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Od Redaktora 

Kiedy rok temu oddawaliśmy Czytelnikom grudniowe wydanie „Ech 
Izerskich” właśnie rozwijała się tzw. druga fala epidemii. I wszyscy mieli-
śmy nadzieję, że w kolejnym roku koronawirus nie będzie nas tak dręczył. 
Gdy kończyliśmy przygotowania do wydania „Ech” w grudniu 2021 r. 
pewne jest tylko jedno – nikt nie wie, jak rozwinie się ta sytuacja. Oczy-
wiście wierzymy, że postępy w medycynie, liczba osób już zaszczepionych, 
wielka grupa ludzi, która przechorowała – świadomie lub bezobjawowo 
– pozwala mieć nadzieję, że teraz będzie już nieco łatwiej. Pewności w tej 
sprawie jednak nie daje nikt.

Pewnie trzeba przyjąć, że musimy z tym nauczyć się żyć. Tyle, że to nie 
może być akt rezygnacji i dowód bezradności, a odwrotnie – takie szu-
kanie sposobów rozwoju, żeby nam żadne zarazki, bakterie, czy wirusy 
w tym nie namieszały. To powinno być wskazanie dla każdego z nas. Sza-
nując sugestie fachowców, w tym lekarzy, szanując zdrowie własne i cu-
dze, przestrzegając przepisów szukajmy nowych sposobów podejmowania 
ważnych i wartościowych inicjatyw.

O niektórych piszemy w tym wydaniu „Ech Izerskich”, bo okazuje się, 
że można w okresie epidemii stworzyć nowe wartości, nawet w dziedzinie 
turystyki i hotelarstwa, i można przy tej okazji pogodzić rygory i rozwój. 
To w Lubomierzu. Można też oddać rozmaite duże inwestycje – jak rynek 
w Zawidowie – i doposażyć je w malutkie, ale ważne dla mieszkańców 
elementy, zarówno materialne (jak ławeczka z aniołem), lub bardziej dla 
ducha –jak bajki, wydane w jednej książeczce dla Zawidowa i zaprzyjaź-
nionego Bernstadt, ilustrujące legendy tych miejscowości.  Można też – 
i trzeba – zadbać o swoje najbliższe otoczenie, jak w Siedlęcinie, można 
– i trzeba – zająć się czymś, co przynosi frajdę i radosną satysfakcję, jak 
projekt „Chwaściarni” spod Nowogrodźca, o którym też piszemy w tym 
wydaniu naszej gazety.

Wszystkie te wspomniane inicjatywy mają jeden wspólny mianownik 
– każdemu z ludzi, który je zrealizował lub realizuje „chciało się chcieć”. 

Namawiam do takiego postrzegania rzeczywistości – starajmy się z ni-
czego nie rezygnować, nie szukajmy wymówek, że trudno, ale sposobów, 
jak to zrobić, żeby satysfakcja – należna nam za inicjatywność i wiarę we 
własne siły – przyszła do nas i została z nami.

Bożena Mulik
Redaktor Naczelna 

W roku 2022 życzymy 
wszystkim naszym Czytelnikom, 
a przede wszystkim – każdemu 
z Mieszkańców Pogórza 
Izerskiego, by spełnili się 
jego marzenia, ale też – by 
znalazł w sobie siłę, by swoim 
marzeniom pomóc w spełnieniu. 

Życzymy sukcesów ponad miarę 
oczekiwań, radości  z osiągnięć, 
należnej satysfakcji z dokonań 
i wiary w to, że wszystko, co się 
wydarzyło w oku 2021 to tylko 
początek wszystkiego dobrego, 
czego możemy oczekiwać w roku 
2022. 

Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, zgody ponad 
wszystko, harmonii rodzinnej 
i szczęścia, które na stałe 
znajdzie miejsce w naszym 
domu, a i w pracy będzie 
nam wszystkim niezmiennie 
towarzyszyć. 

Zarząd Stowarzyszenia 
LGD z Prezesem i zespołem 

pracowników Biura

LLA? 
Oczywiście 

– tak!
Po perturbacjach wywołanych 

epidemią covid 19 Lwóweckie Lato 
Agatowe tym razem z pewnością się 
odbędzie. –Nie mam w tej sprawie 
wątpliwości – powiedział Tadeusz 
Dzieżyc, dyrektor LOK i główny or-
ganizator LLA.  – Oczywiście, epide-
mia pozostaje punktem odniesienia 
co do organizacji wszelkich imprez, 
ale mamy nieco inny pomysł na 
sposób organizacji LLA. To głównie 
sprawa większego rozproszenia sto-
isk, takiej organizacji tego przedsię-
wzięcia, by nie prowokować sytuacji 
tłoku pod scenami, czy w podobnych 
miejscach, gdzie można spodziewać 
się większej liczby ludzi. LLA będzie 
więc na dużo większym obszarze 
i będzie miało nieco inny charakter, 
być może nawet bardziej odpowia-
dający charakterowi tego spotkania 
miłośników minerałów.

Mamy już termin, Lato we Lwów-
ku odbywać się będzie w okresie tra-
dycyjnym – 15–17 lipca 2022 r.

Organizacja będzie inna, ale za-
chowany zostanie cały charakter Lata 
Agatowego, do jakiego przywykliśmy 
– nie zabraknie przede wszystkim 
tego, co dla Lata jest najważniejsze 
– fantastycznych minerałów i takiej 
samej atmosfery w trakcie trwania 
imprezy. 

Podziemna trasa turystyczna „Ko-
palnia św. Jana” jest jedyną tego typu 
atrakcją na Pogórzu Izerskim, cho-
ciaż lochów, sztolni i jaskiń mamy 
znacznie więcej. W tym przypadku 
jednak zainteresowani ekspono-
waniem tego oryginalnego miejsca 
postanowili spiąć dwie atrakcje, 
skutkiem czego powstała intrygująca 
„Podziemna wieża”.

Oba te punkty dzieli kilkanaście 
kilometrów dystansu, łączy osoba 
animatorki przedsięwzięcia, prze-
wodniczki sudeckiej, która postano-
wiła tchnąć ducha w nieco przysy-
piające wieżę i kopalnię. Faktem jest, 
że kiedy to wszystko miało zacząć się 
kręcić na najwyższych obrotach, to 
nastał czas pandemii, więc o ile jesz-
cze wcześniej przysypiało, to później 
wpadło w epidemiczny letarg, ale na 
krótko.W Chrośnicy, gmina Jeżów Sudec-

ki , znanej jako „Wioska barwnych 
wątków”  aktywni mieszkańcy posta-
nowili złapać najbardziej emocjonu-
jące sny. Zadanie nie jest proste, ale 
trafiło do wyobraźni, nie tylko miesz-
kańców wsi, ale i ich znajomych oraz 
przyjaciół. Postanowili oni, że jeśli 
już łapać coś tak ulotnego, jak sen, 
to należy upleść „łapacza” takiego, 
który schwytałby wszystkie – warte 
tego sny – więc musi być duży. A je-
śli duży, to dlaczego nie największy 
na świecie? A jeśli taki, to dlaczego 
nie zdobyć urzędowego certyfikatu 
świadczącego o tym właśnie, że to tu, 
w Chrośnicy został pobity rekord?

Łapać sny, złapać rekord świata

Jedyną instytucją, której auto-
rytet w takich sprawach uznawany 
jest w całym świecie jest komitet 
„Rekordu Guinnessa”, więc zamiar 
próby pobicia rekordu został tam 
zgłoszony. Próba się odbyła, komisja 
przyjechała, teraz w Chrośnicy trwa 
oczekiwanie na ogłoszenie oficjalne-
go wyniku.

Ale nie jest to oczekiwanie ner-
wowe i w stanie jakiegoś szczegól-
nego podniecenia – uczestnicy tego 
przedsięwzięcia swoją satysfakcję 
już mają, łapacz wisiał przez kilka 
tygodni. Został zdjęty przed zimą, 
ale wiosną już się pojawi – zapewne 
jako pełnoprawny rekordzista.

Więcej na stronie 11.

Pod ziemią i nad ziemią 

U świętego Jana i gdzie indziej
– Oba te miejsca są żywe – wy-

jaśniono nam – czasami brakuje 
wręcz osób, które mogłyby oprowa-
dzać zainteresowane grupy. Chcemy 
bowiem z jednej strony otworzyć 
się, z drugiej wciąż poszerzać skalę 
ekspozycji i wiedzy o historii tutej-
szego górnictwa, a z trzeciej – do-
trzymywać rygorów sanitarnych, co 
oznacza możliwości oprowadzania 
malutkich tylko grup, z odpowied-
nim dystansem. Ale radzimy sobie 
i pod ziemią, i nad ziemią – usłysze-
liśmy.

W dodatku dowiedzieliśmy się 
przypadkiem, że być może pojawi 
się trzeci element tej układanki – na 
ziemi, więc sprawa będzie skończo-
na w logicznym trójkącie. 

Więcej na stronie 3
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Na północ od Gór Izerskich… 
Miecz nie jest mieczem, a szczu-

pak – szczupakiem. Czymże więc 
są? Podobnie jak oczep, knaga 
i rygiel to elementy konstrukcyjne 
domu przysłupowego. Te malow-
nicze domy, które są prawdziwą, 
a bardzo długo były niedocenianą 
ozdobą krajobrazu Pogórza Izer-
skiego (głównie w obszarze Gór-
nych Łużyc, ale nie tylko) są zbudo-
wane wedle wyjątkowo precyzyjnie 
opisanej procedury architektonicz-
nej. Można niekiedy taki dom po 
prostu „przeczytać”, krok po kroku 
podziwiając szczegółowość kon-
strukcji , wypracowaną dekadami 
praktyki starych mistrzów.

Zachwycającą książeczką, któ-
ra dla każdego miłośnika Pogórza 
Izerskiego powinna być obowiąz-
kową lekturą jest skromna  – z po-
zoru – broszura „Domy przysłu-

powe na północ od Gór izerskich 
i Karkonoszy”. A w niej opisanie nie 
tylko konstrukcji typowego domu, 
co samo w sobie jest ciekawe, ale 
też liczne przykłady domów, po-
kazanych w wyjątkowo atrakcyj-
ny sposób. Z obszaru Partnerstwa 
Izerskiego te przykłady są niezbyt 
liczne, ale istniejące w Bogatyni –
zachwycają i jest ich bardzo wiele. 
Poza polską stroną zaprezentowano 
w rysunkach także domy po stronie 
Czech (Dolni Rasnice. Viska, Fry-
dlant, Visnova) i Niemiec (Hirsch-
felde).

Wypada żałować tylko, że rysow-
nicy nie dotarli do Grabiszyc Śred-
nich, w których stoi dom wyjątkowo 
pieczołowicie odrestaurowany, ale 
za to byli tam przedstawiciele naszej 
redakcji i mamy zdjęcia. Znacznie 
wcześniej też publikowaliśmy też 
zdjęcie przystanku autobusowego 

w Wolimierzu, który wprawdzie zo-
stał postawiony dopiero w 2009 r., 
jednak zbudowany jest według wzo-
rów domu przysłupowego.

Poza sulikowskim „Ostrym Na-
rożnikiem”, sztandarowym przykła-
dem domu przysłupowego w polskiej 
części Łużyc w wydawnictwie poja-
wiły się rysunki domów z Bogatyni, 
Działoszyna, Świeradowa-Zdroju, 
Zgorzelca (ale nie tylko „Dom Ko-
łodzieja”),  z Wyszkowa, Świecia,czy 
Leśnej,  a spoza obszaru Górnych 
Łużyc – także ze Szklarskiej Poręby, 
Łazisk, Orłowic  i Piechowic.

Są też w książce rysunki domów, 
których już nie ma – autorzy szki-
ców dosłownie w ostatnich chwili 
sportretowali m.in. dom w czeskim 
Viska. Rysunek powstał w maju 2010 
r., a w sierpniu tegoż roku dom został 
porwany przez powódź…

Autorami tego mini-albumu są Pe-
ter Palm i Horst Pinkau. Trzeba mieć 
tylko nadzieję, że wydana już dwu-
krotnie (2010 i 2014 r.) publikacja 
doczeka się wznowień, bo z pewno-
ścią będą one miały swoich zwolen-
ników.

Kopią lat  
z górą 70…

Z krótkimi przerwami Marian 
Baszak pełni funkcje prezesa gry-
fowskiego klubu „Zryw” od 40 
bez mała (dokładnie – 38) lat. Na 
boisku (bo ma za sobą także lata 
przebiegane na stadionie jako pił-
karz) nosił pseudo „Kary”. Nie nam 
dociekać, czy dlatego, że z czasów 
młodości imponował smoliście 

czarną czupryną, czy też był tak 
pracujący ciężko, czy może z obu 
tych powodów naraz. A może jesz-
cze z jakiegoś?

Wydawnictwo o Ludowym Klu-
bie Sportowym „Zryw” Ubocze 
jest jednym z najciekawszych tego 
typu, bowiem stanowi wyjątkowy 
przyczynek do rozumienia, jakie 
to emocje sprawiają, że sport na 
wsi jest tak ważny. Jeśli jeden klub 
w sporej wprawdzie, ale przecież 
nie największej wsi jest w stanie 
przetrwać z górą 70 lat (powstał 
w kwietniu 1950 roku), to znaczy, 
że jest zjawiskiem mającym nie 
tylko tradycje, ale też perspektywy 
dalszego istnienia. Z całą pewno-
ścią spoiwem Klubu nie są efektow-
ne transfery, bo przecież zawodni-
cy tu grający nie liczyli na kariery 
w sporcie zawodowym, ale repre-
zentowali swoją wieś. A wszyscy 
działacze nie pracowali „na siebie”, 
a dla dobra wspólnego za zwyczajne 
„dziękuję”, podobnie jak „klubowy 
szewc”, który za darmo naprawiał pił-
karskie buty.

„Zryw” nie jest klubem jednosek-
cyjnym, choć piłka nożna kumuluje 
szczególnie wiele sympatii kibiców.  
Tu grano także w siatkówkę, teni-
sa stołowego, badmintona, szachy, 

Krowiarczyk, 
wolarz i inni

To wszystko działo się naprawdę 
niewiele ponad 100 lat temu, na 
początku XX w., więc relatywnie 
niedawno. Oswald Mentzel, po 
ukończeniu dwuklasowej szkoły 
ludowej, jako 11 latek został pra-
cownikiem „półdniówkowym” 
u jednego z gospodarzy wsi Płosz-
czynka, bo jego rodzina była na 
tyle niezamożna, że samodzielne 
dzieci musiały zająć się czymś kon-
kretnym. Jako 14 latek został kro-
wiarczykiem, już na całą dniówkę 
we wsi oddalonej o prawie 10 km. 
Okolice Wlenia, Strzyżowca aż do 
Jeleniej Góry są miejscem tej opo-
wieści – a w zasadzie pamiętnika.

Cała dniówka oznaczała prak-
tycznie całą dobą, bo trzeba było 
wstawać przed świtem, kłaść się 
spać po zmroku, z przerwą na 
jedzenie, a raz na kilka tygodni 
można było liczyć na zgodę na 
uczestnictwo w nabożeństwie, po 
pół roku można było odwiedzić 
rodziców i rodzeństwo. Opis z lat 
1911 – 1913 życia i pracy, a właści-
wie pracy, która stanowiła całe ży-
cie, stanowi właśnie kanwę książki 
„Chłopskie życie, czyli przygody 
krowiarczyka Otto”, autorstwa 
Oswalda Mentzla, który przelał na 
papier swoje doświadczenia z tych 
lat. Książka jest fascynujące, bo 
o najtrudniejszych sprawach, jak 
choćby ogrzanie bosych stóp na zi-
mowym pastwisku w krowim łajnie 
autor pisze bez większych emocji 
i nie epatuje swoim życiowym pe-
chem. To zwyczajny opis – po pro-
stu – było, jak było. Taka była wtedy 
dola niemal wszystkich dzieci, któ-
rych biedne rodziny oddawały bo-
gatym do pracy, czasami wycieńcza-
jącej, ale ci bogaci, (a lepiej napisać 
– bogatsi, bo przecież to nie był teren 
zamieszkiwany przez krezusów), też 
pracowali bez wytchnienia, utrzy-
mując swoje gospodarstwo.

A hierarchia tam była krosta 
– krowiarczyk (poza dziewką do 
sprzątania) był najniższym szcze-
blem w tej strukturze, zajmował się 
– co oczywiste – krowami, ale też 
rozmaitymi innymi sprawami, a tych 
było bez liku. Z naszego dzisiejszego 
punktu widzenia wycinanie hekta-
rów trzcin z pozarastanych stawów, 
by potem oddzielić ich twarde łody-
gi od miękkich części liści wydaje się 
zajęciem skrajnie zbędnym. Ale… 
łodygi po wysuszeniu były świetnym 
dodatkiem do gliny, która wypełnia-
ła w domach szachulcowych prze-
strzenie między belkami, stanowiła 
dobrą izolację cieplną, a miękkie 
liście – także po wysuszeniu – były 
wyściółką do obór i chlewów na te 
lata, kiedy ze względu na suszę, czy 
nadmiar deszczów, nie było wystar-
czającej ilości słomy. Dziś, kiedy wi-
dzimy, jak ciężkie kombajny wywożą 
na kołach glebę z pól, smarując nią 

asfalt na kilkuset metrach długości 
drogi, nie przychodzi nam na myśl – 
bo i skąd? – że jeszcze wiek temu, po 
zwiezieniu ziemniaków i buraków do 
piwnic otrząśniętą z nich ziemię… 
zbierano i odwożono na pola. Zie-
mia, a nawet jej okruszki nie mogły 
się przecież marnować.

A kiedy wycinano drzewa, by po 
tartacznej przeróbce uzyskać belki 
i deski na budowę szop, czy domów 
w gospodarstwie, to przecież cie-
niutkie gałązki z igliwiem też się nie 
mogły zmarnować. Jeśli więc kro-
wiarczyk gdzieś przysiadł zmęczony, 
to zaraz musiał wstawać, bo robo-
ta czekała. Inna sprawa, że energia 
elektryczna (a to wszystko działo się 
przed otwarciem elektrowni w Pil-
chowicach, bo tama była jeszcze nie-
gotowa) na wieś nie docierała, więc 
młócenie zboża było zajęciem dla lu-
dzi, który musieli sobie z tym radzić.

Szczebel wyżej rezydował wolarz 
– ten już musiał być silny i zdecydo-
wany, bo jego zadaniem było opano-
wać i zmusić do pracy woły i buha-
je, a że te zwierzęta ważyły niekiedy 
prawie tonę i nie były skłonne do 
okazywania posłuszeństwa. To za-
jęcie wymagało obycia w gospodar-
stwie i praktyki. Najwyżej w hierar-
chii funkcjonował główny parobek, 
sprawujący władztwo nad innymi, 
chociaż też pozostający na rocznym 
kontrakcie. Ten powinien teoretycz-
nie znać się na wszystkim, z tego też 
powodu miał szansę na nieco więcej 
wolnego (choć bez przesady) i przy 
stole, gdzie jadali najemnicy, jego 
apetyt był najważniejszy.

„Na środku stołu dla najemników 
stała spora ceramiczna misa z cien-
ką zupą – wspomina w książce Otto. 
– Nikt nie miał talerza, wszyscy sie-
dzieli dookoła stołu i czekali (…) 
wszystko odbywało się według sta-
rego, stuletniego zwyczaju. Pierwszy 
sięgał po jedzenie syn gospodarza, 
jako najstarsza i budząca respekt 
osoba. Wziął więc sczerniałą bla-
szaną łyżkę i zaczerpnął zalewajkę 
z miski przypominającej swoimi 
rozmiarami małą oponę.. To była 
rozmieszana w wodzie żytnia mąka, 
z dodatkiem chudego mleka  i dro-
bionego chleba. Potem zanurzył łyż-
kę w misie główny parobek, potem 
Lina, córka gospodarzy, która też 
pełniła funkcję głównej dziewki, po-
tem wolarz i ostatni był krowiarz. 
(…) zupa znikała szybko, dawno 
już zostały wyłowione wszystkie 
okruchy chleba. Jako że trochę zupy 
z łyżek rozlało się po stole główny 
parobek zebrał swoją łyżką te resztki 
i zjadł.

Na dnie miski została jeszcze odro-
bina zupy, po którą w trakcie pierw-
szego swego posiłku w gospodarstwie 
chciał sięgnąć Otto, ale główny paro-
bek odsunął miskę do dziewek i po-
wiedział, żeby ją wyniosły, bo „Nero 
(pies w gospodarstwie) też chce 
zjeść”.

Otto, umiejący czytać i mający 
instynkt opieki nad wielkimi zwie-
rzętami, szybko awansował w gospo-
darstwie. Snuł swoje plany u schyłku 
grudnia 1913 roku, wiedząc, że od 
stycznia do on przejmie obowiązki 
głównego parobka. Tyle, że nikt jesz-
cze nie wiedział, że rok 1914 będzie 
czasem wojny, a kataklizm wojenny 
zniweczy wszelkie plany i marzenia.

Oswald Mentzel po wojennej służ-
bie wrócił na Pogórze Izerskie, za-
mieszał w Nielestnie, samodzielnie 
zbudował dom dla swojej rodziny. 
Część tego obiektu wciąż stoi, na jed-
nym z kamieni w murze domu moż-
na dopatrzeć się napisu – O.M. 1932.

Sam autor opowieści zmarł 
w Niemczech w 1977 r., ale jego opo-
wieści „jego Otto” – krowiarczyka 
zostały wydane po polsku w 2018 r., 
czterdzieści lat później.

Oswald Mentzel: Chłopskie życie czy-
li przygody krowiarczyka Otto”, oficyna 
wydawnicza ATUT, Wrocław 2018

uprawiano boks i podnoszenie cię-
żarów.

Jednym z najbardziej „barwnych” 
obiektów klubowych była szatnia 
przy boisku piłkarskim. Stanowiły ją 
stare wagony kolejowe, odradzały się 
trzykrotnie, jak Feniks z popiołów, 
przy czym akurat w przypadku szatni 
klubu „Zryw” nie ma w tym żadnej 
metafory, bowiem  trzykrotnie były 
one podpalane w 1999, 201 i 2013 
roku. W 2017 r. zbudowano już so-
lidne kontenery, z wodą bieżącą, 
monitoringiem całodobowym, itp., 
więc można powiedzieć, że poziom 
bezpieczeństwa jest już nieporówna-
nie wyższy.

Jakby ironia losu sprawiła, że do 
ciepłej wspominkowej publikacji 
życie dopisano kolejny rozdział, cał-
kiem inny w nastroju. A precyzyjnie 
nie jakieś „życie”, a Dolnośląski Zwią-
zek Piłki Nożnej we Wrocławiu, który 
niekoniecznie łoży na rzecz klubów 
sobie podległych jakieś środki, ale 
dyktuje sporo wymagań, odnośnie 
m.in. szatni.

W piśmie z września 2021 r. napi-
sano, że stadion musi być wyposa-
żony w szatnie o pow. nie mniejszej 
niż 25 m kwadr., z miejscami do 
siedzenia dla co najmniej 20 osób, 
podobnie jak wieszaków, czy szafek. 
W szatni powinny być nie mniej niż 3 

prysznice, toaleta z sedesem i tabli-
ca z wyposażeniem do prezentacji 
taktyki. Dodatkowa szatnia powin-
na być przygotowania dla sędziów.

Można tylko westchnąć… gdzie 
te czasy, kiedy to gra w piłkę na 
wiejskim boisku była dla wszystkich 
czystą, niekomercyjną radością, 
a na boisko w Uboczu zajeżdżał 
bar konny, który sprzedawał towar, 
pobierany „na krechę” z pobliskie-
go wiejskiego sklepu. Maszynista 
parowozu z pociągu przejeżdżają-
cego obok boiska długim gwizdem 
lokomotywy dopingował graczy 
obu drużyn, a linię boiska wyzna-
czano wapnem  wysypywanym go-
łymi rękami… dopiero od 1975 r. 
wyznaczała ją maszyna-samoróbka, 
wykonana z części rolniczych urzą-
dzeń… Trochę tego wszystkiego – 
poza szatnią – szkoda.

