. Przekonywał, że 
określenie mające słowiańskie ko-
rzenie, to znaczy „kamienica” wzięło 
się stąd, że w miejscowości zapewne 
była jakaś budowla z kamienia. A że 
w średniowieczu z reguły budowano 
z drewna, to najprawdopodobniej 
chodziło o coś w rodzaju zamku, czy 
wieży. Stąd kiedy Germanie osiedla-
li się na tym terenie, to po prostu 
przetłumaczyli to określenie i na-
zwali miejscowość „Alt Kemnitz”, 
więc polska Stara Kamienica nie jest 
tłumaczeniem z niemieckiego, a po-
wrotem do słowiańskich określeń.

„(…) jest taki plan, ale on jest 
na etapie planu…(...) – powiedział 
mężczyzna, który dość często poka-
zuje się w telewizji i wychodzi z za-
łożenia, że skoro może, to musi coś 
powiedzieć, chociaż ani nie wie co, 
ani nie ma niczego do powiedzenia.

Jeśli „plan jest na etapie planu”, 
to znaczy – na logikę – jest to plan 
planu, więc w rzeczywistości, jakiś 
szkic jakiegoś  pomysłu w jakiejś 

na zaśmiecanie języka polskiego, to 
inne określenia są – póki co – na 
tyle obce, że rażą nawet liberalnych 
czytelników. Pół biedy, kiedy autor 
bloga (to też skądinąd zapożyczenie) 
wypisuje takie koszmarki w owym 
blogu – można go czytać, albo nie. 
Jeśli jednak takie teksty przenoszą 
się do prasy codziennej i zmuszani 
do lektury są Czytelnicy za ich wła-
sne pieniądze, to zaczyna być to nie 
w porządku.

Jeden z wieszczy przekonywał, że 
„język giętki” powinien precyzyjnie 
przekazać „co pomyśli głowa”. I teraz 
rodzą się wątpliwości: czy współcze-
sny język jest u wszystkich na tyle 
giętki, a jeszcze bardziej, czy ta gło-
wa nie jest jednak mocno oderwana 
od codzienności i codziennej, nie-
zbędnej polszczyzny. 

Obawiamy się, że w tym stanie 
swobody językowej bariery wyzna-
czone przez ustawę o ochronie języ-
ka polskiego nie mają już znaczenia 
dla wydawców gazet, które w setkach 
tysięcy egzemplarzy trafiają „pod 
strzechy”. 

Powiem coś, chociaż nie mam nic do powiedzenia
sprawie – wszystko jest bliżej nie-
określone, ale ma sprawiać wrażenie, 
że w pełni panujemy nad rozwojem 
spodziewanych i niespodziewanych 
wypadków.

Ważne osoby nie od dziś uważają 
swoich słuchaczy za ludzi, którzy ich 
nie słuchają, więc nie ma motywacji, 
żeby mówili do rzeczy. Ale coś trze-
ba – ich zdaniem – powiedzieć, więc 
(niestety) mówią.

Kamienica (Stara) na 3 sposoby
Zofia Świątek, była sekretarz 

i później wójt Gminy podzieliła się 
inną na ten temat refleksją. Wspo-
mniała, że swego czasu była w po-
dróży służbowej i skorzystała z noc-
legu w przypadkowym hotelu, nie 
najwyższej klasy, co dało się odczuć 
niemal na progu bo recepcjonistka 
traktowała gości już przy meldowa-
niu, jak intruzów.

– Się nazywa? – zapytała obce-
sowo, zirytowana, że ktoś jej burzy 
drzemkę i święty spokój.

– Zofia Świątek.
– A mieszka…?
– W Starej Kamienicy.
– W starej kamienicy… – powtó-

rzyła recepcjonistka – A mnie wa-
runki zamieszkania nie interesują…

ny PPK pracownik powinien złożyć 
dokumenty. Brzmi on tak: „w ciągu 
7 dni po upływie 10 dni miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym upłynął termin trzech miesięcy 
zatrudnienia”. Zaiste, obliczenie tego 
terminu jest dużo trudniejsze, niż 
w średniowieczu, kiedy wprawdzie 
nie było PPK, ale opisanie terminu 
czegoś też nie było łatwe. Na przykład 
– w trzecią niedzielę po świętym An-
tonim. Dawniej było jednak prościej.

– będą to pary dwuosobowe – po-
wiedział jeden z mówców, prezentując 
organizację jednego z przedsięwzięć 
gminnych. Zwróciliśmy na to uwa-
gę, bo pary trzy– czy czteroosobowe 
naszym zdaniem się nie zdarzają, ale 
może o czymś nie wiemy

– w ubiegłym tygodniu ten tydzień 
minął bez większych zdarzeń – zaplą-
tała się „o własne nogi” osoba relacjo-

nująca przełożonemu efekty pracy 
w minionym okresie. Skoro tydzień 
z minionego tygodnia upłynął bez 
perturbacji, to może następny ty-
dzień w przyszłym tygodniu też nie 
przyniesie większych problemów? 

– analizowaliśmy analizę i do-
kumenty z analizą prezentacji – to 
musiałaby bardzo głęboka analiza 
analizy 

– pojechaliśmy tam w miesiącu 
czerwcu na tydzień czasu  – w jed-
nym zdaniu dwa byki, „jak dzwon”, 
bo czerwiec to miesiąc i nie trzeba 
dwa razy o tym mówić, a tydzień – 
to miara czasu, więc takie językowe 
dziwolągi można sobie darować. 
Nie lepiej powiedzieć – pojechali-
śmy w czerwcu na tydzień? Może 
i lepiej, ale brzmi mniej „uczenie”

– informacyjnie przypominam 
– a można inaczej?

Jak na mękach… od 400 lat

– Plecie, jak Piekarski na mę-
kach… – słyszeliśmy, kiedy ktoś opo-
wiadał niestworzone rzeczy. Tyle, że 
to odwołanie się do Piekarskiego 
nie jest wcale abstrakcyjne, a bierze 
się z historycznego faktu, iż pewien 
szlachcic, Michał Piekarski, chory 
psychicznie dokonał nieudanego za-
machu na króla Polski, Zygmunta III 
Wazę. Torturowany gadał od rzeczy, 
co wynikało ze stanu umysłu. Minę-
ło od tego czasu dokładnie 400 lat, 
bo zdarzenie miało miejsce w 1920 
r. I co się zmieniło? Prawie nic. Tyle, 
że teraz ludzie gadają od rzeczy bez 
tortur i – z pozoru – całkiem zdrowi.