BIBLIOTEKA IZERSKA

Stara malownicza szatnia „Zrywu”



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 42 (2021)

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

Podziemna wieża 

Okrzyk „Witia wraca! – A na czym 
to, na kocie?!” jest jednym z tych, któ-
re powtarzały miliony Polaków przez 
całe dekady. Wszyscy, którzy oglą-
dali kultową komedię „Sami Swoi”, 
a potem jeszcze dwa kolejne filmy tej 
trylogii zapamiętali nie tylko niektóre 
wypowiedzi, ale także młodego chło-
paka z jego miłosnymi perypetiami, 
uwikłanego w sąsiedzki spór dwóch 
zwaśnionych rodzin, Karguli i Paw-
laków.

Witia, czyli Jerzy Janeczek, bywa-
jący na lubomierskim Festiwalu nie 
przyjedzie już do miasteczka, które 
przyniosło mu sławę. Zmarł  w lipcu 
br. w wieku 77 lat.

Aktor urodził się w 1944 r., w okre-
sie schyłkowym II wojny światowej, 
a jego rodzicami byli robotnicy przy-
musowi, wywiezieni na roboty do 
Niemiec. Nie był spokojnym dziec-
kiem. Wspominał, że trzy razy omal 
się nie utopił, bo albo zaglądał do 
przerębli i wpadł do niej, albo ktoś 
go zepchnął śpiącego na trampolinie 
i w szoku nawet nie wiedział, gdzie 
jest. Cudem uniknął śmierci.

Rodzice chcieli, by został lekarzem.
On postanowił zostać aktorem, aż 
trzykrotnie zdając egzaminy wstępne. 
Witią został z przypadku, bez prze-
konania poszedł na próbne zdjęcia, 
zresztą trzykrotnie, a kiedy został 
wybrany do roli, to szukano mu part-
nerki. Jadźka, czyli Ilona Kuśmierska 
została członkiem ekipy później.

Wspominał, że był raczej nieśmia-
ły w kontaktach z ludźmi, więc szalo-
na popularność raczej go krępowała, 
niż cieszyła. Inna sprawa, że odzywki 
na granicy chamstwa, z którymi czę-
sto się spotykał: „Wicia, podejdź no 
do płota, jako i ja podchodzę”  draż-
niłyby nawet spokojniejszego, niż on.

W jego życiu przypadków było 
wiele – nikt nie spodziewał się, że 
prościutka komedia „Sami Swoi” od-

Witia nie przyjedzie już do Lubomierza 

niesie tak nieprawdopodobny sukces 
frekwencyjny. Tym bardziej, że śro-
dowisko filmowe odniosło się do niej 
bez większego entuzjazmu. Ale suk-
ces filmu skazał wielu aktorów w nim 
grających na przypisanie im właśnie 
tej jednej, jedynej roli. Późniejsze jego 
role w innych filmach, czy w teatrze 
już nie budziły takich emocji, co nie 
znaczy, że nie były znaczące.

A w 1987 r. kiedy został zwolnio-
ny z Teatru Dramatycznego w War-
szawie znalazł się rzeczywiście „na 
lodzie”. Brak pracy, rozwód i inne 
problemy sprawiły, że postanowił 
emigrować. Na rok.

A jednak w Stanach Zjednoczo-
nych spędził lat 20 – pracował dla 
Polonii amerykańskiej, m.in. współ-
tworząc gazety, organizując imprezy. 
Ponownie się ożenił, powrócił do 
Polski z żoną. Zagrał jeszcze w kilku 
filmach i serialach, m.in. „Na dobre 
i na złe”, „Kobiety mafii”, „Korona 
Królów”, „Kret”. Dopiosał te do swo-
ich filmów z wcześniejszego okre-
su, a grał przecież przed emigracją 
w „Stawce większej niż życie”, „Uciec 
jak najbliżej”, „Sanatorium pod Klep-
sydrą”, „07 zgłoś się”, i wielu innych.

A jednak zapamiętany zostanie 
jako Witia, z koniem, kotem, Jadźką… 

Wiadomość o śmierci Sylwestra 
Chęcińskiego, reżyseria trylogii 
„Sami Swoi” dotarła rankiem 9 grud-
nia 2021 r. i niezwykle wiele osób po-
grążyła w niekłamanym smutku. To 
prawda, że S. Chęciński dożył pięk-
nego wieku (urodził się w 1930  r.), 
ale – jak się mawia – każda śmierć 
jest nazbyt wczesna.

Można też powiedzieć, że w pew-
nym sensie mało który człowiek do-
prowadził do tak rewolucyjnych 
zmian w jednym z miast Pogórza 
Izerskiego. Pod wpływem pierwszej 
części tego filmu w Lubomierzu zmie-
niło się prawie wszystko i – słusznie 
czy nie do końca – to miasteczko sta-
ło się metaforycznie siedzibą polskiej 
komedii filmowej.

Swego czasu S. Chęciński powie-
dział: „Zrobiłem komedyjkę, która 
zaczęła żyć własnym życiem, ale to 
nie powód, żeby mi stawiać cokoły”. 
W różnych formach powtarzał tę tezę 
w wielu miejscach i nie była to ani 
fałszywa skromność, ani kokieteria. 
Tak czuł. Ale widzowie, którzy oglą-
dali ten film, bardzo często po kilka-
naście razy,  czuli zupełnie inaczej.

Dziś, kiedy Festiwal Komedii Fil-
mowych w Lubomierzu liczy już 
ponad 20 lat mało to pamięta – jak 
się zaczynał. Trudno się dziwić, to 
minęło już całe pokolenie i Festiwal 
wydaje się naturalnie trwałym i sta-
łym elementem wakacji. Podobnie 
jak Muzeum Kargula i Pawlaka, jak 
ogródki działkowe „Sami Swoi”, jak 
ulice Kargula i Pawlaka, czy ulica Wa-
cława Kowalskiego… i inne elementy 
współczesności miasteczka. Ten film 
zmienił tę miejscowość, a zmiana jest 
głęboka. 

Ówczesny burmistrz, Olgierd Po-
niźnik, rozważając, jak dodać werwy 
Lubomierzowi wpadł na pomysł or-
ganizacji I Ogólnopolskiego Prze-
glądu Polskich Komedii filmowych 
– tak nazwano późniejszy Festiwal. 
Wspólnie z Jadwigą Sieniuć,  (dziś 
autorka tekstów do miesięcznika 
„Sami Swoi”) obmyślali szczegóły. 
To O. Poniźnik przywiózł własnym 
samochodem z Dobrzykowic jedno 

Mijający rok 2021 to jedna z ważniejszych cezur dla fenomenu filmu „Sami Swoi” i całej trylogii lo-
sów Kargula i Pawlaka, szkoda, że smutny.

Kinomani i mieszkańcy Lubomierza pożegnali aż trzy osoby, które sprawiły, że Lubomierz, znany 
z istnienia tu klasztoru, czy szkoły pedagogicznej zaczął być sławny, jako miejsce, w którym powstają 
kultowe polskie filmy.  W styczniu br. zmarł Ryszard Kotys, sprzedawca kota na targu Lubomierzu, 
w lipcu – Jerzy Janeczek, syn Pawlaka, „Witia”, a w grudniu – Sylwester Chęciński, reżyser wspomnianej 
trylogii. Oni – i ich koledzy z planu filmowego – prawili, że Lubomierz stał się ponad 20 lat temu znaną 
„stolicą” polskiej komedii filmowej. 

„Zrobiłem komedyjkę, która zaczęła żyć własnym życiem…”

Wspomnienie o Sylwestrze Chęcińskim
przęsło autentycznego płotu, które 
„zagrało” w filmie. To dzięki pomy-
słowi, żeby popularyzować tym fil-
mem Lubomierz, mało kto kojarzy, 
że sceny „wiejskie”, czyli większość 
filmu, kręcono właśnie w podwro-
cławskich Dobrzykowicach. Energia 
inicjatorów Festiwalu sprawiła, że 
zdecydowana większość widzów wi-
dzi „Samych Swoich” prawie wyłącz-
nie w Lubomierzu… Taka jest magia 
kina, skutek fantazji i determinacji. 

A twórca? (właściwie warto napisać 
„twórcy”, bo scenarzystą był Andrzej 
Mularczyk, który napisał teksty i dia-
logi, jakie ujęły S. Chęcińskiego). Oni 
mają inne priorytety.

 Faktem jest, że dla każdego twór-
cy powiązanie jego nazwiska z jed-
nym tylko dziełem, nawet najbardziej 
życzliwie odbieranym może być de-
prymujące i  irytujące. Kilka innych 
głośnych filmów wyszło spod jego 
oka, w tym – też bardzo popularny – 
„Wielki Su”. Ale sławy „Samych Swo-
ich” żaden z następnych nie przebił. 
Można więc powiedzieć, że w tym 
przypadku setki tysięcy widzów mieli 
znacznie cieplejszy stosunek do filmu, 
niż jego twórca, co jest swoistą ironią 
losu.

Jeśli uznać, że za odbiór dzieła 
w znacznej części odpowiada dobór 
aktorów, to S. Chęciński miał „dobrą 
rękę” do tego. W jego filmie „Historia 
żółtej ciżemki” debiutował w roli ma-
łego chłopca Marek Kondrat, wów-
czas 11. letni chłopiec. Młody Leon 
Niemczyk zagrał w kolejnym filmie 
S. Chęcińskiego – „Agnieszka 44”. 
Pawlaka w ogóle miał zagrać Jacek 
Woszczerowicz, wielki aktor teatral-
ny, potem myślano o Witoldzie Pyr-
koszu, a w końcu wybrano Wacława 
Kowalskiego, który po prostu wbił do 
głowy ten film całej kinowej widow-
ni. A przy nim Władysław Hańcza 
stanowił kontrast, który nie mógł być 
niezapamiętanym. Przypadkowo też 
wybrano studenta szkoły filmowej – 
Jerzego Janeczka – „Witię”, a i „Jadź-
ka”, to znaczy 18-letnia wtedy  Ilona 
Kuśmierska, musiała przerwać po-

dróż nad Balaton, bo „po drodze”, 
w Budapeszcie dowiedziała się, że 
wygrała casting do roli w „Samych 
Swoich”. Na cztery miesiące (tyle 
tylko kręcono ten film) znalazła się 
w gronie aktorów.

Anna Dymna na korytarzu Wy-
twórni Filmów Fabularnych we 
Wrocławiu została zauważona przez 
S. Chęcińskiego, by zagrać Anię 
Pawlaczkę, wnuczkę zadziornego 
dziadka. Widząc ją powiedział – „o, 
Ania Pawlaczka”, na co – wtedy stu-
dentka „filmówki” powiedziała, że to 
pomyłka, bo nazywa się Ania Dzia-
dyk”. Usłyszała w odpowiedzi – ”bo 
ty jeszcze nie wiesz, że nią jesteś”.  
Tak to zapamiętała  A. Dymna.

*
Na marginesie: drugie Muzeum 

Kargula i Pawlaka znajduje się 
w Gostkowicach, gdzie m.in. prze-
chowywany jest oryginał maszyno-
pisu scenariusza. Właściciel obiek-
tu, Edward Masłowski dba o to, by 
jego goście mogli też zobaczyć, jak 
się żyło osadnikom powojennym. 
W Dobrzykowicach na jednym z do-
mów, gdzie kręcono sceny wiejskie 
wisi tablica, informująca o tym. 

Ale dla prawie wszystkich tylko 
Lubomierz jest sednem tego filmu, 
który stworzył S. Chęciński, bywa-
jący na Festiwalach od pierwszej ich 
edycji w 1997 r.

Czy może istnieć coś takiego jak 
podziemna wieża? Absolutnie nie. 
A czy może być atrakcją podziemna-
wieża? Tak, i to ogromną!

Patrycja Werecka, przewodnik su-
decki, która dzierżawi jako przedsię-
biorca turystyczny nieczynną wieżę 
ciśnień w Mirsku i sztolnie podziem-
ne po byłej kopalni w Krobicy przy-
znała, że kiedy myślała, jak nazwać 
swoje przedsięwzięcie, to nie od razu 
wpadła na ten pomysł. – Oczywi-
stym jest, że nazwa ma być krótka, 
łatwa do zapamiętania, atrakcyjna 
i intrygująca – powiedziała. – Tyle, 
że to wie każdy. Nazwa „wieża ci-
śnień i kopalnia” – odpadała, bo za 
długa. Metodą kolejnych skrótów 
doszła do owej „podziemnejwieży”, 
co wzbudziło zainteresowanie nawet 
ludzi specjalizujących się w promo-
cji. Uznali, że pomysł takiej nazwy to 
strzał w dziesiątkę.

– Ale poza nazwą z tą „dziesiątką” 
to już nie zawsze łatwo szło – przy-
znaje. – Przejęłam w 2019 r.  obiek-
ty, które „od zawsze” były nieczyn-
ne w terminie listopad – marzec. 

A przejęłam je w październiku. Za-
nim skutecznie spopularyzowałam je 
w okolicznych miejscowościach, ho-
telach i pensjonatach, to nastała zima 
i chwilkę było nieźle, a potem – od 
marca – przyszedł covid i wszystko 
się skończyło, łącznie z kredytowa-
niem bankowym tej inwestycji, a jest 
niemała kwota. Oczywiście można 
powiedzieć ludziom „to jest wieża, 
można tam wejść, a to jest kopalnia, 
tam też można, nawet do środka”. 
Tyle, że to jest średnio zachęcające. 
Wieża może służyć do nauki wspi-
naczki na linach, przed wejściem do 
kopalni powinien być rozrastający się 
skansen starego górnictwa, itp. Mam 
mnóstwo pomysłów, sporo ener-
gii, tylko czas do ich wdrażania jest 
średni.  Żeby uszanować i przepisy, 
i finanse to musimy tak organizować 
zwiedzanie, żeby w małych grupach 
choćby kopalnię mogło odwiedzić 
dużo ludzi. Muszę więc zatrudnić 
przewodników, ryzykując, że znowu 
ktoś coś zamknie, albo ograniczy. 
Ale nie mogę się bać, bo stracę wy-
edukowanych przewodników, którzy 

muszą nabrać wartościowej rutyny, 
poznać reakcję zwrotną ludzi, itp. Nie 
narzekam – dajemy sobie radę i trud-
ne chwile już chyba – odpukać – za 
nami.

Zarówno wieża, jak i sztolnia, to 
„kopalnie” w rozumieniu wciąż no-
wych inspiracji. Choćby sprawa nie-
toperzy, które mogą być uatrakcyjnie-
niem dla turystów, a jeśli nawet nie 
one same, to informacje o nich, o ich 
życiu, aktywnościach, itp. Dla przy-
kładu: czy ludzie mogą usłyszeć głosy 
nietoperzy? W naturalnych warun-
kach nie, bo emitowane są one w zbyt 
wysokiej częstotliwości. Ale istnieją 
sposoby, by tę częstotliwość obniżyć 
i wtedy będzie można usłyszeć ich 
rozmowy.  Albo woda w kopalni… 
Jest uciążliwością, ale może być wiel-
ką szansą. Trwają badania, czy zawie-
ra i w jakich ewentualnie dawkach 
radon? Jeśli tak, to sztolnia może stać 
się miejscem poniekąd kuracyjnym. 
Od kilku lat trwają badania, pierw-
sze wyniki są obiecujące. Być może 
– po niezbędnych ustaleniach uda się 
uruchomić kilkudziesięciominutowe 
sesje wdychania radonu w dawkach 
leczniczych. Trwają też obserwacje 
intensywności „potoków turystów”, 

bo dzień niepodobny do dnia, ale 
przez te dwa lata ujawniły się pewne 
prawidłowości i wiadomo już, przy 
jakich warunkach meteo w sztolni 
i na wieży jest wielu gości, a przy 
jakich nie ma ich prawie wcale. Ta 
wiedza sprawia, że można precyzyj-
nie planować prace, a co za tym idzie 
– świadomie szukać możliwości kre-
dytowych do dalszego rozwoju. 

Okazuje się, że „podziemnawieża” 

daje niezłą lekcję przedsiębiorcom, 
ale też jest źródłem odkryć i inspira-
cją do poszerzania działalności. O ko-
lejnych pomysłach Patrycji Wereckiej 
nie piszemy, żeby nie zapeszyć, ale 
napiszemy, jeśli okażą się sukcesem. 
Możemy tylko uchyli rąbka tajem-
nicy i powiedzieć, że w najbliższych 
planach jest poszerzenie ekspansji, 
bo dla rzutkiej osoby wieża, nawet je-
śli podziemna, czasami nie wystarcza. 

Ryszard Kotys i Jerzy Janeczek na targu z kotem
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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

w Płoszczynie, Czernicy i Dziwiszo-
wie, a w samym Jeżowie Sudeckim  
zbudowano samą siłownię. Plac za-
baw tam będzie budowany z innych 
środków. Łącznie na nasze działania 
w tym zakresie musieliśmy przezna-
czyć ok. 3000 tys. zł. Część środków 
– 110 tys. – już spłynęła na ok. 120 
tys. zł kolejnych czekamy, trochę do-
łoży ze środków budżetowych gmi-
na. Ale to bardzo przyjemny widok, 
kiedy pogoda jest trochę lepsza, jak 
dużo dzieci tu przychodzi, jaką po-
pularnością cieszą się te wszystkie 
urządzenia. Nie żałujemy wysiłku 
i nerwów, bo – co tu ukrywać – tro-
chę emocji to wszystko kosztowało, 
ale warte jest naszej pracy.

Centrum zabaw i siłownia w Sie-
dlęcinie jest tylko fragmentem więk-
szego kompleksu. W stojącym obok 
budynku mieści się biblioteka, re-
miza straży pożarnej i świetlica. Re-
mont niektórych z tych pomieszczeń 
pochłonął grubo ponad 300 tys. zł, 
ale dziś można to uznać za prawdzi-
we centrum aktywności kulturalnej 

Nie tylko siłownia

Nie tylko w Siedlęcinie 

INFR ASTRUKTUR A TURYST YCZNA, REKREACYJNA
i fizycznej wsi. Wszystko to bowiem 
przylega do dwóch boisk. Na płycie 
jednego mieści się małe boisko do 
piłki siatkowej i do gry w koszy-
kówkę, na drugiej – „orlik”. A tuż 
za nimi – nieduże miejsce do grillo-
wania, więc wiosną, latem i wczesną 
jesienią kręci się tu w rozmaitych 
sprawach wielu ludzi.

– To miejsce kompletne – mówi M. 
Tyka – bo jeśli ktoś ma dalej, to może 
tu podjechać samochodem, jest dobrze 
utrzymane miejsce do parkowania dla 
kilkunastu aut. To wszystko wymaga 
w miarę troskliwej opieki, ale i to da się 
załatwić, tym bardziej, że sporą aktyw-
ność w sposobie gospodarowania wy-
kazuje Koło Gospodyń Wiejskich. 

– Siłownia w Siedlęcinie – powie-
dział nam Marian Tyka, prezes Sto-
warzyszenia „Nasz Siedlęcin” – jest 

tylko jedną z kilku w naszej gminie. 
Podobne zespoły urządzeń, to znaczy 
siłownie z placami zabaw powstały 

Od niespełna pół roku, a dokładnie 
od sierpnia 2021 działa Dom Gościn-
ny MAXIMUS w Lubomierzu. Po 
ok. 5-rocznej budowie otworzył się 
dla przyjezdnych i jest z pewnością 
jednym z najbardziej nowoczesnych 
obiektów tego typu nie tylko w Lu-
bomierzu, i nie tylko w tej gminie. 
Telewizory w pokojach, klimatyzacja, 
osobne łazienki, wifi… – to już stan-
dard hotelu.

– Czy to nie nazbyt wysoki stan-
dard na miasteczko, do którego nie 
przyjeżdżają ludzie wyjątkowo za-
możni… – zgłosiliśmy wątpliwość.

– Uważamy, że każdy gość zasługu-
je na możliwie wysoki standard – pa-
dła odpowiedź. – Mieliśmy i łatwiej, 
i trudniej, żeby ten standard osią-
gnąć. Trudniej, bo potrzebnych było 
naprawdę sporo pieniędzy. A w pew-
nym sensie łatwiej, bo zainstalowanie 

MAXIMUS – znaczy spełnienie marzeń
tych wszystkich urządzeń w gospo-
darstwie agroturystycznym byłoby 
bardziej skomplikowane, niż w pro-
cesie budowy obiektu od podstaw. 
To zresztą nie znaczy, że czujemy się 
lepsi od gospodarstw „agro”. Jeste-
śmy po prostu inni. Noclegi na wsi 
mają swoją magię, bliskość zwierząt, 
stare wnętrza… takich obiektów 
po prostu nie można porównywać. 
A zbudowaliśmy MAXIMUSA tutaj, 
w niewielkim mieście, bo tu miesz-
kamy, tu pracujemy, tu czujemy się 
dobrze i chcemy, żeby goście Lubo-
mierza też się dobrze tutaj czuli.

– To nie tylko hotel?
– Zdecydowanie nie. Taki obiekt 

w takiej miejscowości powinien słu-
żyć także na spotkania rodzinne, 
przyjęcie nieco większej grupy gości 
mieszkańców miasta, którzy nie za-
wsze mogą się pomieścić w nie zawsze 

obszernych mieszkaniach. To miejsce 
na przyjęcia komunijne, okoliczno-
ściowe, itp. Niepostrzeżenie zmienia 
się nasza polska obyczajowość, myśli-
my, że w dobrą stronę. Kiedy zapra-
szamy kogoś na ślub córki, czy syna, 
to chcielibyśmy, żeby po zabawie nasi 
goście dobrze odpoczęli, i byli moż-
liwie blisko nas. Trudno im zaofero-
wać łóżko-kanadyjkę, czy wersalkę 
w przedpokoju. Nasz MAXIMUS 
być może wyprzedza nieco takie po-
trzeby, ale z pewnością nie wyprze-
dza za bardzo. Rzeczywiście – zależy 
nam szczególnie, by wykorzystywane 
były nasze pokoje, na tzw. obłożeniu 
noclegów, ale – nie biorąc pod uwa-
gę koronawirusa – nie powinniśmy 
mieć problemów z wykorzystaniem 
potencjału. Oczywiście – epidemia 
wszystko postawiła na głowie. Tyle, 
że inwestycji tego typu nie planuje się 
na bieżąco, więc epidemia – mamy 
taką nadzieję – jest tylko przejściową, 
niedługą trudnością.

Rzuca się w oczy, że ten dom nie uda-
je, jak niektóre pokoje pałacowe, ob-
cej sobie stylizacji. Jest naturalny.

Tymczasem nie ma i nie będzie tu 
restauracji działającej „na zewnątrz” 
– kuchnia jest w stanie przygotowy-
wać „obiady abonamentowe” i tak 
już się dzieje. Będzie pracować też 
na rzecz przebywających tu gości 
hotelowych i  w procesie organizacji 
przyjęć.

– Czego można życzyć inwesto-
rom? – zapytaliśmy na koniec.

– Może tego, żebyśmy sami…. 
znaleźli czas na wyjazd na choćby 
dwutygodniowy urlop? – padła od-
powiedź. – Bardzo nam tego brakuje 
po kilkudziesięciu miesiącach spo-
rego wysiłku, który w przypadku ta-
kich inwestycji w zasadzie nigdy się 
nie kończy. Jesteśmy w pełni świado-
mi, że nasza praca właściwie dopiero 
się zaczyna. Sama budowa była tylko 
wstępem.

W domu wszechobecne jest drew-
no – nie tylko meble, ale i ściany czy 
sufity są nim wyłożone. To dodaje 
aury swojskiej sielskości, mimo na 
wskroś nowoczesnego wyposażenia. 

ROZWÓJ DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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PODEJMOWANIE DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– Znowu przyniosłaś do domu tę 
całą chwaściarnię – słyszałam nie-
rzadko, kiedy wracałam ze swoich 
wypraw po zioła. Faktycznie, niektó-
re po kilku godzinach noszenia nie 
imponowały wyglądem, ale pozory 
mylą. Zioła to zioła i mają swoją war-
tość.  Kiedy więc zaczęłam poważnie 
myśleć o zajęciu się ziołami, to nie 

miałam żadnej wątpliwości, jak się 
powinien nazywać mój projekt – po-
wiedziała  nam Ewa Ambroży, zaj-
mująca się „edukacją proekologiczną 
i konsumencką w oparciu o lokalne 
zasoby z zachowaniem zasad ochro-
ny środowiska”. Tak brzmi formalny 
tytuł przedsięwzięcia.

Wprosiliśmy się na warsztaty, pro-
wadzone przez właścicielkę „Chwa-
ściarni” i uczestniczyliśmy w produk-
cji  „kul kąpielowych” – ale wyłącznie 
w roli świadka. Zanim jednak do tego 
doszło, udało się porozmawiać o zio-
łach. – Właśnie wróciłam ze zbiórki 
ziół – powiedziała E. Ambroży, co 
było zaskoczeniem, bo i mróz, i śnie-

Po prostu „Chwaściarnia”

W polu, w lesie i nad brzegami rzek  
skutecznie szukamy zdrowia 

gu sporo… – Są rośliny, które się 
zbiera właśnie teraz, a czasami nawet 
wyłącznie po większych mrozach 
– padło wyjaśnienie. – Dla przykła-
du tarnina, czy jarzębina musi być 
przemrożona, wtedy traci goryczkę. 
Nalewka z takiej tarniny uzyskuje 
smak i aromat wędzonych śliwek. 
A bluszcz na ekstrakty,  a korzenie, 

kory, igły, żywice… Wszystko może 
być przydatne. Bluszcz bywa świet-
ny w kosmetykach, a inne rośliny 
w nalewkach, syropach, maściach… 
Każda pora roku ma swoje zioła, 
które działają na rozmaite dolegli-
wości – na przykład  zagęszczone 
ekstrakty z pączków topoli działają 
przeciwzapalnie, ale i przeciwbólo-
wo. Zbieranie ziół wciąga powoli, 
to jest jak matnia. Po pierwsze – to 
zajęcie na świeżym powietrzu przez 
cały rok, po drugie – trzeba mieć 
wiedzę, gdzie można we właściwym 
czasie zebrać potrzebne nam rośliny, 
z których wyroby mogą się przydać 
za pół roku, albo i później. A czasa-

mi – lepiej żeby się nie przydawały 
w ogóle…

– A czemu to?
– jeśli się przydają, to znaczy, że 

mamy jakieś problemy – mówi E. 
Ambroży. – Zresztą są zioła, któ-
rych należy używać ze znawstwem, 
bo (jak w każdym przypadku) jeśli 
jest czegoś zbyt wiele, to może za-

szkodzić, a zbyt mało – nie poma-
ga. Są gatunki niepozornych roślin, 
które, nieodpowiednio przygoto-
wane, mogą mocno zaszkodzić. 
A są i regiony, gdzie kultura ludo-
wa (jak na Lubelszczyźnie) jeszcze 
niedawno nakazywała umieszczać 
zioła w trumnie. Nie jest też przy-
padkiem, że na metalowych ogro-
dzeniach wokół grobów wykuwane 
są niekiedy kwiaty maku, symbolu 
wyciszenia, ukojenia.  Są zioła, które 
można bezpiecznie stosować we-
wnętrznie, ale są też takie, do pozy-
skiwania których, bez ugruntowanej 
wiedzy i doświadczenia, nie należy 
się zabierać. 

Gawęda znawcy o ziołach może 
trwać w nieskończoność, bo okazu-
je się, że „kalendarz zbieracza ziół” 
może być WYPEŁNIONY CO DO 
DNIA PRZEZ CAŁY ROK.

Może on bowiem wyglądać tak:
– styczeń, a trochę luty – zbiera-

my korę wierzbową, przesuszamy 
ją i trzymamy w szczelnym naczy-
niu. Przygotowany z niej wywar 
jest świetny przy stanie zapalnym 
dziąseł, to dobra płukanka przy 
obrzmieniu migdałków.

Osoby cierpiące na dolegliwo-
ści żołądka powinny w okresie od 
Trzech Króli (6.01.) do początku 
lutego zebrać i wysuszyć pączki 
z gałązek gruszy. Później zrobiony 
z nich wywar działa ogólnie wzmac-
niająco.

Wywar z drobno posiekanych 
igieł świerku, jodły, czy sosny, a tak-
że ewentualnie pokrojone młode 
pędy czy szyszki i wywar z nich 
wlany do wanny stymulują  krążenie 
krwi w organizmie.

A gałęzie sosny, zebrane na wy-
rębach, umieszczone w pokojach 
i często zmieniane to „pokojowe 
ziele lecznicze”, znakomity środek 
pneumonologiczny.

Ziemniak – to dobre źródło wi-
taminy C, a i woda pozostała po 
gotowaniu ziemniaka to świetny 
dodatek do produkcji domowego 
mydła …

I tak można bez końca, czerpiąc 
z wiedzy, doświadczenia, ale i ksią-
żek, szukając roślin, a później spo-
sobu na ich twórcze przetworzenie. 
Zresztą nie tylko jako zioło, które 
poprawi samopoczucie, ale też szu-
kając dla roślin innych zastosowań. 
Dla przykładu krokosz, który w sta-
rożytności był specjalnie uprawiany, 
a teraz jest rośliną określaną jako 
chwast był dawniej rośliną farbiar-
ską i oleistą, używany do produk-
cji ówczesnych szminek. Zamiast 
koszmarnie drogiego szafranu uży-
wano właśnie będącego „pod ręką” 
krokosza. A napar z listków i kwia-
tów ma działanie przeczyszczające. 
Jest gorzki w smaku, ale skuteczny. 
Obecnie coraz bardziej popularny 
staje się olej z krokosza, który za-
wiera ogromne ilości NNKT, przez 
co sam w sobie jest doskonałym ko-
smetykiem zarówno do włosów jak 
i skóry. 

– Ale z ziołami trzeba ostrożnie – 
przestrzegają fachowcy.–  Nawet te 
najbardziej popularne, jak mięta, po-
krzywa czy melisa, stosowane przez 
dłuższy czas, mogą wywołać dzia-
łania niepożądane, jak na przykład: 
kamica szczawianowa, apatia, rozre-
gulowanie pracy żołądka.

Uzbrojeni w wiedzę obserwowali-
śmy grupę prawie dwudziestu osób, 
które – po krótkim instruktażu – 
z różnych proszków przygotowywały 
kule kąpielowe. Jak je zlepić, żeby się 
nie rozsypały? Jak wyjąć  je z formy, 
żeby zachowały kształt kuli i nie pę-
kły w dłoni? Co zrobić, żeby pach-
niały, ale nie męczyły zapachem? Jak 
je zabarwić, żeby kolorowy osad nie 
pozostawał na wannie?

Na takie i podobne pytania – 
a było ich wiele – uczestnicy otrzy-
mywali odpowiedź niemalże od ręki. 
A chociaż pierwsze kule rozsypywa-
ły się w proch, to po kilku minutach 
pojawiły się już trwałe, pachnące 
i kolorowe. A prowadząca warszta-
ty w trakcie pracy kilku zespołów 
dorzucała przeróżne ciekawostki 
i anegdoty.

– Po co do różnych proszków przy 
wytwarzaniu kuli kąpielowej doda-
jemy skrobi? – żeby kula rozpusz-
czając się w wodzie pływała po jej 
powierzchni. A dlaczego Kleopatra 
ponoć ubóstwiała kąpiele w mleku? 
– wcale nie dlatego, że w mleku, ale 
żeby łatwiej rozpuszczały się olejki 
eteryczne, które dobrze służą skórze. 
A po co w naszej kuli jogurt w prosz-
ku? – żeby odżywić i natłuścić skó-
rę. A czy – jeśli zabarwimy kulę na 
fioletowo, czy niebiesko, to ten kolor 
zabarwi wodę? – nie, jeśli użyjemy 
właściwego barwnika. A wracając do 
kul – bywają kapryśne choćby dlate-
go, że w zależności od wilgotności 
powietrza w pomieszczeni, w któ-
rym są przygotowywane mogą być 
bardzo trwałe, albo po prostu rozsy-
pać się w proch

Życzliwej gościny uczestnikom 
warsztatów udzieliła Biblioteka 
w Bolesławcu, a warsztaty zaczęły się 
wtedy, gdy wyszli ostatni czytelnicy 
książnicy. Nie zdradzamy wszystkich 
tajemnic twórczyni „Chwaściarni”, 
bo to i nie jest do końca możliwe, tak 
wiele ich jest, ani potrzebne. Każdy, 
kto jest naprawdę zainteresowany – 
może wziąć udział w warsztatach, do 
czego zachęcamy. 

Pierwszy etap realizacji projektu 
współpracy dobiegł końca. W trud-
nym czasie pandemii Covid-19 uda-
ło się nam zrealizować prace bu-
dowlane w obiektach, w których 
będą Centra Edukacyjne. Obecnie 
przygotowujemy się do zakupu wy-
posażenia, materiałów na warsztaty 
i realizacji warsztatów. Centrum 

Edukacyjne powstające w Partner-
stwie Izerskim mieścić się będzie, 
w zespole poklasztornym Bene-
dyktynek w Lubomierzu. Centrum 
Edukacyjne „Zielarnia Benedyk-
tynek” będzie prowadziło warsz-
taty związane z wykorzystaniem 
ziół w kuchni, medycynie, rozpo-
znawaniem ziół w terenie oraz ich 

oznaczaniem, ale to nie wszystko.
Przygotowujemy ofertę zajęć edu-
kacyjnych skierowaną do różnych 
grup, będziemy organizować szko-
lenie dla edukatorów, którzy będą 
prowadzić zajęcia w Centrum. Sala, 
w której będą prowadzone warsz-
taty pełniła funkcję Sali Odwiedzin 
w klasztorze. Chcemy pokazać hi-

storię Benedyktynek prowadzących 
szkołę w Lubomierzu. Nie wszy-
scy wiedzą że siostry produkowa-
ły tutaj eliksir wykorzystując zioła 
uprawiane w ogrodzie klasztornym. 
Historia jest bardzo bogata i cieka-
wa, a warsztaty przybliżą mieszkań-
com i turystom jeszcze jedno mało 
znane miejsce. Partner projektu 
Stowarzyszenie Wzgórza Dalkow-
skie przygotowuje Centrum Eduka-
cyjne, w którym będą odbywać się 
warsztaty ceramiczne, LGD Bory 
Dolnośląskie Centrum Edukacyjne 

gier i zabaw interaktywnych, nato-
miast Stowarzyszenie Turkowska 
Unia Rozwoju-TUR Centrum Edu-
kacyjne zielarskie.

W ramach projektu zostanie wyda-
na  oferta edukacyjna wszystkich Part-
nerów, zachęcająca do odwiedzenia 
Centrów Edukacyjnych mieszczących 
się w województwie Dolnośląskim, 

Wielkopolskim i Lubuskim. Bę-
dziemy informowali o dalszych po-
stępach w projekcie, a planowany 
termin  otwarcia centrów edukacyj-
nych  w okresie maj-czerwiec 2022.

PROJEKT WSPÓŁPRACY „KORZENIE I SKRZYDŁA”
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Noc z 14/15 lipca br. była jedną 
z tych (przynajmniej dla mieszkań-
ców wielu miejscowości z okolic 
Lwówka Śląskiego i samego miasta), 
o których pamięta się pewnie do 
końca życia. Deszcze zaczął padać 
przed północą…

Kilka godzin później można było 
już pisać, że zalane zostały domy 
i ulice woda z potoków, które w zwy-
kłych dniach mają po 10 cm głębo-
kości rwała falą powyżej 2 metrów 
wysokości, więc rozrywanie most-
ków, urywanie kawałków  asfaltu, 
czasami do połowy szerokości jezdni 
stało się faktem.

Droga z Pławnej do Lubomierza 
została porozbijana i przez dłuższy 
czas była w ogóle nieprzejezdna. 
Z  niektórych podwórek… zniknęły 
samochody, które woda wepchnęła 
do potoków, woda porywała kurni-
ki z kurami czy kaczkami, psie budy, 
niszczyła uprawy.

Zdjęcia, wykonane przed połu-
dniem następnego dnia nie oddają 
grozy sytuacji z nocy. Wprawdzie 
widać po śladach wody, że bez trud-
ności kilka godzin wcześniej wlewa-
ła się do wielu mieszkań, że Zamek 
Legend Śląskich tonie w błocku i tyl-
ko ciężki spychacz może zaradzić 
sytuacji. A trudno sobie wyobrazić, 
jak te miejsca wyglądały nocą, gdy 
w głębokim mroku fala powodziowa 
rosła z minuty na minutę, zagrażając 
wszystkiemu – ludziom, inwentarzo-
wi i budynkom.

Dzień później media podały, że 
w dobrze zorganizowanych Niem-
czech śmierć na skutek nawałnic 
poniosło ponad 80 osób, a wiele 
uznano za zaginione i ich los jest nie-
znany. Trudno się jednak pocieszać, 
że gdzie indziej było jeszcze gorzej.

Jak na ironię losu właśnie w Pław-
nej, tak bardzo dotkniętej nagłym 
wezbraniem wód potoków Dariusz 
Miliński zbudował Arkę Noego. I jak 
w biblijnej przypowieści – powstała na 
wzgórzu, więc woda jej nie zagroziła. 
Pochylony przez wysoką wodę drogo-
wskaz, kierujący do Arki można było 
odczytać bardzo symbolicznie…

Rzeki z nieba Anioł wylądował
Od kilku już lat obserwujemy 

z zainteresowaniem sposoby promo-
wania Zawidowa poprzez rozmaite 
sposoby nawiązania do wizerunku 
Archanioła Michała (a właściwie – 
uniwersalnego wizerunku anioła, 
nawiązującego do herbu miasta). 
Począwszy od kartek okolicznościo-
wych, znaczków pocztowych, kalen-
darzy, konkursów, ceramiki, bajek 
ostatnio wydanych we współpracy 
z zaprzyjaźnionym niemieckim 
miastem Bernstadt am dem Eigen. 
Wydawałoby się, że pomysły na pro-
mocję muszą się kiedyś wyczerpać. 
Nie wspominając, że i niezbędne 
pieniądze też wyczerpać się muszą. 
Okazuje się, że nie doceniliśmy skali 
wyobraźni animatorów tego przed-
sięwzięcia i rozmachu podejmowa-
nych działań, ani też aktywności i ta-
lentu  w pozyskiwaniu sojuszników 
dla tej pracy .

– Ostatnio przyleciał do nas 

„nasz” anioł – powiedziała Agniesz-
ka Roczon z UM. – Mogę powie-
dzieć, że dosłownie przyleciał, wcale 
nie na czarodziejskim dywanie, a… 
na ręczniku! Czarodziejskim.

Aniołów latających na ręcznikach 
plażowych jeszcze nie widzieliśmy, 
niemniej tak ręcznik rzeczywiście 
do Zawidowa przyleciał. Z wyhafto-
wanym napisem „Zawidów – Miasto 
Anioła” i charakterystycznym dla 
Zawidowa logo.

– To nie jest nasze ostatnie sło-
wo – zapowiada A. Roczon. – Nie 
mogę teraz zdradzić szczegółów, bo 
na to trochę za wcześnie, ale mamy 
pomysł, jak zaprosić naszego anioła 
do… kuchni. Zresztą nie tylko tam. 
Wielu mieszkańców polubiło tę za-
bawę z aniołem, stąd będziemy ją 
kontynuować sukcesywnie. I zapew-
niamy, że nie zabraknie ani wyobraź-
ni, ani pieniędzy. To nie są nazbyt 
wielkie kwoty, a zresztą na niektóre 
działania znajdujemy sponsorów. Ja-
kim cudem? – właśnie dzięki aniel-
skim wysiłkom

W dniu 26.01.2021r. Stowarzyszenie LGD 
Partnerstwo Izerskie podpisało umowę z Sa-
morządem Województwa Dolnośląskiego na 
realizację operacji „Izerska Marka Lokalna”.

Celem operacji własnej jest utworzenie 
marki lokalnej obszaru działania LGD Part-
nerstwo Izerskie poprzez opracowanie strate-
gii, znaku graficznego oraz wydanie gadżetów 
promocyjnych.

„Izerska marka lokalna”
Prace nad opracowaniem strategii obejmo-

wały m.in. warsztaty z mieszkańcami, lidera-
mi lokalnymi i producentami, ankietowanie, 
przygotowanie analizy SWOT. Następnie 
przystąpiono do opracowania znaku graficz-
nego „Logo Izerskiej Marki Lokalnej”, które 
zostało wybrane na podstawie głosowania 
i konsultacji społecznych.

Kolejnym zaplanowanym działaniem było 
stworzenie pakietu gadżetów promocyjnych 
z wybranym logo Izerskiej Marki Lokalnej. 
Wszystkie zaplanowane gadżety zostały opa-
trzone logotypem Marki lokalnej oraz logo-
typami Programu PROW 2014-2020 zgodnie 
z księgą wizualizacji.  

Przystąpiliśmy do realizacji operacji wła-
snej. W pierwszym etapie z ofert  które zostały 
złożone na wykonanie Strategii Izerskiej Mar-

ki Lokalnej i opracowanie logotypu, wybrana 
została Fundacja Boskie Karkonoskie. Trudny 
czas pandemii utrudniał realizację naszego 
projektu a zwłaszcza spotkania z naszymi pro-
ducentami, jednak pomimo trudności udało 
się nam wypracować założenia strategii oraz 
przeprowadzić konkurs na wybór logotypu 
Izerskiej Marki Lokalnej.

Strategia Izerskiej Marki Lokalnej została za-
mieszczona na naszej stronie www.lgdpartner-
stwoizerskie.pl w zakładce „operacja własna”.

Dziękujemy mieszkańcom za nadesłane cen-
ne uwagi, udział w spotkaniach, pomoc przy 
wyborze logotypu dla  Izerskiej Marki Lokal-
nej. W nowym roku powołamy kapitułę która 
będzie nadawała logo marki wg. Regulaminu 
zawartego w strategii.

Wyniki prac kapituły przedstawimy w 2022r.  

Zagadki 
„EtnoFitu”

Czy „kurczak a’la przepiórka” 
znajdzie uznanie w środowisku Kół 
Gospodyń Wiejskich? Trudno od-
gadnąć, podobnie, jak zupa krem pa-
prykowo-pomidorowy z mozzarellą, 
nadziewane udka na sałatce z bocz-
niaków, czy tiramisu po polsku. 
Wprawdzie, gdy zerknęliśmy w prze-
pis tego „polskiego” tiramisu i oka-
zało się, że autorki wypieku „spolsz-
czyły” ciasto, eliminując żółtko jaja 
kurzego, a dodając (polskie?) nasio-
na „chia”, to się trochę zdziwiliśmy, 
ale bez zewnętrznych oznak takich 
emocji, bo prezenterki były bardzo 
zdeterminowane. Na  pytania o do-
puszczalną skalę nowatorstwa kuli-
narnego postanowiły odpowiedzieć 
gospodynie z Warty Bolesławieckiej, 
zachęcone przez Fundację Kultu-
ralna Przestrzeń i Centrum Kultury 

w Piekoszowie. Dla przeciętnego 
mężczyzny udka to udka, a kurczak 
nie powinien udawać przepiór-
ki, nawet na talerzu. Ale – zgodnie 
z formułą wyszywaną niegdyś na 
kuchennych makatkach „Jak żona 
gotuje – mężowi smakuje”.  A żony 
z KGW chcą nowocześnie, czyli „fit” 
i zdrowo, więc pewnie trzeba będzie 
przywyknąć.

Gmina Piekoszów ze świętokrzy-
skiego podjęła się pilotażu ogólno-
polskiego i mocno nowatorskiego 
przedsięwzięcia. Echa tegoż dotarły 
m.in. na Pogórze Izerskie. Niosły te 
echa m.in. reprezentantki różnych 
stowarzyszeń, w tym „Kreatyw-
ne Kobitki”, „Dumne Lesiczanki”, 
więc lepiej nie zaczynać dopytywać 
o szczegóły.

Czekamy finału – zwieńczeniem 
akcji „Moda na EkoFit” ma być 
m.in. nowa gra planszowa. Może się 
okazać bardziej zjadliwa, niż wspo-
mniany kurczak. 

Szczególnie przez lunetę, któ-
ra stanęła na skałach Szwajcarii 
Lwóweckiej. Urządzenie zapewnia 
znaczne powiększenie – 25-30-krot-
ne, co pozwala zapoznać się ze spo-
rym obszarem Pogórza Izerskiego. 
Wprawdzie prawdziwym magne-
sem luneta bywa przede wszystkim 

Z góry widać lepiej
w dniach, kiedy mgły nie zalegają 
tak gęste, jak to bywa późną jesienią, 
czy w okresach zimy, dymów, itp., ale 
z pewnością będzie to atrakcja dla 
tych, którzy do tej pory zadowalali 
się oglądaniem skał Szwajcarii od 
podnóża, nie widząc sensu, by wspiąć 
się wyżej.

Widoki przez lunetę są – przynaj-
mniej tymczasem – darmowe i każdy 
chętny może mieć je przed oczyma, 
do czego zachęcamy. Tym bardziej, 
że luneta pomaga też dostrzec sporą 
część grani Karkonoszy przy lepszej 
przejrzystości powietrza. 

Oczywiście nie wszyscy są zado-
woleni, bo jednym przeszkadzają 
drzewa, a drugim mgły, ale z pewno-
ścią luneta przyciągnie wielu.

Barcinek

Pasiecznik

Pławna Dolna

OPER ACJA WŁ ASNA
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Z najwyższą przyjemnością spo-
tykamy się z dziećmi z rozmaitych 
przedszkoli i rozmawiamy z nimi 
o najpoważniejszych aspektach ży-
cia. Nie zawsze rozmowy układają 
się po naszej myśli, bo dzieci mają 
swoje ważniejsze sprawy i trzeba to 
uszanować, ale niekiedy udaje się 
je namówić do refleksji. Do przed-
szkola w Gryfowie Śląskim – „Weso-
łe Gryfiki” pojechaliśmy, by poroz-
mawiać o szczęściu. Temat okazał 
się dla naszych rozmówców trochę 
nudnawy, bo przerwaliśmy swoją 
wizytą doskonałą zabawę. Dzieci 
były jednak wyrozumiałe i nie od-
mówiły wymiany opinii.

– Co to jest szczęście?
– Wtedy człowiek chodzi  

uśmiechnięty, nawet na ulicy 
i uśmiecha się do siebie i do ludzi.

– Zawsze się uśmiecha?
– Jak ma ochotę. Bo jak nie ma, 

to nie.
– A po czym można poznać szczę-

śliwego człowieka?
Dzieci wzruszyły ramionami. – 

Po niczym, jest szczęśliwy i już.
– Czy ludzie są szczęśliwi, kie-

dy świeci słońce? (rozmawialiśmy 
w trakcie bardzo pochmurnego 
dnia i to pytanie było ważne, a od-
powiedź –  godna filozofa).

– Łatwo być szczęśliwym, kiedy 
świeci słońce…

A jednak to stwierdzenie wzbu-
dziło kontrowersje w gronie na-
szych rozmówców. – Można być też 
szczęśliwym, jak pada deszcz, ale to 
trudniejsze.

– Dlaczego?
Dzieci spojrzały na nas z poli-

towaniem, że – jako dorośli – nie 
rozumiemy najprostszych spraw. 
– Bo kiedy pada deszcz, to są ka-
łuże i można się w nich pochlapać. 
Ale do tego trzeba mieć kalosze, bo  
w trakcie deszczu bez kaloszy trud-
niej być szczęśliwym.

– A jak się zachowuje szczęśliwy 
człowiek?

– Czasami tańczy. Albo podska-
kuje.

– Od czego to zależy?
– Od tego, czy umie tańczyć, bo 

jak nie umie, to podskakuje.
Logika wywodu zakończyła ten 

wątek rozmowy, bo w zasadzie dalej 
już nie było o czym, więc zmienili-
śmy szybko temat, by nie dać się za-
pędzić w tzw. kozi róg

– A czy zwierzęta są szczęśliwe?
– Czasami są, na przykład koty. 

Wtedy miauczą. Albo mruczą. Mój 
kot mruczy. A jak jest bardzo szczę-
śliwy, to chrapie.

– Chrapie…?
– Bo śpi. Jest szczęśliwy, więc śpi, 

a jak śpi to chrapie.

– A złote rybki?
– Rybki nie chrapią. Zabrakło 

nam odwagi, by spytać o to, czy 
mimo to rybki bywają szczęśliwe.

I ten temat gwałtownie się skoń-
czył naszą klęską dziennikarską, bo 
co można powiedzieć po takiej ri-
poście? Po raz kolejny zmieniliśmy 
temat.

– Czy wy macie takie szczęśliwe 
sny?

Tu zapanowała niepokojąca 
zgodność, bo kilkoro dzieci po-
wiedziało, że jeśli coś im się śni, to 
potwory, a trudno być szczęśliwym, 
kiedy w nocą koło łóżka krążą po-
twory. Jedna z dziewczynek chciała 
się zwierzyć, że z tych potworów 
najgorsze jest „bobo gorące”, ale wi-
docznie owo „bobo” jest tak okrop-
ne, że przestraszyła się tego, co po-
wiedziała i już nie chciała z nami 
w ogóle rozmawiać. 

– A wy… kiedy byliście szczęśli-
wi?

– Ja byłem, jak jechałem pocią-
giem.

– Dlaczego?
– Bo jechałem. Nigdy wcześniej 

nie jechałem. Później też nie. Więc 
jak jechałem, to byłem szczęśliwy.

Uznaliśmy, że to powinien być ko-
niec dyskusji, co było o tyle słuszne, 
że dzieci straciły cierpliwość do roz-
mowy i ochotę do zwierzeń. Klocki 
czekały. Zrozumieliśmy, że czas się 
pożegnać.

*

– Jakie sprawy są w pracy przed-
szkola najważniejsze? – zapytaliśmy 
dyrektor, Annę Grzywnowicz-Sza-
wel – Zapewne rozwój psychofizycz-
ny bo przedszkole dziś jest już pla-
cówką o charakterze edukacyjnym?

– Moim zdaniem nie to jest naj-
ważniejsze, choć – oczywiście – roz-
wój dzieci jest wyjątkowo istotny. 
Najważniejsze moim zdaniem – po-
wiedziała dyrektor – jest poczucie 
bezpieczeństwa i bezpieczeństwo. 
Nie tylko fizyczne, to jest  oczywi-
ste. Chcemy, by nasze dzieci  czuły 
się bezpiecznie w swoim świecie. 
Każde z nich ma przecież swój, 
poza tym wspólnym. W nim swoje 
marzenia, nadzieje, czy lęki. A my – 
opiekunowie – musimy je wszystkie 
poznać i zrozumieć, żeby budować 
owo poczucie bezpieczeństwa, ni-
welować lęki, budzić wyobraźnię. 
Oczywiście jest wiele narzędzi, 
które służą poznawaniu dzieci, 
m.in. arkusze obserwacji wstępnej, 
półrocznej, śródrocznej, ale to tyl-
ko dokumenty. Istotne, ale tylko 
formalne. Mały człowiek przycho-
dzi do nas, by tu się poczuł ważny. 

Musimy go wysłuchać, dosłownie 
i w przenośni, bo przecież nie każ-
de dziecko powie – co je boli. Nie 
wszystkie, a precyzyjnie – mało 
które powie o źródłach swoich pro-
blemów, bo one umieją co najwyżej 
powiedzieć o objawach. 

– …?
– Wybrałam ten zawód z głębokie-

go przekonania, że dzieci, wszystkie 
dzieci powinny być otoczone moż-
liwie najlepszą opieką, w każdym 
jej słowa znaczeniu. Dorośli mają 
obowiązek odgadywać, jakiego 
rodzaju opieki dzieci potrzebują. 
I nie można w tym „iść na łatwiznę”. 
Najprostszym przykładem jest, czy 
wybieramy do zajęć tzw. malowan-
ki, czy czyste kartki. Ja stawiam na 
kartki. Malowanki są ważne w toku 
rozwoju, bo ćwiczą pewność dłoni, 
ale czyste kartki ćwiczą wyobraźnię. 
Sami powiedzmy, co jest istotniej-
sze? Jasne, że koń na rysunku dziec-
ka przypomina szopę, albo miotłę, 
albo coś jeszcze innego, ale przecież 
na tym etapie nie o to chodzi. Pew-
nie Kossak też nie od razu dobrze 
malował konie.

– Przychodząc każdego dnia 
do przedszkola trafiamy na różne 
dziecięce nastroje – kontynuowała 
dyrektor. – Słyszymy od rodziców, 
że „Ania dzisiaj strzela focha”, albo 
„Jasiu wstał lewą nogą”, więc wyni-
ka z tego, że Ania i Jasiu mają zły 
dzień. Tyle, że to nie jest prawda do 
końca, bo ten foch z czegoś wynika. 
Może właśnie śniły się potwory, bo 
zmęczeni rodzice, chcąc mieć święty 
spokój dali do zabawy gry kompute-
rowe, które zawładnęły wyobraźnią? 
A może po prostu boli je brzuszek, 
a w porannym pośpiechu nie było 
czasu, żeby o tym z mamą porozma-
wiać? Wszystko ma swój przyczynę. 

Jestem też terapeutką pedagogiczną 
i może dlatego zawsze staram się do-
ciekać – „dlaczego?”, a nie skupiać 
się na zachowaniu. To już tylko efekt 
czegoś głębszego. Zresztą… To nie 
jest takie oczywiste, że dziecko jest 
grzeczne, albo niegrzeczne. Znałam 
wyjątkowo niegrzeczne „słodziaki”, 
wyjątkowo rozbrykane, a jednocze-
śnie przeurocze. Kiedy kończyłam 
pracę w jednej z poprzednich pla-
cówek i zapowiedziałam dzieciom, 
że się niebawem z nimi pożegnam, 
to od jednego dostałam list, taki 
„wysmakowany” z jednej strony 
, a ujmująco dziecięcy z drugiej. 
Mały chuligan napisał: „Z racji 
tego, że Pani odchodzi, jest nam 
bardzo przykro i smutno, więc ja 
obiecuję, że już do końca Pani pracy 
będę grzeczny”. Był, jaki był, ale się 
starał. I jak takiego nie kochać?

– Jak można „ogarnąć” takim 
rodzajem opieki kilkadziesiąt cha-
rakterów, z których każdy ma swoje 
powody, żeby zachowywać się tak, 
jak się zachowuje?

– Nie jestem nauczycielem „dy-
rektywnym”, jestem nauczycielem 
„zespołowym”. W naszym przed-
szkolu wszyscy wspólnie staramy 
się poznawać dzieci, niezależnie 
od swego zakresu formalnych 
obowiązków. Dlatego jest to moż-
liwe. Moim zdaniem część praw-
dy o dziecku tkwi w okresie jego 
rozwoju prenatalnego. W  jakiś 
bowiem sposób ono nosi w sobie 
coś z tamtych dni, kiedy zapew-
ne było bezsprzecznie szczęśliwe, 
nawiązując do tematu dzisiejszej 
rozmowy. A przynajmniej – bez-
troskie. To oczywiście szalenie 
trudne do zdiagnozowania, bo we-
dług medyków nawet kilkudniowa 
podwyższona temperatura matki 

przeziębionej, czy zagrypionej 
może wpłynąć na to, że u maluszka 
pojawią się choćby szmery w sercu, 
albo dziwaczna dolegliwość ne-
rek, nerwów, czy tp. Sami możemy 
zwrócić uwagę, że dziecięcy stres 
zostaje w naszej pamięci, niekiedy 
na zawsze. Każdy z nas przypomi-
na sobie jakiś incydent z wczesne-
go dzieciństwa zaistniały kiedyś 
i – pomimo upływu 30 czy 50 lat 
– tkwiący w naszej świadomości, 
„jakby to było wczoraj”. Możemy 
sobie zadać pytanie: – ale z nich 
i jakich  tkwi z naszej podświado-
mości? I jaki ma to wpływ na nasze 
zdrowie i zachowanie?

Nauczyciel przedszkola – mówi 
dyrektorka  Anna – musi mieć 
niejako podwójną naturę – dbać 
o dzieci, jak odpowiedzialny do-
rosły, ale też widzieć świat oczy-
ma dziecka, żeby rozumieć dzieci 
oddane pod naszą opiekę. To jest 
możliwe, chociaż nie zawsze ła-
twe. Tym bardziej, że pojawiają 
się wciąż nowe zagrożenia, nowe 
impulsy rozwojowe, lub narzędzia, 
które pozornie sprzyjają rozwojo-
wi, a praktycznie – zatruwają świat 
dziecka złudzeniami. Dzisiejsze 
pokolenie dzieci, to „roczniki 
trzech ekranów” – komputera, te-
lewizora i telefonu komórkowego, 
czy tabletu.  Rodzicom te urządze-
nia pomagają w odrobinie relaksu, 
kiedy dziecko się tym zajmie. Ale  
te ekrany alienują dzieci od świata 
realnego, od rozmów przy wspól-
nym stole  pozornie o niczym, ale 
najważniejszych w rozwoju. Nawet 
najlepsze przedszkole, czy najlep-
sza szkoła nie wypełnią tej pust-
ki, którą jakiś ze wspomnianych  
ekranów wypełnia wymyślonymi 
potworami.

Trzeba   (a nawet warto)  słuchać dzieci

Łatwo być szczęśliwym, kiedy świeci słońce 

Może tytuł tej notki  jest zagadko-
wy odrobinę, niemniej logiczny. Ze-
spół LUSATIA, o którym pisaliśmy 
swego czasu szeroko obchodzi wła-
śnie 15. lecie swego istnienia. Założo-
ny i działający przy szkole podstawo-
wej w Osieku Łużyckim.

LUSATIA zbiera w wielu miej-
scach zasłużone laury, ale zawsze 
weryfikacją ostateczną jakości pracy, 
a jednocześnie źródłem satysfakcji 
są bezpośrednie konfrontacje w po-
dobnymi grupami. Dopiero wtedy 
okazuje się, kto jest naprawdę dobry.

I rzeczywiście – w XVII edycji 
Wrocławskiego Festiwalu Tańca „Ga-
lop” właśnie zespół z Osieka został 
laureatem, a „Galop” to konfrontacja 
szczególna, bo ten Festiwal gromadzi 
do tysiąca uczestników w rywalizacji 
grup tanecznych różnych formatów 

– od ludowego, przez taniec nowo-
czesny, inscenizacje taneczne, itp. 
Jurorzy też są niezwykli, bo – choć-
by w tym roku – oceniali tancerzy 
laureaci telewizyjnych prezentacji 
w rodzaju „You Can Dance”, muzy-
cy kompozytorzy, właściciele szkół 
tańca, także z Niemiec, pracownicy 
naukowi wyższych szkół artystycz-
nych, itp. 

LUSATIA zaimponowała naj-
pewniej oryginalnością i świeżością 
prezentacji, w końcu Górne Łużyce 
(a Osiek leży w granicach tej histo-
rycznej krainy) są wyjątkowo boga-
tym i barwnym kulturowo teryto-
rium, wręcz egzotycznym dla wielu, 
bo dziś podzielonym między polski 
Dolny Śląsk, a niemiecką Saksonię.

Koncert jubileuszowy zespołu od-
bywał się w listopadzie na własnym 
parkiecie, gdzie LUSATIA ćwiczy od 

początku, tj., od 2006 r. Niezmiennie 
jej kierownikiem i dobrym duchem 
pozostaje założyciel – Artur Bur-
dosz. LUSATIA jest ekipą łużycką, 
ale w swoim repertuarze ma folklor 
z całej Polski. 

Kiedy rozmawialiśmy przed kil-
ku laty o zespole, to usłyszeliśmy od 
kierownika, że ekipy ze szkół podsta-
wowych są o tyle trudne do prowa-
dzenia, że po kilku latach młodzież 
zaczyna być niemal doskonała w tań-
cu i śpiewie i wówczas musi poże-
gnać się z zespołem. Większość trafia 
do szkół średnich, gdzie czasu jest 
mniej, nie wszyscy zostają choćby 
w Zgorzelcu, więc tylko najbardziej 
wytrwali pozostają przy zespole. 
Nawet oryginalne próby podejmo-
wania ćwiczeń z niepełnym składem 
i potem łączenie par w tańcach gru-
powych nie zawsze daje satysfakcjo-
nujące rezultaty. Jednak… skoro tak 
udany eksperyment trwa już półto-
rej dekady, to oznacza ponad wszel-

ką wątpliwość, iż ten zespół jest nie 
tylko przejawem ambicji dorosłych, 
ale też potrzebą uczestników, , bo ci, 

którzy zaczynali tańczyć w LUSATII 
jako dzieci niedługo przyprowadzą 
na zajęcia własne potomstwo. 

LUSATIA „Galopem” do jubileuszu 
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Samuel Woller był jednym 
z najważniejszych przedsiębiorców 
na Pogórzu Izerskim w końcu XIX 
w. Zaistniał w branży włókienniczej 
w ówczesnej Marklissie, był z pocho-

dzenia Żydem, ale w dorosłym wieku 
przeszedł na protestantyzm, co być 
może miało znaczenie i dla niego sa-
mego, i dla niektórych jego kontra-
hentów. Niemniej sprawa pochodze-
nia wlokła się nie tylko za nim, bo 
odbierany był jako „żydowski fabry-
kant”, ale też za jego dziećmi – córki 
S. Wollera fatalnie były traktowane 
w okresie II wojny światowej, choć 
obie wyszły za mąż za arystokratów.

Kariera S. Wollera, potoczyła się 
zadziwiająco szybko i dynamicznie, 
urodził się w rodzinie sklepikarzy 
w 1819 r., jego rodzice mieszkali 
w Twardogórze pod Wrocławiem. 
On sam wyjechał do Anglii i w tam-

tejszej fabryce włókienniczej uzyskał 
doświadczenie na tyle duże, że doko-
nał pewnych udoskonaleń maszyn 
włókienniczych, opatentował swoje 
wynalazki jako 30-letni mężczyzna.

Kilka lat później, w piątej dekadzie 
XIX w., w 1855 wraz z bratem wyku-
pił nieczynną fabrykę bawełnianej 
tkaniny, rozpoczął produkcję, szyb-
ko rozwijając ją i uzupełniając o far-
biarnię i apreturę. Z niespełna 150 
krosien fabryka miała już później 
ponad 440 takich urządzeń.

Dalszy sukces fabrykant odnoto-
wał w Bolesławcu, bo tam powstała 
fabryka „Concordia”, której wielki, 
wręcz monumentalny gmach ist-
nieje do dziś, niemniej tylko część 
wnętrza zajęta jest przez małe firmy, 
działające w parterze obiektu. Wiel-
kie przestrzenie górnych pięter po-
zostają zamknięte na głucho…

Samson Woller zmarł w 1900 
roku, jego fabryki wciąż jednak się 
rozwijały, a w dodatku powstawały 
nowej zakłady tej firmy, m.in. w Ko-
ścielnikach Średnich, w Biedrzycho-
wicach, a poza Pogórzem – w Boga-
tyni .

W leśniańskiej fabryce rozbudo-
wano hale, stworzone zostały nowe 
budynki, a od 1925 r. poza tkani-
nami wełnianymi i bawełnianymi  
produkowano też sztuczny jedwab. 
II wojna światowa położyła kres tej 
działalności, hale zostały zajęte przez 
przemysł zbrojeniowy. Nie ulega 
wątpliwości, że były tu produkowane 
elementy rakiet V-1. Lochy w oko-
licach Leśnej, wykuwane w skałach 
przy drodze m.in. do Świecia świad-
czą o tym, że część tej produkcji mo-
gła też być przenoszona w miejsca 
bezpieczne od ewentualnych nalo-
tów lotnictwa alianckiego.

Nazwa „Concordia” została tak-
że na długie lata po wojnie, ale już 
w formule Państwowych Zakładów 
„Concordia”, a od 1972 r. były to 
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego 
‘DOLWIS”. Zmiana ustroju gospo-
darczego w Polsce źle się przysłużyła 
„Dolwisowi” – firma sprywatyzowa-
na w 1994 r. i mająca status spółki 
akcyjnej miała (jak większość zakła-
dów tej branży na Dolnym Śląsku) 
rosnące problemy i upadła w roku 
2011.

Część obiektów pozostaje własno-
ścią Urzędu Miasta i Gminy Leśna, 

w niektórych halach funkcjonuje 
PSZOK (Punkt Segregacji Odpadów 
Komunalnych), część hal jest zruj-
nowana i systematycznie dewasto-
wana i rozkradana.

Pamięć o Wollerze wśród prze-
ciętnych mieszkańców miasta w za-
sadzie nie istnieje. Niektórzy wiedzą 
wprawdzie, że willa właściciela znaj-
duje się po drugiej stronie ulicy pro-
wadzącej obok zakładów, ale to już 
w zasadzie wszystko. Nie wszyscy 
łączą zrujnowane mauzoleum na 
wzgórzu nad miastem z właścicielem 
(a właściwie – budowniczym proto-
plasty „Dolwisu”). Ścieżki rewitali-
zowanego właśnie parku przebiegają 
obok mauzoleum, więc nie jest wy-
kluczone, że w kolejnym etapie prac 
i ono będzie odnowione. Dawniej ze 
schodów mauzoleum można było 
widzieć szeroką panoramę Leśnej, 
a u stóp wzgórza istniał zadany staw, 
dziś drzewa zasłaniają widok.

Nikt też nie łączy fabrykanta z ideą 
humanitarnej pomocy. A szkoda, 
bo to jedna z piękniejszych kart tej 
historii. Samuel Woller założył w la-
tach 80. XIX w. fundację, która miała 
wspierać robotników, którzy utraci-
li zdolność do pracy, zajmować się 
osieroconymi dziećmi. Przeznaczył 
na ten cel ogromną kwotę 200.000 
marek, ale także swój ogromny ma-
jątek w Smolniku, w skład którego 
wchodziły nie tylko obiekty, ale też 
25 hektarów terenu rolniczego. Zo-
stał tam utworzony sierociniec, po-
tem przekształcony w „dom dziecka”, 
do dziś pełniący funkcje opiekuńcze 
wobec dzieci i młodzieży.

Mauzoleum Wollera zbudowano 
w 1883 r., nawiązywało w stylu do 
klasyczno-renesansowych wzorów. 
Wnętrza pokryte były bogatymi po-
lichromiami . Obiekt zdewastowano 

już w 1945 r., zniszczono też krypty, 
w których znajdowały się prochy Sa-
muela Wollera i kilkorga członków 
jego rodziny.

Rodzina Wollerów nie była jedy-
ną o żydowskim pochodzeniu, któ-
ra zaistniała w życiu gospodarczym 
Leśnej. W 1863 r. w Leśnej rodzina 
Kauffmannów kupiła nieczynną fa-

brykę perkalu i prowadziła ją aż do 
1937 r. W okresie wojny także ten za-
kład przejął produkcję zbrojeniową. 
Dziś to odlewania metali.

Żydem był też jeden z szeroko 
znanych lekarzy – Ludwig Cohn, 
urodziny w Leśnej (Marklissa) 
w 1877 r. Stracił wzrok jako sied-

kładowcą m.in. w Wiedniu, Buda-
peszcie, Genewie i Zurychu. Przed 
nazistami uciekł do Pragi w 1933 r. 
Niestety, nawet po kolejnej ucieczce 
do bezpiecznej – wydawałoby się – 
Holandii został schwytany i zesła-
ny do obozów koncentracyjnych. 
Przeżył wojnę, po jej zakończeniu 
już nie wrócił do Leśnej, zamieszkał 
w holenderskim Rotterdamie, gdzie 
zmarł w 1962 r.

Wspomniane trzy historie to 
tylko mała cząstka opowieści 
o osiągnięciach m.in. gospodar-
czych przedsiębiorców i ludzi wol-

Woller 
– koniec pewnej legendy

Willa Wollera

Mauzoleum Wollera

Dom rodzinny Cohna

Obie córki przeszły na katoli-
cyzm. Helene wyszła za mąż za 
hrabiego Leopolda Klemensa 
Ernsta Friedricha Hubertusa 
Ludwiga von Ziethena i wraz 
z mężem przyjęła później, będąc 
mieszkanką Wielkopolski – 
polskie obywatelstwo. Była 
fundatorką budowy kościoła 
w Smolicach w latach 1907-
1909. Uciekła przed hitlerow-
skimi prześladowaniami Żydów, 
majtek pozostawiając przy-
branej córce. Zmarła w 1949 r. 
w Berlinie , jej prochy zostały 
dopiero ok. 25 lat później złożo-
ne w Smolicach, w krypcie ko-
ścioła, który ufundowała.
Druga córka Ottilie poślubi-
ła w 1912 r. polskiego księcia 
Franciszka Ksawerego Druckie-
go-Lubeckiego, miała wówczas 
już ponad 40 lat. Pech chciał, że 
mąż był germanofilem, optują-
cym za współpracą z Niemcami, 
otrzymał pruskie obywatelstwo 
w okresie I wojny światowej. 
Zmarł w 1918 r. Ottilie została 
przez hitlerowców wyrzucona ze 
swego majątku  w miejscowości 
Dłonie, najpewniej zbiegła do 
Niemiec i ukrywała się w jed-
nym z klasztorów w Bawarii. 
Zmarła w 1962 r.

Na marginesie: Woller nie był 
w tym rejonie Dolnego Śląska 
jedynym fabrykantem, który 
niezależnie od chęci zarabiania 
dużych pieniędzy łożył znaczą-
ce kwoty na opiekę nad swoimi 
pracownikami w różnej zresztą 
formie. W Cieplicach właściciel 
fabryki maszyn papierniczych 
– Fuellner – nie tylko zbudował 
park (dziś – to Park Norweski), 
z myślą o relaksie dla osób za-
trudnionych w jego zakładzie, 
zbudował osiedle domków dla 
pracowników, stworzył w swojej 
firmie kasę zapomogowo-pożycz-
kową, i in. Dzisiejsi właściciele 
rozmaitych prywatnych bizne-
sów mogliby czasami brać przy-
kład ze swoich poprzedników. 

miolatek, ale po edukacji w Lipsku 
podjął studia w Berlinie, zyskał 
doktorat z filozofii. Sam mający pro-
blemy z niedowidzeniem walczył 
o prawa osób niewidomych , zachę-
cał fabrykantów do zatrudniania 
osób kalekich, został współzałoży-
cielem Niemieckiego Związku Nie-
widomych w Rzeszy. Opiekował się 
– jako lekarz – żołnierzami w I woj-
nie światowej, którzy stracili wzrok, 
po zakończeniu wojny organizował 
pomoc dla nich, został prawnikiem, 
po ukończeniu studiów na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, a później wy-

nych zawodów narodowości żydow-
skiej na Dolnym Śląsku. Z wydanej 
w grudnia 2021 r. książki Tamary 
Włodarczyk pod tytułem „Przewod-
nik po żydowskim Dolnym Śląsku. 
Region jeleniogórski” prezentujemy 
tutaj skrót informacji o Leśnej, bo 
akurat to miasto leży na Pogórzu 
Izerskim, szczególnym dla nas. Lek-
tura dotyczy jednak także Lubania, 
Bolesławca Jeleniej i Kamiennej 
Góry i iwn., odkrywa nieujawniane 
(chociaż przecież dostępne w miarę 
powszechnie) zagadki historii naj-
nowszej. 
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Trudno sobie wyobrazić – co 
zresztą widać na fotografiach – miej-
sce bardziej malownicze, niż teren 
basenu w Siekierczynie. Jesienią pre-
zentuje się fantastycznie, chciałoby 
się stąd nie wyjeżdżać. Dziesiątki, 
jeśli nie setki mieszkańców gmi-
ny mają z tym miejscem związane 
ciepłe wspomnienia z dzieciństwa 
i młodości, więc sentymentu nie 
brakuje. Z drugiej strony –ze wzglę-
du na coraz bardziej zaostrzające 
się przepisy sanitarne (i nie chodzi 
tu o ostatnią, dręczącą epidemię) 
sprawiają, że prowadzenie kąpieliska 
w takim miejscu staje się i kłopo-
tliwe, i bardzo kosztowne. Miliony 
liści, które na zdjęciach wyglądają 
cudownie, w wodzie basenu są nie 
do przyjęcia, więc… Pogodzić racje 
trudno.

Świetlana przeszłość...

…i całkiem jasna przyszłość
Ale w październiku br. do Gminy 

dotarła informacja, że z rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych 
Siekierczyn otrzymał 5 milionów 
złotych na pobudzenie aktywności 
inwestycyjnej, poprawę warunków 
życia i wsparcie zrównoważonego 
rozwoju, więc te pieniądze zostaną 
wykorzystane na stworzenie nowo-
czesnego zespołu obiektów spor-
towych. Trudno jest znaleźć lepsze 
miejsce, niż teren kąpieliska.

Powstało jeszcze w latach 30. 
ub. wieku, funkcjonowało aż do 
początków XXI w., może się oka-
zać, że na początku trzeciej dekady 
tego stulecia nie tyle odzyska świet-
ność, ale powstanie w tym miejscu 
rzeczywiście kompleks sportowy, 
który – zachowując urok swego po-
przednika – będzie zupełnie nową 

wartością. Wizualizacja na You Tube 
jaką każdy może zobaczyć na moni-
torze swojego komputera jest bardzo 
atrakcyjna.

Powstanie plac do gry w boulle, 
trampoliny, place zabaw dla dzieci, 
skate park, boisko siatkarskie, ścież-
ki biegowo-spacerowe, i in. Projek-
towany jest budynek z salą taneczną 
i pełnym zapleczem sanitarnym, 
kompleksowa instalacja oświetlenio-
wa, skwery…

– Czekamy na pozwolenie na bu-
dowę – powiedział nam Sekretarz 
Gminy. – Mamy nadzieję, że otrzy-
mamy je za kilka już dni (a rozma-
wialiśmy w początkach grudnia br.)  
i będziemy mogli przystąpić do ko-
lejnych etapów realizacji projektu. 
To będzie jedna z ważniejszych in-
westycji  w ostatnim czasie i mamy 
nadzieję, że spełni oczekiwania wie-
lu mieszkańców. 

i pracują pod jednym dachem, więc 
łatwiej o komunikację, niezbędne 
uzgodnienia, itp. – Gdybym miał 
powiedzieć, czym one się różnią, to 
z pewnością w nowym jest większy 
komfort pracy, w starym był taki 
charakterystyczny, trochę domo-
wy nastrój – powiedział burmistrz. 
Rzeczywiście stary obiekt, co widać 
po mocowaniu futryn, przejściach, 
itp. był dawniej domem mieszkal-
nym i nie jest wykluczone, że do 
takiej funkcji powróci. Ale jeden 
element wystroju starego obiek-
tu został przeniesiony w całości 
do nowego, więc nastrój nie został 
utracony. Zabytkowy piec kaflowy 
znalazł swoje miejsce w nowym 
obiekcie i to jest znakomita, senty-
mentalną  pamiątka.

– Ale w nowym niepełnosprawni 
goście GOPS mogą na II piętro do-
jeżdżać wygodnie windą – informu-
je Leszek Leśko, burmistrz Olszyny. 
– Policjanci  mają też właściwe wa-
runki pracy, łącznie z kompletnym 
zapleczem. Mam też nadzieję, że 
fakt, iż wyposażyliśmy komisariat 
we wszystkie potrzebne urządzenia, 
łącznie z meblami będzie argumen-
tem wobec MSWiA, byśmy mogli 
skomunalizować poprzednią siedzi-
bę komisariatu. Co ważne – podjazd 
do nowej siedziby jest z pewnością 
bezpieczniejszy, bo poprzedni budy-
nek stał na samym, ostrym zakręcie 
ruchliwej drogi i każdy wyjazd z cia-
snego podwórka mógł grozić stłucz-
ką przy najmniejszym roztargnieniu 
kierowcy. 

Uzyskanie nowych powierzchni 
oznacza, że można już myśleć o po-
szerzeniu komunalnej działalności, 
choćby o Ośrodek Interwencji Kry-
zysowych, „awaryjne” mieszkanie 
dla członków rodzin, gdzie wystę-
puje przemoc domowa, albo też  
zdarzyło się jakieś poważniejsze 
nieszczęście, i in. Wprawdzie lepiej, 
żeby takie potrzeby nie występowały, 
ale nigdy nie wiadomo, komu i kie-
dy potrzebna będzie pomoc w takiej 
formie.

Nowy, ale z akcentami

Władze Olszyny w nowym Urzędzie 
Od tzw. niepamiętnych czasów 

wójt, a potem burmistrz Olszyny 
urzędowali w ładnym, ale niezbyt 
wielkim obiekcie, z wąskimi klatka-
mi schodowymi, gdzie trudno było 
się minąć dwóm osobom, szczegól-

nie gdy były słusznej postury. Obok 
była policja, w nieodległym budyn-
ku Straż Miejska, GOPS…

Od kilku miesięcy wszystkie te 
instytucje przeniosły się do no-
wego, wyremontowanego obiektu 

Za kwotę ok. 6 mln zł być może 
uda się powiększyć salę widowisko-
wą Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Śląskim. Pięć 
milionów dotacji gmina może na to 
pozyskać, ok. milion złotych trzeba 
będzie dołożyć z budżetu, ale tym 
sposobem  w sali, która dziś mieści 
setkę widzów będzie mogło zasiąść 
ponad 190.

Czy to jest możliwe?
– Finansowo – tak, ale czy się uda, 

to jeszcze sprawa przyszłości – po-
wiedział burmistrz Miasta i Gmi-
ny,. Olgierd Poniźnik. – Zrobimy 
wszystko, co jest możliwe, żeby zmo-
dernizować i rozbudować MGOK, 
a powiększenie widowni na sali jest 
tylko jednym z elementów naszego 
planu. Lwią część środków pozyska-
liśmy, faktem jest jednak, że obowią-
zujące przepisy nie ułatwiają działań 
inwestorskich.

Po pierwsze – w ciągu sześciu 
miesięcy od daty przyznania środ-
ków (tu chodzi o wspomniane 5 
mln) trzeba przeprowadzić i zakoń-
czyć postępowanie przetargowe. 
Wydawałoby się, że czasu jest sporo, 
jednak opracowanie tzw. specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, 
rozpisanie przetargu i wyłonienie 
wykonawcy jest obarczone rozma-
itymi terminami . Prawie miesiąc 
już upłynął, a trwa jeszcze przelicza-

Sala niemal dwukrotnie większa
nie kosztorysu, bo ten, który gmina 
posiada, pochodzi sprzed dwóch lat, 
a w tym czasie zmieniły się i ceny, 
i warunki. Rynek wykonawców jest 
teraz trudny, bo potencjalny oferent 
boi się zwyżek cen na materiały, czy 
skutków inflacji i nikt nie pali się do 
roboty. Zakończona – z sukcesem 
– adaptacja obiektu na Klub Senio-
ra, przeprowadzona w łatwiejszym 
okresie też nie była prosta – znalazł 
się raptem jeden oferent.

– Jesteśmy jdnak bardzo zmoty-
wowani – mówi O. Poniźnik – bo 
w mieście właściwie nie mamy dużej 
sali koncertowej, a zainteresowanie 
udziałem w takich imprezach jest 
spore. Dzięki dobrej współpracy 
i życzliwości księdza proboszcza 
wiele koncertów odbywa się we wnę-
trzach kościoła p.w. Św. Jadwigi Ślą-
skiej, ale… Nie chcemy wykorzysty-
wać zanadto tej życzliwości. Mamy 
pełną świadomość, że koncerty mu-
zyki sakralnej, czy filharmoniczne 
muzyki poważnej „zmieszczą się” 
w kościele, ale trudno sobie tam wy-
obrazić ligę rocka, hip-hop i podob-
ne, a przecież i takie gatunki muzyki 
mają swoich miłośników, chcemy 
im zapewnić warunki do organiza-
cji także takich koncertów. Już za 
niespełna pół roku okaże się, czy bę-
dzie to możliwe, a ja mocno wierzę 
w sukces. 

…czyli po prostu Marian Pukacki, 
maturzysta z klasy „leśnik” Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Gryfowie Śląskim, a „przy 
okazji” słuchacz drugiego roku Stu-
dium Organistowskiego w Legnicy.

Ta wielość zainteresowań nie 
wzięła się znikąd. Marian jest człon-
kiem zespołu ludowego „Rząsinian-
ki”, ale że takich młodych jak on było 
tam kilkoro, to grupa postanowiła 
w 2018 roku założyć własny, nowy 
– „Rozmarynek”. Akt powołania no-

Leśnik, muzyk, śpiewak…
wej grupy nie był wcale gwałtownym 
rozwodem, a zwyczajnym, akcep-
towanym przez obie strony etapem 
dojrzewania. „Rozmarynek” zaczął 
powstawać po zdobyciu przez Ma-
riana i seniorkę „Rząsinianek”, Felik-
sę Cierlik III miejsca podczas Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym w kategorii 
„mistrz i uczeń”. W tym samym roku 
„Rozmarynki” zdobyły też laury 
podczas Turnieju Muzyków Praw-
dziwych w Szczecinie.

Także ten okres był począt-
kiem udziału Mariana Pukac-
kiego w zespole akordeonowym 
„Dziurawe Miechy”, istniejącym 
w Rząsinach. Rok później wyjechał 
z „Miechami” do Francji i w Mię-
dzynarodowym Konkursie Akorde-
onowym w Le Mont Dore zajęli II 
miejsce i takie samo miejce w duecie 
z bratem, Władysławem Pukackim. 
A potem na Dolnośląskich Spotka-
niach z tradycją w Nowogrodźcu M. 
Pukacki był już zwycięzcą w katego-
rii śpiewaków-solistów. 

Idzie za ciosem. Teraz realizuje 
autorski projekt „Nigdy nie zagi-
nie ludowe śpiewanie”, w ramach 
którego planuje warsztaty oparte 
o tradycyjny repertuar pieśni i naukę 
stylu w ludowym śpiewaniu. Trzeba 
uważnie śledzić rozwój jego kariery, 
bo można za nim nie nadążyć. 

Polski bigos, niemiecki strudel

Jarmark 
w Sulikowie 

Pomimo obaw wynikających z za-
grożenia epidemicznego w Sulikowie 
zdecydowano o jarmarku bożonaro-
dzeniowym  i na Placu Wolności od-
była się po raz drugi impreza, która 
zgromadziła i wystawców, i klientów 
licznych stoisk. Przyjechali też goście 
z zaprzyjaźnionego niemieckiego 
Hochendubrau, z burmistrzem tam-
tejszej gminy, Denisem Riese. Goście 
z Niemiec mieli okazję poznać nie-
które polskie świąteczne zwyczaje 
i potrawy, obejrzeć występy mło-

dzieży, oklaskiwać zespoły muzycz-
ne, a przede wszystkim spróbować 
tradycyjnych potraw, w tym bigosu, 
Ale i oni zrewanżowali się, częstując 
strudlem z bakaliami, tamtejszą spe-
cjalnością świąteczną.

Jarmark był okazją do wspólnych 
zabaw o rozmaitym charakterze, nie 
zawsze związanych ściśle z okresem 
świąt. Można było popisać się wie-
dzą ekologiczną, zdobyć atrakcyjne 
nagrody w konkursach i uczest-
niczyć w uroczystym „odpaleniu” 
choinki, a zainteresowani w zabyt-
kowym „Ostrym Narożniku” mieli 
szanse wziąć udział w warsztatach 
rękodzielniczych i zabrać wykonane 
ozdoby do swoich domów. Mikołaj 
pozował, kolędy płynęły, zapowiada-
jąc nadchodzące święta. 
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Kropka w zasadzie jest znakiem, 
który kończy każde dzieło, ale 
w tym przypadku Kropka je zaczęła. 
A może jednak najpierw był Kle-
kuś?...

– To raczej Klekusiowi przy-
pisałbym tę inicjatywę, bo to on, 
rzeczywiście razem z Kropką, jego 
partnerką, towarzyszą nam od po-
czątku, to znaczy od 11 lat. Bez 
tej pary bocianów nie powstałoby 
Klekusiowo, które już od pewnego 
czasu jest oazą nie tylko dla kilku-
dziesięciu bocianów, ale też dla pta-
ków innych gatunków. I nie tylko 
ptaków, bo w przyrodzie niektóre 
sprawy muszą ze sobą współistnieć 
w pełnej harmonii, inaczej może coś 
zgrzytać. Klekuś i Kropka to bocia-
nia para w świetnej kondycji, przy-
latują do nas wiosną systematycznie 
po locie z Afryki, regularnie toczą 
wojny o swoje gniazdo, jeśli wcze-
śniej usiłowały je zaanektować inne 
bociany. Regularnie w tych sporach 
wygrywają, więc nie ma potrzeby in-
terwencji.

Mieczysław Żuraw, bo to on jest 
twórcą Klekusiowa, a zabawna 
zbieżność nazwiska z ulubionym ga-
tunkiem ptaków stanowi motto wie-
lu dziennikarskich tekstów w swoim 
gospodarstwie, stworzył azyl. Głów-
nie dla ptaków, ale są tu i alpaki, 
i kozy, i daniele… Kiedy byliśmy 
tu kilka lat temu to widać już było, 
jak bardzo właściciel gospodarstwa 
zabiega o dobrostan bocianów, ale 
w okresie ostatnich pięciu lat gospo-
darstwo stało się prężnie działają-
cym ośrodkiem opieki nad zwierzę-
tami, prowadzi nawet własny gabinet 
weterynaryjny, świadczący usługi 
nie tylko dla podopiecznych samego 
ośrodka, ale też dla wszystkich wła-
ścicieli zwierząt domowych z bliższej 
i dalszej okolicy. A że popularność 
miejsca dynamicznie rosła (i rośnie 
wciąż), to znalazły tu swoje miejsce 
gatunki zwierząt, które chętnie oglą-
damy, a one potrafią się zaprzyjaźnić 
z ludźmi. 

To fantastyczna symbioza, która 
– aby się utrzymać – musi też mieć 
formalne ramy finansowe, bo z sa-
mej miłości człowieka do zwierzęcia 
jeszcze żadne zwierzę nie wyżyło. 
Ważne podkreślenia jest jednak to, 
że spory ośrodek powstał z warto-
ściowej pasji, a nie jako pomysł na-
życie i tę dobre ślady tej pasji widać 
na każdym kroku.

– Mamy tutaj teraz (byliśmy 
w październiku br.) – ponad 170 
zwierząt różnych gatunków – mówi 
M. Żuraw i uprzedza nasze pytanie: 
– Tak, żurawie też tutaj są, ale naj-
więcej, bo z reguły ponad 30 – bocia-
nów. Opiekujemy się każdym zwie-
rzęciem, mamy nawet trzy bieliki, 
ale bociany są dla nas priorytetem. 
Niektóre z nich przezimują tylko je-
den sezon i potem już będą latały, jak 
to bociany, do Afryki. Ale są i takie, 
które na skutek różnych kontuzji już 
u nas zostaną na zawsze. Poza wspo-
mnianymi są też jeże, inne drobne, 
a nawet szopy pracze. Wszystkie 
mają tu swoje miejsce i swoją rolę. 
Sprowadziliśmy nawet capy, chociaż 
razem z nimi mamy też zapachy, któ-
re nie każdemu odpowiadają, ale… 
obecność capów sprawiła, że z go-
spodarstwa zniknęły… szczury. Nie 
mogliśmy sobie z nimi poradzić, ale 
podpowiedziano nam, że żaden inny 
sposób nie będzie tak skuteczny, jak 
zapach capiego moczu. I rzeczywi-
ście – szczury zniknęły w sposób 
naturalny, nie musieliśmy z nimi 
prowadzić żadnej wojny, choć była 
ich tu spora armia.

Klekusiowo nie jest schroniskiem 
dla małych zwierząt, choć taką funk-
cję też – przy okazji – pełni. Jest 
przede wszystkim dla tych zwierząt, 
szczególnie – ptaków, rodzajem 

Zaczęło się od Kropki
azylu, w którym czują się w miarę 
swobodnie. W miarę, bo przecież 
są obiektywne powody, dla których 
przebywają tu, a nie latają swobod-
nie. 

– Nie wszystko można zrozumieć 
z tzw. ludzkiego punktu widzenia 
– mówi M. Żuraw. – Większość bo-
cianów – na przykład, która u nas 
przebywa, nie mogła odlecieć na 
południe, albo z powodu kontuzji, 
albo z tego powodów, że wykluły się 
później, niż inne, i nie czuły się na 
siłach by zdecydować się na lot do 
połowy września. A okres migracji 
bocianów kończy się mniej więcej 

w tym terminie. Kto się spóźnia – 
zostaje. Cenię sobie wysoko ludzką 
wrażliwość i fakt, że zgłaszają do 
nas przypadki bocianów, które wi-
dziane sa w październiku, czy w li-
stopadzie, ale… Trzeba podkreślić, 
że są też takie bociany, które nie 
odleciały z nie do końca wiadomych 
powodów. I że bocianom zimno 
specjalnie nie szkodzi. Oczywiście 
silny mróz w połączeniu ze śnieżycą 
pewnie jest jakimś zagrożeniem, ale 
bociany migrują dlatego głównie, że 
późną jesienią i zimą nie mają kar-
my. Jeśli ją będą miały zapewnioną, 
to przeciętna zima nie jest dla nich 
groźna. Ganianie bocianów po polu 
z troski o te ptaki mija się z celem, 
co najwyżej grozi tym, że doznają 
jakiejś kontuzji i wtedy naprawdę 
będą miały problem. Inna sprawa, że 
ludzie dokarmiają zwierzęta i ptaki 
wyjątkowo nieodpowiednim poży-
wieniem. W przyrodzie obowiązuje 
fundamentalna zasada – PODAJE-
MY ZWIERZĘTOM TYLKO TAKI 
RODZAJ KARMY, JAKI I BEZ NAS 
MOGŁYBY ZNALEŹĆ W LESIE 
I NA POLU. To oznacza, że ziarno 
owszem, ale jabłka, chleb, to już nie-
koniecznie. W lesie jabłek nie ma. 
A wylewanie zupy z ziemniakami, 
„żeby sobie pojadły” jest niedźwie-
dzią przysługą, po której mogą się 
pojawić kłopoty. Wyjątkiem mogą 
być podroby z drobiu – serca, czy 
wątroby, bo to stanowi odpowiednik 
myszy dla bocianów, a one myszy 
jadają. Ludzie podają dziko żyją-
cym zwierzętom ludzkie pokarmy, 
a potem się dziwią, że dziki, czy lisy 
buszują w śmietnikach. Skoro są 
nauczone jeść takie rzeczy, to będą 
jadły, bo wygrzebać w śmietniku ła-
twiej, niż polować.

A co do relacji bociana z zimnem. 
Swego czasu zrobiliśmy ekspery-
ment, i w wolierze, w której zimą 
przebywały te ptaki zainstalowali-
śmy promienniki ciepła. W ich po-
bliżu nawet pojawiła się zielona tra-
wa. A bociany? Siedziały tam, gdzie 
leżał śnieg, promienniki ich nie po-
ciągały.

Przez jedenaście sezonów można 
się było dowiedzieć o lokatorach Kle-
kusiowa bardzo wiele. Tym bardziej, 
że ptaki, które były na tyle zdrowe, że 
kolejnej jesieni odlatywały na połu-
dnie były obrączkowane, więc jakaś 
forma kontroli o tym, gdzie przeby-
wają, była skuteczna. A są i obrączki 
z GPS-em, co już oznacza śledzenie 

ptaka w każdej sekundzie jego życia. 
To wprawdzie droga zabawa (każdy 
taki GPS to wydatek nawet i 4 tys. 
zł.), ale pozwala to na poszerzanie 
wiedzy o bocianim życiu w trudnej 
do opisania skali. Na przykład: skoro 
przez 11 lat Klekuś i Kropka docho-
wywali się co roku piątki potom-
stwa, ale żadne nigdy nie wracało do 
Klekusiowa, to co się z nimi działo? 
Okazuje się, że o ile tworzą się więzi 
w dorosłych parach, to w przypadku 
„rodzeństwa” nie ma ich w ogóle. 
Młode bociany w kilka dni po – naj-
częściej – wspólnym odlocie z gniaz-
da rodzinnego rozdzielają się między 
inne stada i już nigdy się później nie 
widzą. Czy to działa instynkt, by ro-
dzina nie krzyżowała się ze sobą?... 
Może.

Zajrzeliśmy też do ośrodka we-
terynaryjnego Klekusiowa, gdzie 
pracuje dr Dominika Pinczer. Ptasia 
przychodnia, wyposażona w urzą-
dzenia typu RTG, czy USG, mini 
laboratorium jest w stanie pomóc 
w nieszczęściu bardzo wielu niewiel-
kim zwierzętom. – Ale nie wszystkim 
i nie w każdym przypadku – zastrze-
ga dr Dominika. – Czasami ludzie 
przynoszą do nas poturbowane 
przez jastrzębia gołębie, co jest do-
wodem na ich wrażliwość i szacunek 
do zwierząt, ale… Najczęściej taki 
gołąb ma przed sobą kilkadziesiąt 
minut życia, bo kości ptaka są puste, 
więc nie można ich poskładać, jak 
ludzkich. Przyroda bywa okrutna, 
drapieżne ptaki żywią się mniejszy-
mi i nasza troskliwość niczego tu nie 
zmieni. Połamany gołąb nie przeży-
je, a jastrząb… upoluje następnego, 
bo przecież coś musi jeść. To oczy-
wiście nie znaczy, że zniechęcam 
kogokolwiek do udzielania pomocy 
zwierzętom, ale musimy uszanować 
reguły przyrody, jeśli chcemy być na-
prawdę pomocni.

Dzikie zwierzęta najlepiej się czu-
ją, gdy są wolne, nawet jeśli nie mają 
pełnej miski przed dziobem. – Za-
dziwiające – powiedział M. Żuraw – 
ale bociany na wolności, gdzie prze-
cież nie zawsze dojadają, czasami 
też jest im zimno, albo praży słońce 
przeżywają kilkanaście lat. A te, któ-
re nie mogą odlecieć i spędzają czas 
w naszym Klekusiowie, otoczone 
dobrą opieką, karmione według po-
trzeb… żyją 5 – 8 lat, raczej nie wię-
cej. Wolność dodaje ptakom sił. Czy 
ta reguła obowiązuje też w przypad-
ku ludzi… trudno powiedzieć. Ale 
zastanowić się warto. 

Od 22 listopada br. na terenie 
gmin powiatu Lubańskiego funk-
cjonuje sieć połączeń pod nazwą 
Izerskiej Komunikacji Autobuso-
wej. Schemat połączeń znalazł się na 
stronie każdej gminy powiatu, Sta-
rostwo Powiatowe jest i operatorem 
przewozów i liderem tego projektu, 
który powstał, by eliminować, bądź 
przynajmniej niwelować skutki wy-
kluczenia komunikacyjnego. 

– Na terenie gminy Siekierczyn 
– usłyszeliśmy – będą to dwie linie. 
Dofinansowanie do „wozokilome-
tra”  z pieniędzy Wojewody Dolno-
śląskiego jest na tyle znaczące, że 
gminy Powiatu dokładają już tylko 
symboliczne kwoty, po akceptujących 
decyzjach rad w tej sprawie. Przewoź-
nikami są miejscowe firmy z Lubania 
i z Leśnej. Dla nas ważna jest nie tyle 
rentowność (wiadomo bowiem, że te 
linie same się nie utrzymają), ile fak-
tyczne zainteresowanie mieszkańców. 

Izerska Komunikacja Autobusowa 
A ono może być spore, bo chodzi nie 
tylko o rosnące ceny paliw, ale też 
uciążliwości i koszty towarzyszące 
choćby wyjazdom z naszych wsi do 
Lubania. Trudno znaleźć w centrum 
miasta miejsce parkingowe, a w przy-
padku Świeradowa-Zdroju znalezie-
nie takiego miejsca graniczy z cudem. 
Lepiej więc zaplanować sobie tak 
wizytę w jakiejś sprawie, żeby korzy-
stać z ogólnodostępnej komunikacji 
publicznej.

Czy IKA będzie na tyle konku-
rencyjna w stosunku do wygody 
i kosztów korzystania z samochodów 
prywatnych – okaże się za kilka mie-
sięcy. Wszyscy zainteresowani wie-
dzą, że proces przywykania do no-
wych rozwiązań komunikacyjnych 
musi trochę potrwać. Najpewniej 
w połowie przyszłego roku będzie-
my mogli na podstawie obserwacji 
i analizy obłożenia kursów uzyskać 
wiarygodną o tym opinię. 

dzieży z gminy Paseky. Podczas zajęć 
budowano modele szybowców Gru-
nau Baby i PW – 5 Smyk. Po warszta-
tach odbyły się zawody modelarskie,  
w których uczestnicy z wykonanymi 
przez siebie modelami wzięli udział 
w konkurencjach modelarskich.  Na 
zakończenie koledzy instruktorzy 
Zbigniew Malec i Krzysztof Bański 
zaprezentowali  pokaz modeli samo-
lotów. Uczestnicy warsztatów z Jeżo-
wa Sudeckiego dziękują serdecznie  
Hanie Růžčkowej – Staroście Gminy 
Paseky nad Jizerou   za  serdeczne 
przyjęcie modelarzy oraz wycho-
wawcom, którzy pomagali podczas 
warsztatów. 

Warsztaty Modelarskie w Pasekach nad Jizerou

To już okrągły jubileusz – od 
dwóch dekad Jeżów Sudecki ma nie 
tylko podpisaną umowę o współpra-
cy z czeską miejscowością Paseky 
nad Jizerou, ale też ta umowa jest 
realnie wypełniona wartościowymi 
treściami. 

W ramach realizacji projektu 
„20-lecie partnerstwa gmin Je-
żów Sudecki, Paseky nad Jizerou” 
31  lipca br. instruktorzy i modela-
rze  modelarni  z Euroregionalnego 
Centrum Modelarskiego w Jeżowie 
Sudeckim uczestniczyli w warsz-
tatach i pokazach modelarskich 
w gminie partnerskiej. W warszta-
tach wzięło udział 45 dzieci i mło-

Będzie bliżej, będzie szybciej 

Po moście
W miejscu, gdzie brzegi zalewu 

zbliżają się do siebie swego czasu był 
most. Został zniszczony u schyłku 
wojny i przez wiele lat ze Stankowic 
w gminie Leśna do Bożkowic w gmi-
nie Olszyna trzeba było jechać bardzo 
okrężną drogą. Zniszczenie mostu 
było jednym z elementów wojennej 
operacji zwanej „Bitwą Lubańską”, 
Z historycznego punktu widzenia była 
to bodaj ostatnia bitwa wygrana przez 
wojska hitlerowskie w ostatnich tygo-
dniach II wojny światowej. Dlaczego 
jednak zniszczono ten most, który dla 
„Bitwy” nie miał żadnego strategicz-
nego znaczenia – nie wiadomo.

Odbudowa mostu, który pozwoliłby 
na przejazd samochodów jest jednak 
inwestycją bardzo kosztowną, takich 
pieniędzy nie ma i nie będzie miała 
ani żadna z dwóch zainteresowanych 
gmin, ani też Powiat Lubański.

– I nie ma takiej pewności, czy 
ten most dla samochodów byłby 
potrzebny – mówią zaintereso-
wani rozwojem turystyki. – Może 
wystarczy po prostu lekka kładka 
o szerokości ok. 1.5 do 2 m i długo-
ści ok. 40 m, która umożliwi przej-
ście pieszym i przejazd rowerów? 
Właśnie rowerzyści skorzystać 
mogą z tej kładki najbardziej, bo jej 
budowa otworzy nowe możliwości 
trasy rowerowej, w dodatku bez-
piecznej, bo bez aut.

– Prace koncepcyjne już się za-
częły – mówi burmistrz Olszyny, 
Leszek Leśko – trzy zainteresowane 
strony, to znaczy obie gminy i wła-
dze Powiatu podpisały trójstronne 
porozumienie. W przyszłym roku 
będzie opracowywana dokumenta-
cja i załatwiane niezbędne formal-
ności, a po ich sfinalizowaniu za-
cznie się pewnie praca przy budowie 
kładki w jednym z najbardziej ma-
lowniczych zakątków tego terenu.
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Czy w dającym się przewidzieć 
czasie będziemy mogli – jako miesz-
kańcy Pogórza Izerskiego – czuć się 
w Warszawie prawie jak u siebie? Nie 
jest to wykluczone, albowiem w Ra-
dzie Miasta Stołecznego Warszawa 
został złożony wniosek Gryfowa 
Śląskiego o nadanie jednej z nowych 
ulic nazwy „Gryfowska”.

Inicjatorzy tego działania znaleź-
li sporo powodów, by ten pomysł 
zyskał aprobatę. Wskazują w liście 
przesłanym do Rady Warszawy m.in. 
na to, że właśnie z Gryfowa Śląskiego 
pochodziło mnóstwo cegieł i mate-
riałów budowlanych, które służyły 
w pierwszych latach powojennych 
do odbudowania zniszczonej stoli-
cy. Warszawa była w zupełnej ruinie, 
jakąś cząstkę potrzeb budowlanych 
zaspokajała prywatna cegielnia Eu-
geniusza Skóry z ulicy Floriańskiej 
w Gryfowie, czy grysy bazaltowe 

z kopalni bazaltu w Wieży. Hasło 
„Cały Naród buduje swoją stolicę” 
nie było wówczas pustym dźwię-
kiem, drukowane były rozmaite „ce-
giełki”, które wielu ludzi kupowało, 
by mieć swój udział w odbudowie 
miasta. Z Gryfowa wyjeżdżały nie 
tylko „cegiełki”, ale także prawdziwe 
cegły.

Wielu ludzi, którzy znani są jako 
warszawiacy, pochodzi z Gryfowa 
Śląskiego, a przesłużyli się budowie 
wizerunku stolicy – wśród nich prof. 
Rafał Strent – wieloletni dziekan 
Wydziału Grafiki ASP, obecnie pra-
cownik szkoły działającej pod auspi-
cjami Polskiej Akademii Nauk, czy 
prof. Jerzy Nowosielski. Ten z kolei 
był dziekanem Wydziału Konser-
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP 
we Wrocławiu, później pracował 
w Warszawie. A swój ślad pozostawił 
także w Gryfowie Śląskim, jako autor 

rozwiązań kolorystycznych wnętrz 
gotycko-renesansowych kościoła pa-
rafialnego w Gryfowie, a także wielu 
innych w okolicy.

Najpopularniejszym w filmie gry-
fowianinem jest z pewnością An-
drzej Chyra, urodzony w Gryfowie 
Śląskim aktor teatralny i filmowy. 
Grał na scenach Teatru Narodo-
wego, Teatru „Rampa” i w wielu 
filmach, z których najgłośniejsze to 
m.in.: „Żeby nie było śladów”, „Śnie-
gu już nigdy nie będzie”, „Zjedno-
czone stany miłości”, „Wszystko co 
kocham”, i in. Zagrał w „Magicznym 
drzewie”, filmie kręconym. min. 
w okolicach Jeleniej Góry, w „Ka-
tyniu”, czy w wyjątkowo głośnym 
„Długu”. 

Można więc powiedzieć, że nasi 
„ambasadorowie” już w Warszawie 
są od dawna, a o tym, czy będzie 
tam także „nasza” ulica zadecyduje 
w pierwszej kolejności opinia Komi-
sji Nazewnictwa Rady MS Warszawy, 
a potem i cała Rada.

W Chrośnicy – „Wiosce barw-
nych wątków” od lat prowadzone są 
warsztaty m.in. tkactwa i barwienia 
naturalnego. Pisaliśmy o tej inicja-
tywie kilka lat temu, ale okazuje 
się, że animatorzy tego programu 
są w swoich pomysłach niezmordo-
wani, a fantazja podpowiada wciąż 
nowe.

– W trakcie naszych zajęć 
(a przeprowadziliśmy już ponad set-
kę warsztatów) coraz częściej mówi-
liśmy o tym, żeby połączyć tkactwo 
z jakimś ciekawym przesłaniem, 
a jednocześnie wyznaczyć sobie am-
bitny, trudny cel – powiedziała nam 
Monika Wizła-Kubiak. –  Rozma-
wialiśmy o wielkiej pracy w ramach 
pomysłu „tkacze – łapacze”, bo idea 
„łapacza snów” jest bardzo piękna 
i ma w sobie tę odrobinę niezbędnej 
magii. Ale… skoro podjęlibyśmy się 
takiej pracy, to chcieliśmy też uzy-
skać dowód na to, że ona jest wyjąt-
kowa. Najbardziej przekonującym 
byłoby oczywiście pobicie rekordu 
Guinnessa w tej kategorii. Ale… nie 
ma takiej kategorii. Po konsultacjach 
dowiedzieliśmy się, że można nową 
kategorię stworzyć, ale to wymaga 
i czasu, i pieniędzy. Nie mieliśmy ani 
cierpliwości, ani pieniędzy, posta-
nowiliśmy więc wystartować w ka-
tegorii pokrewnej i pobić rekord już 
istniejący. Wypadło na kategorię „ła-
pacz snów”.

Grupa entuzjastów postanowi-
ła stworzyć największy na świecie 
„łapacz snów”, co oznaczało, że po-
winien on mieć – bagatela ! – śred-
nicę… 11 metrów! Jeśli komuś się 
wydaje, że 11 metrów to nie jest 
dużo, to niech sobie uzmysłowi, że to 
mniej więcej wysokość 4. piętrowego 
budynku. Przygotowania do bicia re-
kordu trwały dwa lata, bo i problem 
był spory, i epidemia zdewastowała 
część harmonogramów. Trzeba było 
ponadto otrzymać wytyczne od ko-
mitetu rekordu Guinnessa i ściśle 
się im podporządkować w procesie 
przygotowań.

– W trakcie – powiedziała nam 
nasza rozmówczyni – zorientowali-
śmy się, że samo utkanie może być 
mniejszym problemem, niż wyeks-
ponowanie, bo jak powiesić coś co 
mierzy 11 m średnicy i waży – jak 
się potem okazało – ponad 200 kg?! 
To było ekstremalnie skomplikowa-
ne, ale udało się. Konstrukcja „łapa-
cza” zawisła, komisja oceny rekordu 
przyjechała i czekamy na werdykt, 
mamy nadzieję, że nasz rekord bę-
dzie zatwierdzony i oficjalnie ogło-
szony.

Ale uczestnicy – niezależnie od 
oficjalnych ogłoszeń rekordu – mają 

już swoją niemałą porcję satysfakcji. 
Magia łapacza, jego metaforyczne 
przesłanie działa na wyobraźnię. 
Uczestnicy bicia rekordu przygoto-
wali też swoje „amulety”, podwie-
szone do „łapacza”, będące swoistą 
emanacją ich własnych marzeń 
i oczekiwań. I niezależnie od tego, 
czy ktoś ufa, że „łapacz” filtruje sny 
i przepuszcza tylko te dobre , dy-
stansując nas od złych, czy po pro-
stu zagrała w nim sportowa żyłka 
i chęć, żeby być uczestnikiem zaba-
wy zapisanej w księdze rekordów 
można powiedzieć z całą pewno-
ścią, że przedsięwzięcie zintegro-
wało uczestników, spopularyzowało 
Chrośnicę i jej barwne wątki. Speł-
niło więc swoje zadanie. 

Tylko dla dobrych snów

Czy padnie pierwszy w Partnerstwie Izerskim rekord Guinnessa?

Całe przedsięwzięcie było reali-
zowane przez Fundację MAZELAN 
w ramach projektu grantowego 
ogłoszonego przez Stowarzyszenie 
LGD Partnerstwo Izerskie pt. „Pro-
mowanie obszaru objętego LSR 
w celu szerzenia lokalnej kultury 
i dziedzictwa lokalnego”. Zadanie 
pn. „Targi wiosek tematycznych na 
Dolnym Śląsku i próba ustalenia 
rekordu Guinnessa jako najwięk-
szego „Tkacza Łapacza” – produktu 
lokalnego na świecie przez Chro-
śnicę Wioskę Barwnych Wątków”

Celem realizacji zadania jest 
tworzenie oferty regionu na ob-
szarze LGD Partnerstwo Izerskie 
współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
działania 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER Poddziałanie 19.2. Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

Wieża, pozostała po kościele, jest 
jednym z kilku raptem zabytkowych 
budowli w Olesznej Podgórskiej 
i wydawałoby się, że z tej choćby 
racji będzie dokładnie opisana, spe-
netrowana i nie pozostawi żadnych 
znaków zapytania. Okazuje się, 
że jest ona cała „jednym, wielkim 
znakiem zapytania”, bo na jej temat 
można znaleźć co najwyżej małe za-
piski, że to pozostałość po gotyckim 
kościele św. Mikołaja z XVI w. Zresz-
tą i to nie jest takie pewne, bo są też 
źródła, które jako datę powstania 
podają wiek XV.

Można odnaleźć jeszcze notkę, że 
kościół ucierpiał podczas wichury 
w 1833 r., w wyniku której zdewa-
stowany został nie tylko budynek 
kościoła i zniszczona pobliska pleba-
nia, ale i część pozostałej zabudowy 
wsi. Cudem ocalała kamienna wieża 
kościoła. Pół wieku później, ok. roku 
1885, w trakcie budowy linii kolejo-
wej z Gryfowa Śląskiego do Lwówka 
Śląskiego los kościoła się dopełnił, 
materiały uzyskane z rozbiórki zo-
stały wykorzystane do budowy kolei. 
Wieża od tamtej pory przypomi-
na tylko, że w tym miejscu istniała 
świątynia. 

Wieża 
– jak znak 
zapytania

Gryfów w Warszawie?Czy wiecie, że…
…drogi Górnych Łużyc były 

chronione surowymi przepisami 
przed dewastacją podczas jaz-
dy wielkich furgonów konnych. 
W Saksonii – jak donosi jeden 
z podróżników – koleiny po na-
ciku kół ciężkich transportów 
już po kilku latach sprawiały, 
że drogi trzeba było poddawać 
kosztownym remontom. Na 
Górnych Łużycach bezwzględ-
nie zabroniona była jazda śladem 
poprzednika, więc koklejne wozy 
ubijały po prostu nowe linie, 
utwardzając drogi. Jazda śladem 
oznaczała talara kary dla woźni-
cy, czego skrzętnie pilnowali dro-
gowi dozorcy. Inny też był profil 
łużyckiej drogi – budowniczowie 
zadbali, żeby jej środek był nieco 
wyższy, niż boki, więc woda spły-
wała do rowów, a nie zbierała się 
w kałuże. Tak widział tę sytuację 
podróżujący w 1802 r.

Fundacja czternastu

Izerska 
Golgota 

Od 2000 roku różne środowiska 
rozważały możliwość wzniesienia 
krzyża na którymś ze szczytów Gór 
Izerskich, do którego prowadziłaby 
droga krzyżowa. Początkowo myśla-
no o Stogu Izerskim, ale nikt się za 
realizację tej idei nie wziął na serio. 
Ostatnio zmieniła się nieco koncep-
cja, zamiast Stogu pojawiła się Sępia 
Góra, a wizja poszczególnych stacji 
objawiła się w postaci głazów, któ-
re już przy szlaku zalegają od dzie-
siątków tysięcy lat. Na nich zostaną 
umieszczone symbole religijne, wpi-
sane w naturę.

Maciej Wokan, rzeźbiarz ze 
Szklarskiej Poręby, którego wiele 
prac już zdobi Świeradów Zdrój, 
podjął się wykucia symboli. Szybko 
znaleziono 14 ,fundatorów, którzy 
pokryli koszty kolejnych stacji. „Gol-
gota Izerska” – bo taką nazwę przyjął 
ten szlak nie jest ani pierwszą, ani je-
dyną drogą krzyżową w naturalnym 
terenie, ale jedyną w górach. Także 
w terenie została przed wielu laty 
wyznaczona droga krzyżowa w oko-
licach Lubomierza i Popielówka, ma 
ona jednak całkiem inny charakter 
i inaczej zaprojektowano tamtejsze 
stacje.
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Pod hasłem stulecia 22 września 
br. na Górze Szybowcowej odby-
ło się piąte już Święto Latawca. 
Organizatorem było tradycyjnie 
Euroregionalne Centrum Modelar-
skie w Jeżowie Sudeckim wspólnie 
z samorządem uczniowskim przy 
Zespole Szkolno_Przedszkolnym, 
a współorganizatorami była Gmina 
Jeżów Sudecki, Aeroklub Jelenio-
górski i Paralagjding Club Jeżów 
Sudecki. 

Na Górę Szybowcową przybyło 

wielu uczestników Święta Latawca 
ze swoimi pięknymi „maszynami” 
od prostych latawców do bardzo 
wymyślnych i ciekawych takich jak: 
samolot “Czerwony Baron”, smok, 
orzeł czy latawiec zbudowany ze stu 
latawczyków. Do rywalizacji zapi-
sało się 48 zawodników z Bielawy, 

Szczawna Zdroju, Mieroszowa, Ząb-
kowic, Wrocławia i Kotliny Jelenio-
górskiej. 

Przeprowadzano konkurencje 
w kategoriach do lat 10, powyżej lat 
10 i w kategorii OPEN od lat 16. Sę-
dziowie oceniali wykonanie, zdobie-
nie oraz holowanie i lot latawca. Na 
zawodników czekały nagrody oraz 
medale, bardziej okazałe dla najlep-
szych, ale wszyscy mogli liczyć na 
pamiątkową odznakę za udział. W  
hangarze można było oglądać wysta-

wę prac dzieci ze szkoły podstawowej 
w Jeżowie Sudeckim pt. “Lotnictwo 
Polskie oczami dzieci” przygotowa-
ną przez  Agnieszkę Sowińską oraz 
wystawę “100 – lecie Lotnictwa Pol-
skiego” przygotowaną przez  Jerzego 
Siatkowskiego ze Szczawna Zdroju.

– Spotkanie modelarzy i konstruk-

torów latawców na Górze Szybowco-
wej, to bardzo wartościowa tradycja 
– usłyszeliśmy od organizatorów. 
– Jeżowskie Centrum Modelarskie 
zajmuje się tym od powstania. Chce-
my w każdy możliwy sposób nawią-
zywać do najlepszych lotniczych tra-
dycji Jeżowa Sudeckiego i utrwalać 
wiedzę o awiacji. Latawce są świetne 
i na początek takiej edukacji, ale też 
znakomite dla zaawansowanych. 
W latawcach bowiem jest nie tylko 
zabawa, czy magia, ale też moc.

Kiedy o to zapytaliśmy, właśnie 
o tę moc, to sprowokowaliśmy dłu-
gie gawędy różnych uczestników 
spotkania. Jak się bowiem okazuje 
o latawcach można bez końca, a ich 
początek to historia sprzed... tysięcy 
lat!

To najstarsza konstrukcja latają-
ca cięższa od powietrza. Tajemnica 
możliwości jego latania tkwi w tym, 
że unosi się na uwięzi wykorzystując 
siłę nośną, jaka powstaje na jego po-
wierzchni pod wpływem wiatru. Ale 
– co za ironia – może wzlatywać tyl-
ko wtedy, gdy jest na uwięzi. Gdy się 
z niej zerwie, to wpada w korkociąg 
i rozbija o ziemię...

Kto wynalazł latawce? – dokładnie 
nie wiadomo, ale najpewniej Chiń-
czycy, bowiem to oni, kilkaset lat 
przed naszą erą używali latawców do 
siania paniki wśród swoich wrogów 
na polach licznych bitew. Z Chin la-
tawce trafiły m.in. do Japonii, Korei, 
a w XIV w. – do Europy.

Polacy zetknęli się z latawcami 
w bardzo trudnych okolicznościach, 
bo według przekazów historyków 
właśnie one zaistniały w bitwie pod 
Legnicą w 1241 r., kiedy przeciwko 
Słowianom użyli ich Tatarzy.

O ile w Polsce latawce to rodzaj 
zabawy, o tyle w krajach Azji – to 
ważny element kultury. W Chinach 
oficjalne święto latawców przypa-
da na 9 dzień dziewiątego miesiąca, 
w Japonii organizuje się walki lataw-
ców (Rokkaku).

Latawce były traktowane bardzo 
serio – używano ich jako urządzeń 
meteorologicznych, co celów ra-

townictwa morskiego, jako anteny 
radiowe  Francuzi przed I wojną 
światową (1910) zorganizowali na-
wet wojskową jednostkę latawcową 
do lotów obserwacyjnych. Na Górze 
Szybowcowej bawimy się latawcami, 
ale to dla wielu amatorów tak poj-
mowanej awiacji może być wstęp do 
zawodowej kariery. Latawce bowiem 
nie wychodzą z użycia, ale zmienia 
się ich sposób projektowania, bo 
komputery pozwalają na optymalne 
w każdych warunkach zaprojekto-
wanie kształtów, a technologie wy-
twarzania materiałów sprawiły, że 
zamiast bambusa stosuje się pręty 
i rurki z ultralekkich włókien szkla-

nych, czy węglowych, a pokrycie to 
tkaniny poliamidowe, dodatkowo 
powlekane specjalnym silikonem, 
wic wytrzymałe. Czy można się w tej 
sytuacji dziwić, że latawce osiągają 
wysokości do tej pory zastrzeżone 
dla wielkich samolotów pasażer-
skich, to znaczy 10 000?

Ale... wciąż są uwięzione na – co-
raz wytrzymalszych linkach...

I a propos latawca w muzyce – 
może organizatorzy Święta Latawca 
w Jeżowie Sudeckim uzupełniliby po-
gram zawodów o konkurs piosenek 
o latawcach? A może ktoś pokusiłby 
się o napisanie nowego tekstu pio-
senki o latawcach na Szybowcowej? 

Kiedy latawiec zyskuje wolność – traci życie 

STO LATAWCÓW NA STULECIE LOTNICTWA POLSKIEGO
Są religie, które nie dopuszczają 
możliwości używania latawców, 
bowiem hierarchia niektórych 
kościołów (np. Islamu) uzna-
ją, że skoro w Koranie nie ma 
wzmianki o latawcach, to zna-
czy, że nie mogą być one akcep-
towane.

Już od końca XIX w. Potrafiono 
skonstruować latawce o takiej 
sile nośnej, że bez trudu można 
było pod nimi podczepić czło-
wieka. To sprawiło, że w I wojnie 
światowej latawce okazywały się 
świetnym narzędziem do prowa-
dzenia m.in. obserwacji artyle-
ryjskich.

Latawiec był dla wielu autorów tekstów popularnych piosenek źródłem 
inspiracji. Powstały m.in. „Dmuchawce, latawce, wiatr...”, „Malowany 
latawiec”, „Biały latawiec”, a w przedszkolach popularna jest dziecię-
ca piosenka – „Piosenka o latawcach”. Pewnie nie jest to takie trudne, 
a może być przesympatyczne, kiedy ktoś zaśpiewa: „Kiedy ptaki odlecą 
za morze/ na daleki, nieznany nam szlak/ gdy ci smutno i szaro na dwo-
rze/ zrób latawca, co fruwa jak ptak/ i pomaluj go w kwiaty, i pomaluj 
go w smoki/ i na wietrze puść pod obłoki (…)’ to istniejąca piosenka, 
Czy ktoś napisze nową?

Jeszcze całkiem niedawno rynek 
w Zawidowie nie wyglądał najlepiej, 
ale to już zdecydowanie przeszłość. 
Po rewitalizacji jest to doprawdy 
efektowna część tego miasta, a spo-
sób, w jaki to miejsce zostało prze-
budowane i zmodernizowane budzi 
podziw.

– To jednak nie jest jeszcze pełny 
obraz zmian, jakie tu następują – po-
wiedziała Agnieszka Roczon z UM 
w Zawidowie, prezentując projekty 
i dokonania. – Niektóre elementy 
małej architektury pokażą się w peł-
nej krasie dopiero wiosną, chociaż 
już teraz widać skalę zmian. To i ła-

weczka z aniołem, który – wpraw-
dzie w innej postaci, niż przed 1945 
r. , jednak wrócił do nas. I teraz ma 
– jak uważa wielu – nowoczesną, 
atrakcyjną formę, wcale nie gorszą, 
niż poprzednia figurka. W dodat-
ku nasz nowy anioł jest bardziej 
opiekuńczy – jego skrzydło jest dla 
odpoczywających na ławce praw-
dziwym, nie tylko metaforycznym 
oparciem. Są oczywiście też inne 
ławki, nowe  kosze na śmieci, donice, 
itp. Będą stojaki na rowery, a między 
nowymi latarniami w rejonie zatoki 
autobusowej stanie stylowa wiata 
przystankowa.

Te prace były możliwe dzięki 
wsparciu Fundacji PGE, która prze-
znaczyła na nie kilkanaście tysięcy 
złotych, a kolejne 10 tys. podarowała 
z przeznaczeniem na miejsca wypo-
czynku  na ścieżce rekreacyjno-edu-
kacyjnej.

– Przy projektowaniu zmian na 
naszym głównym miejskim placu 
– kończy A. Roczon – staraliśmy 
się bardzo, by uniknąć tzw. betono-
zy, bardzo krytykowanej w innych 
miejscowościach. Na naszym placu 
pozostało dużo starej zieleni (poka-
zujemy to m.in. na jednym ze zdjęć), 
bo wprawdzie kamienny bruk jest 
nieporównanie bardziej ekologicz-
nym budulcem, niż asfalt, ale obec-

ności starych drzew nic zastąpić nie 
może. Na zrewitalizowanym rynku 
będą nowe miejsca zieleni w posta-
ci donic, ale nie zostały uszczknięte 
stare. Zawidów staje się nowocze-
śniejszy, ale nie traci poprzedniego 
uroku.

To widać – choćby na specjalnie 
przygotowanej dla Zawidowa kart-
ce świątecznej, którą prezentujemy 
na pierwszej stronie tego wydania 
„Ech Izerskich”. Mało które miasto 
wielkości Zawidowa zdobywa się na 
coroczną edycję efektownej okolicz-
nościowej pocztówki, a w tym przy-
granicznym miasteczku zapoczątko-
wana kilka lat temu tradycja objawia 
się także w tej formie. 

Rynek jak nowy (bo nowy) W Olszynie – ok. 
104% populacji
Jak to się stało, że Narodowy Spis 

Powszechny wykazał, że w Olszynie 
jest więcej osób, niż faktycznie jest? 
– zapytaliśmy w Urzędzie.

– To dość swobodna interpretacja 
faktów – odpowiedziano. – To praw-
da, że ankiet spisowych przyjęliśmy 
więcej, niż mamy naszych mieszkań-
ców, ale to nie znaczy, że zwiększyła 
się w tajemniczy sposób ich liczba. 
Po prostu – w Olszynie wykorzysty-
waliśmy każdą okazję, by przybli-
żyć sprawy spisu i zachęcić ludzi do 
udziału, w dodatku stwarzać takie 
sytuacje, żeby było im wygodnie spi-
sywać się nawet w miejscach i czasie 
pozornie niezwiązanych ze spisem. 
Na przykład: mobilny punkt spisowy 
zorganizowaliśmy nieopodal kościo-
ła tuż po nabożeństwie dożynko-
wym. Dożynek u nas ze względu na 
epidemię nie było, ale nabożeństwo 
– owszem. Wierni wychodząc z ko-
ścioła mogli bez mitręgi dopełnić 
obywatelskiego obowiązku. Takich 
miejsc i okazji mieliśmy więcej, więc 
korzystali z tego także przyjezdni, 
spisując się właśnie u nas, bo było 
im wygodniej. Nic więc dziwnego, że 
nam przybyło. Ankiet, ale nie miesz-
kańców. Przynajmniej póki co. A że 
podobne przedsięwzięcia urucha-
mialiśmy też w przypadku szczepień, 
to i wyniki w szczepieniach mamy 
zdecydowanie powyżej średniej. 
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Czy wiecie, że…

istnieje , a właściwie – istniał 
ścisły związek Gryfowa Śląskie-
go z Kamienną Górą i Kowara-
mi? Interesy tych miejscowości, 
a raczej najbardziej rzutkich 
i zamożnych mieszkańców tych 
miast splotły się w połowie XVII 
wieku. Wtedy właśnie zawiązano 
stowarzyszenie kupców handlu-
jących tkaninami lnianymi. Sku-
pieni w stowarzyszeniu chcieli 
uzgadniać ceny sprzedaży, żeby 
uregulować rynek, bo brak po-
rozumienia oznaczał w praktyce 
niekontrolowaną i niechcianą 
konkurencję. Wtedy było to sto-
warzyszenie, dziś – karalna pra-
wem „zmowa cenowa”. 

Fontanny Lwówka
Fontanny Sukienników na Dolnym 

Rynku, czy z sową i z lwem na Gór-
nym są trwałymi pamiątkami historii 
i nawet wyburzenie istniejącej, starej 
zabudowy lwóweckiego Rynku do II 
wojnu światowej nie spowodowało 
ich zrujnowania. Zrewitalizowane 
kilka lat temu stały się prawdziwą 
ozdobą centrum miasta.

Fontanna z Czaplą, istniejąca na 
linii miejskich murów obronnych już 
takiego szczęścia nie miała. Powsta-
ła – początkowo bez czapli – w XIX 
w. podczas przebudowy części mu-
rów miejskich, w południowej czę-
ści miejscowości, przed wejściem 
do klasztoru franciszkanów. Zdobiła  
Promenadę – przed II wojną świa-
tową atrakcyjny ciąg spacerowy, ale 
zbudowana została z ceły ceramicz-
nej i kamienia. 

Wielokrotnie dewastowana, w róż-
nych okresach, przez wiele lat pozo-
stawała nieczynna. Odnowiona pod 
koniec lat 90. – znowu była ofiarą 
chuligańskiej agresji. 

Ostatnia rewitalizacja wydaje się 
być – odpukać – trwalsza. Nie dość, 
że minęło już kilka sezonów i ani pia-

skowcowa cembrowina, ani też sama 
czapla nie noszą śladów zniszcze-
nia. Trzeba ufać, że tak już zostanie. 
W dodatku otoczenie fontanny też 
zostało odnowione, więc zorganizo-
wano przy niej już kilka koncertów 
muzycznych. Trzeba więc wierzyć, 
że magia miejsca będzie stanowiła 
o skutecznej ochronie fontanny. 

Chór kościelny z Paseky nad 
Jizerou został zaproszony do Sie-
dlęcina, żeby – w ramach projektu 
„Muzyka i śpiew w gminach part-
nerskich” zaprezentować czeską 
muzykę sakralną i dawną polskim 
słuchaczom. W czeskim chórze 
występuje też Hana Růžčkova, sta-
rostka, co w naszych, polskich wa-
runkach rzadko się zdarza. Nie wi-
adomo, czy dlatego, że przy wątłych 
budżetach gmin nasi starostowie 
zbyt cienko śpiewają, czy też wokal-
nie są mniej uzdolnieni, ale lepiej 
nie wchodzić w szczegóły.

Czesi w wyjątkowych wnętrzach 
wieży, w najbardziej okazałej sali 
z  zabytkowym freskiem mogli za-
prezentować swoje utwory z  róż-
nych okresów, od początków XVI do 
końca XX w., począwszy od  utworu, 
którego autorem był żyjący w latach 
1517 – 1608  Giovanni Croce – „Can-
tate Domino“, aż po utwór wczesnego 

czeskiego kompozytora, jakim jest 
Zdeněk Lukáš, zmarły  w 2007 r. – 
„Agnus De přídavek“.

Prowadzący koncert Jakub Wald-
mann, dyrygent chóru  (przejął zespół 
po śmierci swego ojca), kontynuuje tę 
działalność trwającą już ponad 40 lat.
Zespół z  takim dorobkiem i z  taką 
tradycją może zaimponować każdej 
widowni.

Na marginesie tego wydarzenia 
warto się zdobyć na refleksję o różni-
cach między czeską i polską społecz-
nością, sposobem zagospodarowania 
czasu wolnego, działalnością hobby-
styczną w małych środowiskach, itp. 
Wydaje się bowiem, że w tej sprawie 
ustępujemy Czechom,którzy z jednej 
strony potrafią pracować bez po-
śpiechu, ale z  sukcesami, a z drugiej 
– mogliby nas nauczyć bawić się war-
tociowo. Koncert chóru z  maleńkiej 
gminy tego dowodzi ponad wszelką 
wątpliwość.

Z kościoła do wieży 

Z Paseky do Siedlęcina 

Wędrując po gminach, szczegól-
nie tych graniczących z większymi 
miastami Pogórza czasami słyszymy 
informacje, w które trudno uwierzyć. 
Spora ich część wiąże się z atrak-
cyjnym w ostatnich latach trendem 
budowy domów na wsi przez ludzi, 
którzy mieszkali w mieście, pracowa-
li i pracują w mieście, a dom jest dla 
nich wyłącznie rodzajem sypialni.

– Mają pretensje o wszystko i są 
w stanie udręczyć sąsiadów swoimi 
wymaganiami – usłyszeliśmy pewne-
go razu. – Wieś, to m.in. kury i ko-
guty. Te ostatnie mają zwyczaj piać 
świtem i nie dają się zdyscyplinować. 
Mieszczuch, który „się wybudował” 
na wsi  nie dość, że kłócił się z są-
siadem o tego koguta – paskudę, to 
jeszcze donosił na sąsiada (ale wła-
ściwie na koguta) na policję i do stra-
ży gminnej. Chodziło o to, że jak on 
jeszcze śpi, to kogut już nie. I pieje. 
A on ciężko pracuje i nie po to wy-
prowadził się z hałaśliwego miasta, 
żeby być terroryzowanym przez ko-
guta. Po kilku miesiącach właściciel 
stadka kur skrócił koguta o głowę, 
bo nie mógł wytrzymać jazgotania 
sąsiada – mieszczucha. Myślał przez 
chwilę, żeby darować kogutowi, 
a skrócić sąsiada, jednak doszedł do 
wniosku, że kodeks karny nie po-
zwoliłby mu się nacieszyć sprawie-
dliwością. Zapłacił głową kogut. To 
niesprawiedliwe.

Inny mieszczuch nie znosi zapa-
chu obornika, a ten niekiedy wywo-
żony jest w pole, bo uprawy bywają 
ekologiczne. I znowu są skargi, bo 
ekologia ekologią, a świńska kupa 
kwiatkami nie pachnie. 

– Ludzie z miasta, którzy stawiają 
swoje domy na wsiach – powiedzia-
no nam – chcieliby czerpać pożytki 

Felieton

Ma być jak na wsi, ale jak w mieście
z sielskości, ale nie akceptują faktu, że 
sielskość ma swoją cenę. I swoją cha-
rakterystykę Chcą żyć na wsi, ale tak, 
jak w mieście, tylko lepiej. Żądają, żeby 
ktoś ściął trawę przy ich ogrodzeniu 
(po zewnętrznej stronie – oczywiście) 
i szybko sprzątnął źdźbła, bo ma być 
szybko czysto. Nie przyjmują do wia-
domości, że to jest teraz ICH trawa. 
Uciekli od sąsiada, który wydzierał się 
po pijanemu w bloku, więc gdakanie 
kur im przeszkadza, pianie koguta 
tym bardziej, a jak krowy ryczą, to już 
jest nie do zniesienia. Krowa ma da-
wać mleko po cichu. Ryczeć to mogą 
nie krowy, ale koledzy miastowi, w so-
botę, kiedy przyjadą na grill.

Dramat jest wtedy, kiedy na wąską, 
wiejską drogę wyjedzie traktor, czy – 
nie daj Boże – kombajn. Traktor hała-
suje i koła zostawiają błocko. Zresztą 
gmina powinna położyć dywanik as-
faltowy, na tyle szeroki, żeby się mija-
ły dwa samochody. W końcu – po to 
jest gmina, a oni płacą podatki.

Na nieśmiałą uwagę urzędników, 
że podatki płacą w miejscu zatrudnie-
nia, to znaczy w mieście – oburzają się 
głośniej, niż niewydojone na czas kro-
wy. Podatki to podatki. Się płaci, więc 
ma być czysto. A płacą w mieście, bo 
ich dzieci chodzą tam do przedszkola. 
Gdyby płacili w gminie, to nie mieli-
by dodatkowych punktów, a wszyscy 
wiedzą, że przedszkola na wsi są gor-
sze, więc oni płacą podatki, żeby dwu-
pasmową asfaltową, czystą  drogą za-
wieźć dzieci do miejskich przedszkoli 
i szkół. Potem ze szkoły zabrać je do 
szkoły muzycznej (na basen, na naukę 
języków, do hali sportowej – niepo-
trzebne skreślić) i wieczorem wrócić 
na wieś. Byleby tylko psy nie szczeka-
ły po nocy, a świtem nie wydzierał się 
kogut. Porządek musi być. 

W Lubomierzu
(niedługi) rok 

szkolny
Jak długo może trwać szkolny 

rok? Zwyczajowo, ok. 10 miesięcy, 
czyli prawie 300 dni. Oczywiście 
przerywane feriami, dniami wolny-
mi, wycieczkami, ale tak czy inaczej 
niemalże 300. A w Lubomierzu je-
den szkolny rok trwał… około stu! 
Tylko tyle i aż tyle. Ale lepiej, żeby 
nikt z uczniów się nie zastanawiał, 
czy nie warto się przenieść do tam-
tejszej szkoły, bo to był tylko taki je-
dyny rok, 1947 – pierwszy rok szkol-
ny w Lubomierzu w ówczesnym 
Liceum Pedagogicznym.

Potem, już przez ponad 70 lat ist-
nienia tej placówki  było już zwyczaj-
nie, od września do czerwca. A że 
wspomnienia wracają (a historia ko-
łem się toczy), to we wspomnieniach 
absolwentów tamtej szkoły znaleźli-
śmy fragment jakby bardziej współ-
czesny: „(…) do kina wolno nam 
było chodzić jedynie na wybrane 
przez szkołę filmy  (…)”. Szczęśliwie 
nie powtarzają się dziś inne aspekty 
tamtego życia, m.in. awarie zasilania 
zmuszające do nauki własnej w sła-
bo oświetlonej sali gimnastycznej, 
konieczność zbierania szyszek, żeby 
ogrzać pokoje w internacie, kiedy 
już było zimno, a jeszcze nie nastał 
początek sezonu grzewczego, czy 
też czekać do soboty na ciepłą wodę 
do mycia, bo w tygodniu była tylko 
zimna. Zresztą ciepła woda w sobo-
tę musiała być nabierana do misek, 
jako że nikt nie marnował jej do 
pryszniców. Pryszniców też przecie 
nie było… Jeśli więc ktoś dziś skarży 
się na warunki nauki, to powinien 
jednak poczytać trochę, „jak to drze-
wiej bywało…”

W programach kulturalnych mi-
jającego roku we Lwówku Śląskim 
zauważyliśmy sporo imprez pod 
ogólnym hasłem „Spacer z muzyką 
Chopina”. To intrygujące, bowiem 
akurat utwory tego kompozytora 
prezentowane są w wielkich salach 
filharmonicznych, ekscytację wielu 
światowych muzyków budzi Konkurs 
Chopinowski, ale, żeby spacer…? We 
Lwówku…?

– A właśnie tak – rozwiał nasze 
wątpliwości Tadeusz Dzieżyc, dyrek-
tor Lwóweckiego Ośrodka Kultury 
– w dodatku to już jest kontynuacja 
przedsięwzięcia, które swój począ-
tek ma w roku 2020. Wtedy właśnie, 
w pierwszym okresie epidemii za-
mknięte były wszystkie placówki, 
a ludzie nie mogli się gromadzić 

Z Chopinem (i nie tylko)  na spacer pod rękę 
nawet na koncertach plenerowych. 
Wymyśliliśmy wtedy „koncerty w for-
mule spaceru”, pod stylowym namio-
tem (bo nie istniała jeszcze altana 
koncertowa) grano muzykę Chopina, 
ludzie słuchali koncertu spacerując, 
więc i normy epidemiczne były zacho-
wane, i można było posłuchać dobrej 
muzyki. Frekwencja nas zmobilizo-
wała, więc w tym roku utrzymaliśmy 
tę nową tradycję, a w dodatku ją roz-
winęliśmy.  To już nie tylko koncert 
samotnego muzyka, ale też z towarzy-
szeniem kilkunastoosobowego zespo-
łu filharmonicznego, świetnych mu-
zyków. A słuchacze? Nie było żadnego 
wolnego krzesła – a rozstawialiśmy ich 
około setki, w przepisowym dystansie. 
Ludzie przychodzili z własnymi sie-
dziskami, niektórzy z kocami. Słuchali 

muzyki całymi rodzinami… To był 
poruszający widok. Zresztą muzyka 
Chopina w plenerze, w dobrym wy-
konaniu brzmi świetnie – niektórzy 
słuchacze przekonywali mnie, że ptaki 
mogły być zazdrosne, tak naturalnym 
dziś wydaje się być koncert w plene-
rze. W roku 2021 odbywały się one już 
w altanie koncertowej. Poza pierw-
szym, bo altana była jeszcze nieukoń-
czona, więc muzycy weszli  – można 
powiedzieć – w zasadzie na „plac bu-
dowy”. Sposób przyjęcia tej muzyki 
przez mieszkańców Lwówka Śląskiego 
jest dla nas wskazaniem, że taka jest 
potrzebna. Z całym szacunkiem dla 
każdego gatunku – nie zawsze i nie 
wszystkim wystarcza muzyka popu-
larna.

Ale i takiej nie brakowało, bo 

w tejże altanie grały dwa zespoły, 
prezentujące muzykę ukraińską, ale 
Każdy inaczej. O ile „Drewutnia”, bu-
dząca wielkie wzruszenie, bo złożona 
z muzyków niedowidzących lub wręcz 
niewidomych grała surowy folk, to 
„Horpyna” prezentowała taki rodzaj 
folkowej muzyki, zmiksowanej z roc-
kową nutą. Oba zespoły składają się 
z Polaków, mających jednak dobre wy-
czucie wschodnich akcentów. Były też 
zespoły prezentujące muzykę celtycką, 
w rozmaitych, czasami bardzo wy-
myślnych aranżacjach. A szczeciński 
zespół „Dikanda” przywiózł do Lwów-
ka „muzykę czterech stron Wscho-
du” – od Białorusi, przez bułgarską, 
macedońską, a nawet kurdyjską,, czy 
cygańską. Wszystkie koncerty odnio-
sły sukcesy, także frekwencyjne, więc 
w kolejnym roku z pewnością różnej 
– a zawsze atrakcyjnej – muzyki we 
Lwówku Śląskim nie zabraknie. 

… wspomnień 
czar…

O pożegnaniach twórców filmu 
„Sami Swoi” piszemy na stronie 3 
– takie są smutne koleje życia. Ale 
może się okazać, że najbliższy czas 
będzie rodzajem powrotu do klima-
tów z tego filmu, a precyzyjnie – do 
domów, które w tym filmie „zagrały”, 
a już ich nie ma.

Ludzie odchodzą, domy wracają? 
Nie jest to wykluczone. Kilka podcie-
niowych  kamieniczek, widocznych 
w kadrach filmu w trakcie wjazdu 
ciężarówek do Lubomierza zostało 
wyburzonych w połowie lat 90.tych 
XX w., bowiem ich stan zagrażał bez-
pieczeństwu. Konserwator Zabytków 
wtedy miał do gminy mnóstwo pre-
tensji, ale nie miał ani złotówki, by 
wesprzeć ewentualny remont, więc 
wyszło, jak wyszło.

Na miejscu domów zorganizowa-

no trawnik, jednak po prawie ćwierć-
wieczu odrodził się pomysł odbu-
dowania kamieniczek i zamknięcia 
ciągu arkad. Jedna z wrocławskich 
firm, która już swoją aktywność bu-
dowlaną okazuje na terenie gminy 
zakupiła grunt ze wskazaniem odbu-
dowy brakującej części pierzei.

Czy to będzie realne? Zobaczymy. 
Na przygotowanej przez redakcję 
„Samych Swoich” wizualizacji tego 
terenu widać, jak mogłoby to wyglą-
dać. Łza się w oku kręci, bo bardzo 
wielu miłośników Lubomierza nie 
doczeka tej reinkarnacji, ale… trzy-
mamy kciuki za udaną inwestycję. 

Koncert w Wieży
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Od co najmniej kilku lat piszemy 
o sprawach kolei na obszarze Pogó-
rza Izerskiego, poruszając tę sprawę 
w kilku aspektach. Poczynając od 
historii i roli kolei w rozwoju gospo-
darczym tego obszaru (żeby zbudo-
wać m.in. Zaporę Pilchowicką trze-
ba było wcześniej zbudować kolej, 
drążyć tunele w litej skale i konstru-
ować mosty w terenach, które mo-
stów nie widziały), przez kolej, jako 
nieodzowny element rozwoju tury-
styki w końcu XIX w., skończywszy 
na kolei, która wraca do łask, m.in. 
w postaci zrewitalizowanej linii od 
Jeleniej Góry do Zgorzelca.

Ale też poruszamy sprawy ko-
lejnictwa w innych zakresach, żeby 
wspomnieć o komplecie tekstów 
towarzyszących próbie wyburzenia 
mostu w Pilchowicach, świeradow-
skiej „Stacji Kultury” – tj. placówce 
miejskiej zorganizowanej na zna-
komicie zmodernizowanym (acz 
nieczynnym) starym dworcu kole-
jowym. Czy też imprez wspominko-
wych, jak pamiątkowy przejazd na 
trasie Jelenia Góra – Wleń, czy też 
rekonstrukcja przyjazdu grupy pasa-
żerów na stację w Zawidowie.

Pisaliśmy o ścieżkach rowerowych, 
choćby w Pławnej Średniej, popro-
wadzonych po linii starych torowisk, 
czy podobnej inwestycji dotyczącej 
Warty Bolesławieckiej, gdzie nie tyl-
ko istnieje już ścieżka, ale na gruzach 
dawnych przystanków zbudowano 
efektowne miejsca postojowe – wy-
poczynkowe dla rowerzystów.

Choćby z tej krótkiej wyliczanki 
widać, że sprawom kolei poświęca-
liśmy sporo uwagi. Jednak wydaje 
się to być temat niewyczerpany. Od 
kilku lat bowiem z różną intensyw-
nością wraca sprawa rewitalizacji 
zamkniętej (zawieszonej) w końcu 
2018 r. linii Jelenia Góra – Wleń – 
Lwówek Śląski, a dalej do Złotoryi 
i Legnicy. Wiele ważnych osób spoty-
kało się bardzo wiele razy w różnych 
miejscach, deklarując, że ta linia 
ruszy z kopyta, znaczy – z łoskotem 
kół. Pozostał łoskot. Koła nie ruszy-

ły i wbrew deklaracjom, opisanym 
m.in. w jednej z dolnośląskich gazet 
niedawno, bo 29 września br. w tek-
ście pt. „Kolej na Dolnym Śląsku – 
remonty i budowa nowych linii” – 
nie ruszą. Napisano tam „Największą 
inwestycją, którą planuje wojewódz-
two dolnośląskie jest połączenie 
trzeciego i czwartego największego 
miasta na Dolnym Śląsku: Legnicy 
i Jeleniej Góry (…) przy okazji połą-
czenie z Wrocławiem odzyskają dwie 
stolice powiatów : Złotoryja i Lwó-
wek Śląski”. 

Jeśli odzyskają – to nie tym razem. 
Ale… planuje się za kwotę ok. 64 mln 
zł odbudowę linii, o której było ciszej 
– Gryfów Śląski – Mirsk – Świera-
dów-Zdrój.

Akurat w tym przypadku sprawy 
już się toczą i to w sporym tempie, 
choć nie bez wstrząsów. Wszystkie 
trzy samorządy wyraziły zaintere-
sowanie współudziałem w przedsię-
wzięciu, także finansowe. Pierwszy 
etap prac został już zakończony, 
a nie był łatwy. Polegał na rozbiór-
ce torowiska, podkładów, urządzeń 
i elementów kolejowej infrastruktu-
ry, peronów, itp. W II etapie planuje 
się położenie nowych torów  instala-
cję nowych urządzeń. To kosztow-
niejsze, ale nie tylko na tym polega 
problem.

– Część kłopotów wynika z tego, 
że różne kolejowe (i nie tylko) in-
stytucje są właścicielami rozmaitych 
części  kolejowej całości, która tylko 
pozornie jest harmonijnym kom-
pleksem. Dla ilustracji – Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego jest dysponentem całości linii 
od Świeradowa-Zdroju, aż do ok. 1 
km przed stacją w Gryfowie. Perony 
stacyjne są własnością spółki Polskie 
Linie Kolejowe, ale reszta – choćby 
tunele – to już własność Zakładu 
Nieruchomości . Gryfów może zy-
skać status naprawdę ważnej stacji, 

bo stąd wyruszy sześć par pociągów 
do Świeradowa – Zdroju, a ponadto 
tu będzie możliwość przesiadek i do 
Goerlitz, i do Białegostoku, czy War-
szawy przez Częstochowę, Koluszki, 
itp. Powieje wielkim światem, ale…

Trzeba odbudować perony, przej-
ścia podziemne, czy stworzyć choćby 
namiastkę poczekalni dla przesia-
dających się pasażerów. To już jest 
poza obszarem możliwości Urzędu 
Marszałkowskiego, a tym bardziej 
lokalnych samorządów. Trudno 
jest promować Gryfów Śląski, jako 
„kolejowe okno na świat” tej części 
regionu, jeśli najbliższa toaleta znaj-
duje się w restauracji odległej o ok. 
200 m od dworca, zresztą – czynnej 
od południa. 

– Musimy opracować jakąś kom-
pleksowy program funkcjonalny 
tego przedsięwzięcia – powiedział 
nam Olgierd Poniźnik, burmistrz 
Gryfowa Śląskiego. – Będziemy 
o tym wspólnie myśleć. Na dziś tzw. 
montaż finansowy polega na tym, 
że Mirsk i Gryfów Śląski wykładają 
po milionie złotych na to przedsię-
wzięcie, Świeradów-Zdrój ok. 5 mln. 
Potrzeby jednak rysują się daleko 
większe, a tzw. diabeł jak zwykle tkwi 
w szczegółach. Jestem optymistą, 
bo z tą sprawą najpewniej będzie 
tak, jak z ciężkim, towarowym po-
ciągiem. Zanim lokomotywa ruszy, 
to się nasapie, ale kiedy już zacznie 
jechać – to się nie zatrzyma. A już 
nasza symboliczna „lokomotywa” 
ruszyła, bo pierwszy etap prac został 
sfinalizowany, więc nikt nie pozwoli 
sobie na to, żeby te pieniądze uznać 
za zmarnowane.

Na pytanie: kiedy pojedziemy ze 
Świeradowa-Zdroju do Warszawy 
i Białegostoku z przesiadką w Gryfo-
wie Śląskim ? – dziś jeszcze nikt nie 
potrafi odpowiedzieć.

...A WE WLENIU
– To prawda – wystąpiliśmy do 

Oddziału Gospodarowania Nieru-
chomościami PKP i udało się nam 
przeprowadzić komunalizację obiek-
tów na stacjach trasy Kolei Doli-
ny Bobru – potwierdził burmistrz 
Wlenia, Artur Zych, odpowiadając 
na nasze pytanie. – Sprawa – dodał 
– ma na celu ochronę tych obiektów 
przed skutkami procesu naturalnego 
zużycia, ale przede wszystkim, w za-
sadniczej części udzielenie pomocy 
lokatorom mieszkań, która się tam 
znajdują. Tylko na wleńskiej stacji są 
aż cztery mieszkania.

Sedno problemu polega na od-
mienności przepisów dotyczących 
mieszkań w samorządzie i na kolei. 
Czynsze za mieszkania kolejowe są 
wyższe, długi naliczane skrupulatnie, 
odsetki także, natomiast kolej nie ma 
możliwości prawnych, żeby lokato-
rom swoich mieszkań racjonalnie 
pójść na rękę.

Dla przykładu – zadłużenia za 
mieszkania można rozbić co najwy-
żej na 30 rat, a że niektóre są spore, 
to możliwość spłaty pozostaje poza 
granicami możliwości dłużników. 
Samorząd może umorzyć odsetki po 
spłaceniu długów, a kolej nie może. 
W dodatku – co ważne w relacjach 
codziennych – rozproszenie do-
mów z mieszkaniami kolejarskimi 
i niewielka obsługa tych mieszkań 
ze strony administracji oznacza, że 
w przypadku problemów lokatorzy 
mają bardzo duże trudności, by uzy-
skać pomoc przy awariach. W samo-
rządzie sprawa jest prostsza i kontakt 
codzienny, w razie potrzeby.

– To wszystko sprawiło – mówi 
burmistrz – że zdecydowaliśmy się 
na przejęcie tych obiektów i rozwią-

zaliśmy właściwie już teraz sprawy 
trudne, w tym finansowe. W dodatku 
gdyby było zainteresowanie wyku-
pem tych mieszkań od gminy, to mo-
żemy to zrobić za 1 % wartości, na co 
kolej nie może przystać.

– A czy przejęcie tych mieszkań 
nie oznacza rezygnacji w wysiłków 
na rzec odtworzenia przejazdów po-
ciągów na trasie Jelenia Góra – Wleń 
– Lwówek Śląski? 

– Zdecydowanie nie – zaprze-
czył A. Zych. – a wręcz odwrotnie. 
Po pierwsze – te mieszkania tam 
były, kiedy pociągi jeździły i jest ich 
tyle samo, gdy teraz nie jeżdżą. Po 
drugie – w umowach zawarliśmy 
klauzulę, że zachowamy wszystkie 
pomieszczenia i urządzenia służą-
ce przejazdom pociągów, tak, żeby 
uruchomienie przejazdów mogło na-
stąpić bez konieczności odtwarzania 
istniejących obecnie urządzeń. Dla 
przykładu – na stacji we Wleniu wy-
znaczymy część na rodzaj poczekalni 
niezbędnej dla tworzonego centrum 
przesiadkowego, wydzierżawimy 
część magazynu, ale z gwarancją, 
że jeśli będzie potrzebna pociągom, 
to dzierżawa wygaśnie. Chcemy na 
stacji stworzyć coś w rodzaju kole-
jowej izby muzealnej, zaprosić do 
współpracy towarzystwo drezynowe  
i stworzyć szeroką płaszczyznę takich 
działań, które mogą możliwie najle-
piej służyć popularyzacji kolejnictwa. 
Nie rezygnujemy z wysiłków na rzecz 
ponownego uruchomienia pocią-
gów na wspomnianej trasie, a wręcz 
odwrotnie – będziemy je różnymi 
sposobami intensyfikować.  Powiem 
wprost – wierzę mocno, że jeszcze 
pojadę pociągiem na tej trasie, choć 
wiem, że to nie nastąpi tak szybko, 
jakbym chciał.

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

Pracownicy samorządowi trzech 
gmin – Jeżowa Sudeckiego, Paseky 
nad Iizerou oraz ich koledzy z nie-
mieckiego Vierkirchen spotkali się 
w październiku na rajdowych tra-
sach. Integracja w tej formule ma 
swoją tradycję, tym razem rajd od-
bywał się w Czechach, a poza trzema 
zaprzyjaźnionymi gminami udział 
w wędrówce wzięła też delegacja in-
nej czeskiej miejscowości Rokitnic 
nad Jizerou ze swoim burmistrzem, 
więc można powiedzieć, że było to 
spotkanie VIP-ów na najwyższym 
poziomie. O tym poziomie (że był 
najwyższy} przekonuje też zdję-
cie uczestników, którzy spotkali się 
w niedużej grupce na najwyższej 
w okolicy skoczni narciarskiej  

To kolejna edycja rajdu, tym razem 
pod hasłem  . „Muzyka i śpiew w gmi-
nach partnerskich”. Podsumowanie 
imprezy przy knedlikach z gulaszem 

oraz struclu, odbyło się w Restauracji 
na Budarce, a uatrakcyjnieniem  po-
siłku było bliskie spotkanie z szefem 
kuchni, który niegdyś pływał na stat-
ku razem z polską załogą. Okazuje 
się, że świat jest mały, a przekracza-
nie granic państwowych i granic wy-
obraźni idzie nam coraz łatwiej, od-
kąd jesteśmy w Unii Europejskiej.

Koła się toczą (nie całkiem) na okrągło

Rajd Gmin Partnerskich Obok 
Ostatnie miesiące – a właściwie 

nawet ostatnich kilka lat – były dla 
Lubomierza czasem bardzo intensyw-
nych przemian, łącznie z dogłębną re-
witalizacją Rynku, z ustawieniem tam 
nowych urządzeń, a właściwie z me-
tamorfozą całej stylistyki. Nie wcho-
dzimy tymczasem w dyskusje, czy 
nie pozostawiono zbyt mało zieleni, 
bo w tym przypadku każdy ma swoją 
opinię. Gdyby pozostawiono, to mo-
głoby się okazać, że różnym ludziom 
nie odpowiadają drzewa, bo jedni 
chcą iglaki, drudzy liściaste, a inni 
jeszcze owocowe. Przy czym z owo-
cowymi jest ten kłopot, że przepięknie 
wyglądają wiosną, ale niestety – mają 
owoce, które opadają i są rozgniecioną 
mazią na bruku, źródłem utrapienia 
ludzi i rajem dla os.

Chodzi nam o coś innego – u zbie-
gu dwóch wyjątkowo starannie odno-
wionych pierzei stoi fragment muru, 
z zamurowanymi bloczkami betono-

wymi oknami, ale za to z wyjątkowo 
ładnym portalem. To dziwny obraz. 
Gdyby bowiem okna utrzymane były 
w stylu całego muru, a fragmenty tyn-
ku, który sam nie chciał odpaść byłyby 
ściągnięte, to całość mogłaby stano-
wi atrakcyjny fragment „zagubiony 
w czasie”. Ale że jest jak jest, to wyglą-
da, jakby komuś w ferworze odbudowy 

rynku zabrakło zapału, żeby kończyć 
tę pracę.

Szkoda – stojący tuż obok staran-
nie wykonany kamienny stół i ka-
mieniczki obu pierzei mają trochę 
dziwaczne tło. To prawda – magne-
tycznie przyciągają wzrok, tylko nie 
wiadomo, czy to o taki magnetyzm 
chodzi.

Wszystkie zdjęcia – dworzec kolejowy 
w Gryfowie Śląskim
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Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie

Projekt realizowany z partnerstwie 
z Fundacją Św. Krzysztofa jest już 
poza półmetkiem. Zakończył się etap 
realizacji projektu dla grupy pierw-
szej a grupa druga w grudniu zakoń-
czy swój udział w projekcie. Zajęcia 
integracyjne, opracowane ścieżki 
indywidualnych potrzeb szkolenio-
wych uczestników, pozwoliły na roz-
poczęcie szkoleń zawodowych. Roz-
począł się kurs opiekun dzieci do lat 3 
, zajęcia teoretyczne oraz praktyczne 
z  dziećmi w żłobku „Bajkowa Kra-
ina” i przedszkolach „Wesołe Gryfiki” 
oraz Przedszkole Publiczne w Gryfo-
wie Śląskim. Uczestniczki otrzymały 
Certyfikaty i zaświadczenia, które 
pozwolą w przyszłości  podjąć pra-
cę. Bardzo dziękujemy Pani Dyrek-
tor Annie Zawisza– Paliwoda ; Pani 
Annie Hryniewicz, Wicedyrektor 
Bożenie Kulesa za pomoc i opiekę dla 
naszych uczestniczek nabywających 
umiejętności pracy z dziećmi. Kolej-
ne uczestniczki kursu to opiekunki 
osób starszych i niepełnosprawnych, 
dla których nabycie umiejętności 
opiekuńczych  było dużym wyzwa-
niem. Nabyte kompetencje pozwo-

Zakończyliśmy w miesiącu wrze-
śniu realizację projektu „Edukacja 
w celu zachowania starych saksoń-
skich i polskich odmian owoców 
w regionie przygranicznym”. W ra-
mach projektu powstały 2 sady mo-
delowe, aleja czereśniowa oraz 
jeden sad starych odmian drzew 
owocowych jako „żywe muzeum”. 
Przygotowane zostały koncepcje 
dla poszczególnych sadów, tablice 
informacyjne na których umiesz-
czono odmiany drzew owocowych 
znajdujących się w sadach. Wypo-
sażyliśmy sady w sprzęt potrzebny 
do pielęgnacji, prasy do wyciska-
nia soków z owoców które będą 
w sadach. Opracowane zostały 
materiały szkoleniowe zawierające 
informacje jak założyć sad, pielę-
gnować, prowadzić ochronę oraz 
przechowywać owoce. W miesiącu 
lipcu odbyła się konferencja pod-
sumowująca projekt. 

Pozostało nam do zrealizowania 
szkolenie z zakresu pielęgnacji wio-
sennej w sadzie, które nie zostało 
zrealizowane ze względu na pan-
demię Covid-19. Zaplanowaliśmy 
w 2022r. takie szkolenie w sadzie 
z praktycznymi zajęciami, zachęca-
my do śledzenia strony i naszego fb 
gdzie będą umieszczone informa-
cje o szkoleniu.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za udział w szkole-
niach, spotkaniach, bezpośrednich 
kontaktach i zainteresowanie te-
matem starych drzew owocowych. 

lą podjąć pracę. Zapotrzebowanie 
na rynku pracy do opieki wynika 
z starzejącego się społeczeństwa. 
Uczestniczki otrzymały Certyfikaty 
i Zaświadczenia nabycia kompeten-
cji. Odbył się również kurs kucha-
rza małej gastronomi, ogrodnictwa 
i utrzymania terenów zieleni, budo-
wa stron internetowych, palacza ko-
tłów CO. Pozostałe  kursy będą od-
bywać się w  kolejnych miesiącach.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
firmom szkoleniowym za rzetelne 
przeprowadzenie kursów dla na-
szych uczestników w tak trudnym 
czasie pandemii Covid-19.

Wszystkim uczestnikom, którzy 
ukończyli zajęcia w ramach projek-
tu gratulujemy i życzymy wszyst-
kiego najlepszego oraz powrotu na 
rynek pracy.

LIDER                  PARTNER
                                                                           

,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich 
i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym”

Zapraszamy na naszą stronę www.
lgdpartnerstwoizerskie.pl do za-
kładki inne projekty – sady gdzie 
znajdziecie Państwo informacje 
o projekcie oraz aplikację mobilną 
IZERY którą można pobrać z skle-
pu Play bez kosztowo, w zakładce 
sady znajdziecie opis 4 lokaliza-
cji sadów. Zakładka jest również 
w wersji niemieckiej.

Realizacja projektu przyczyniła 
się do zainteresowania mieszkań-
ców obszaru LGD Partnerstwo 
Izerskie tematem zachowania sta-

rych odmian drzew owocowych 
i zadbania o stare drzewa owoco-
we które są już chore, uszkodzone 
i znajdują się na posesjach miesz-
kańców. Ocena pomologiczna ze-
branych owoców pokazała, że na 
naszym obszarze znajdują się od-
miany drzew owocowych, które 
już nie występują na terenie Polski 
i Niemiec. Powinniśmy pielęgno-
wać i dbać o  nasze dziedzictwo 
przyrodnicze.

Szukajmy ciekawy starych odmian 
może znajdziemy kolejne perełki.

„Czarci Młyn” to bardzo intere-
sujący zabytek z Czerniawy, dziś to 
część Świeradowa-Zdroju. Praw-
dziwy młyn, w którym powstawała 
znakomita mąka, dziś jest cieka-
wostką turystyczną, ale wciąż moż-
na tu uczestniczyć w warsztatach 
i poznawać proces wyrobu mąki, itp. 
W Czarcim Młynie goście zapozna-
ją się ze zbożami, mąkami i innymi 
produktami niezbędnymi do wy-
pieku, nauczą się (jeśli nie potrafią) 
wyrabiać ciasto na chleb, zagniatać 
i formować bułki, a na koniec mogą 
degustować wypieki.

Ale przede wszystkim można po-
znać jakie to maszyny i urządzenia 
pracowały w młynach w początkach 
XX w.  Żeby zapoznać się z tym nale-
ży cofnąć się – choćby myślą – do… 
Sobieszowa, będącego dziś osiedlem 
Jeleniej Góry. A precyzyjnie do… 
warsztatu produkującego maszyny 
pracujące w tartaku!

Sprawa jest bowiem skompliko-
wana. 

W końcu XIX w., dokładnie od 
1872 roku w Sobieszowie istniała 
firma pod nazwą „Maschinenfabrik 
Und Metallgiesserei Tiepold”, wyko-
nująca prace na rzecz miejscowych 

Niebiańska mąka z Czarciego Młyna
tartaków i papierni. W 1905 roku 
została przejęta Gustawa Fellgiebela 
i Zierenberga (imienia nie sposób 
ustalić) i przekształconą ją w za-
kład produkcji maszyn młynarskich. 
Okazało się, że na tamte czasy był to 
tzw. „strzał w dziesiątkę” i firma się 
szybko rozwinęła. Do tego stopnia, 
że produkowała urządzenia na eks-
port do dalekich krajów, nie tylko do 
Austro-Węgier, ale też Rosji, Turcji, 
nawet Brazylii. Maszyny młynarskie 
z Sobieszowa wędrowały do wszyst-
kich niemieckich kolonii, rozsianych 
po całym świecie. W okresie rozkwi-
tu zatrudniano tu ponad 120 robot-

ników, więc to był naprawdę liczący 
się zakład.

Ale… tak szybko, jak odniesiono 
sukces, tak szybko nastąpiły trud-
ności. Po śmierci jednego z współ-
właścicieli – Zierenberga – w 1920 r. 
i po zakończeniu I wojny światowej 
zakład tracił na znaczeniu. Inflacja 
dobiła rzutkiego producenta, który 
nie mógł w warunkach utraty war-
tości pieniądza sprzedawać korzyst-
nie swoich maszyn. Po prostu – od 
zamówienie do sprzedaży maszyna 
traciła na wartości tak bardzo, że 
niezależnie od ceny wyjściowej każ-
da sprzedaż przynosiła czystą stratę.

Zakład został sprzedany, a nowy 
właściciel – Reinhold Schuppich – 
zmienił profil działalności otwierając 
tu warsztat naprawy samochodów.

A co to ma wspólnego z mąką 
z Czerniawy?

Otóż w Czarcim Młynie zacho-
wało się w oryginale kilka maszyn 
wyprodukowanych w Sobieszowie 
o czym świadczą ich tabliczki zna-
mionowe. Poza młynem, czy wial-
nią możemy oglądać arcyciekawy… 
odkurzacz. W formie zupełnie nie-
podobny do znanych nam odkurza-
czy, pełnił niezwykle ważną funkcję 
zabezpieczenia przed wybuchem. 
W młynie, podczas procesu miele-
nia zboża  w powietrzu unosiły się 
drobinki mąki. Taka sytuacja sprzyja 
w niektórych warunkach wybucho-
wi i pożarowi. Biorąc pod uwagę, że 
młyny w owym czasie miały kon-
strukcję drewnianą, pożar oznaczał 
zniszczenie obiektu w zasadzie do-
szczętnie, stąd „odkurzanie powie-
trza” miało tak kapitalne znaczenie.

„Cis przepustką do godnego życia”

Dziś te ultranowoczesne na początku XX w. urządzenia są już tylko prze-
mysłowym zabytkiem. Na zdjęciu: „odkurzacz młynarski” w niczym nie 
przypomina nawet tego domowego – 120 lat temu był gwarantem bezpie-
czeństwa ludzi i obiektu. 



Kwartalnik  •  ECHA IZERSKIE  • „STOWARZYSZENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE” •  Nr 42 (2021)

16 “Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Gazeta opracowana przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie    •    Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gazeta współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Świeczka i ogarek

Zdjęcie domu w jednej wsi Pogórza 
Izerskiego (mniejsza o to, w której zo-
stało ono wykonane) jest najlepszym 
dowodem na twierdzenie, że wciąż 
w różnych aspektach znajdujemy się 
w tzw. okresie przejściowym. Właści-
ciele domu już okazali się światłymi 
ludźmi i wykorzystują energię odna-
wialną słońca, mając zainstalowane na 
dachu panele fotowoltaiczne. Ale żeby 
było ciepło naprawdę (a może dlatego, 
żeby podgrzać wczorajszą zupę) wy-
korzystują też energię nieodnawial-
ną, paląc w piecu węglowym, o czym 
świadczy ciemny dym z komina.  
Być może to jest spowodowane obiek-
tywnymi okolicznościami, a być może 
tak w naszej rzeczywistości po prostu 
musi być, bo Bogu świeczkę, a diabłu 

ogarek darowujemy od setek lat. Do-
kładnie – ponoć od 1527 r., czyli od 
średniowiecza.

Przypisuje się owo powiedzenie 
królowi Władysławowi Jagielle, który 
– jako ochrzczony poganin – będąc 
w jednym z kościołów zobaczył gru-
pę rzeźb, a wśród nich Boga i strąco-
nego do piekieł diabła. Jako chrześci-
janin postawił Bogu świecę, ale jako 
polityk mniejszą, na wpół wypaloną 
ustawił przed diabłem, myśląc za-
pewne, że nigdy nie wiadomo, czyje 
w końcu będzie na wierzchu…

I kto by pomyślał, że dążąc za po-
tokiem skojarzeń od fotovoltaiki do-
trzemy do zwycięzcy spod Grunwal-
dem i jakoś uda się połączyć w miarę 
logicznie wszystkie wątki…

Zagadka: Jaki to pałac?
Na zdjęciu widoczny jest fronton jednego z pałaców Pogórza Izerskie-
go. Zdjęcie jest wykonane w taki sposób, żeby nawet znawca tematu 
musiał się (dłuższą) chwilę zastanawiać – o jaki obiekt chodzi. Ale ele-
menty elewacji są na tyle charakterystyczne, że można bez większego 
trudno odgadnąć, że to jest front pałacu w…. 
Kto wie, gdzie ów stoi – niech zgłosi odpowiedź do naszej redakcji. 

Zegar w Uniegoszczy
Różne konstrukcje z opon samochodowych udało się nam wypatrzyć 

w różnych miejscach Pogórza Izerskiego, bo poza banalnymi kwietnikami 
niekiedy bywały bardziej wymyślne. Były i postacie upozowane z przyciętych 
protektorów, huśtawki, tory przeszkód, czy tp. W Uniegoszczy pod Lubaniem 
po raz pierwszy zobaczyliśmy… zegar.

Usiłowaliśmy sprawdzić, czy pokazuje dokładną godzinę. I nie wiemy, czy 
dlatego, że przyjechaliśmy we właściwym czasie (jak wszyscy wiedzą każdy 
zegar, nawet stojący, dwa razy na dobę pokazuje właściwy czas), czy ten wy-
nalazek, będący połączeniem opony i czasomierza rzeczywiście funkcjonuje, 
ale sprawdziliśmy i na naszym zegarku w samochodzie, i w oponie wska-
zówki pokazywały tę samą godzinę. Może więc jest jakiś sens w tym, żeby 
pokojarzyć zegarmistrzów z serwisem oponiarskim?

Nowe czasy, 
nowe słówka

Co to jest „doboświątek”, albo 
„wywczaśnik”, „zefirówka”, „natural-
ka”, a może „dwudniówka”?  Wszyst-
kie te określenia to próby – mniej 
czy bardziej udane – zastąpienia 
słowa „weekend”, angielskiego, które 
jednak bardzo już się wżarło wręcz 
w język polski. Na tyle głęboko się 
wżarło, że niektórzy uważają je za 
swojskie. A nawet swoje.

Jednym z lepiej przyjmowanych 
polskich zamienników (ale też bez 
pełnego sukcesu) był „dwudzionek” 
– niestety angielskiego „weekendu” 
nie pokonał. Skądinąd zrobiliśmy 
test odwrócony – zapytaliśmy kil-
kunastoletnią młodzież, jak jest po 
angielsku „tydzień”? Okazało się, że 
nie wszyscy wiedzieli…

I jeszcze jedna sprawa zwróciła 
nasze zainteresowanie – z jednej stro-
ny staramy znaleźć coś, by przestał 
zgrzytać w polszczyźnie „weekend”, 
wymawiany nierzadko jako „łykend”, 
a z drugiej zaczęły się w polskim 
plenić chwasty (także językowe). 
Otóż spotyka się niekiedy określenie 
„chwastfood”, jako nazwę baru dla 
zwolenników bezmięsnego menu. 

Umiemy – jako nacja – popadać 
ze skrajności w skrajność… Narzekania na to, że wszystko się 

zmienia (na gorsze – co oczywiste) 
mają tradycję tak długą, jak historia 
ludzkości. Sentencja – „O tempora, 
o mores…” wygłoszona została na 
sześć dekad przed początkiem tzw. 
naszej ery przez Cycerona. Od tej 
pory nic się nie zmieniło, to zna-
czy kolejne pokolenia uznają, że 
dziś jest zdecydowanie gorzej, niż 
wczoraj.

Nie będziemy wpisywać się w chór 
narzekań, że czasy teraz podłe, dużo 
gorsze, niż drzewiej bywało, ale 
zwrócimy uwagę na zmiany, bez ich 
oceniania. Czasy bowiem w bardzo 
wielu przekrojach są zdumiewająco 
odmienne, a że nas interesuje sfera 
języka, to warto zwrócić uwagę, że 
dziś ludzie nie tylko używają mniej-
szej ilości słów do określenia stanu 
emocji, czy czegokolwiek. A nawet 
te słowa skracają do dwóch, czasem 
jednej sylaby. Czasami to bywa bar-
dzo śmieszne.

„Nara”, to „na razie”, a dawniej – 
„do widzenia”. „Siemka” – to „jak się 
masz”. „Spoko” – to już trudniejsze, 
bo ma różne konotacje, pd „uspokój 
się”, i „spokojnie”, „daj spokój” przez  
wiele, wiele innych. Z pewnym zdzi-
wieniem skonstatowaliśmy, że ta 

moda zagnieździła się też u braci – 
Czechów, kiedy na do widzenia usły-
szeliśmy „nashle”.

Te skróty dotyczą też imion – 
„Nata”, to Natasza, „Aga” – Agniesz-
ka,  „Nika” – Dominika, ewentualnie 
„Domka”, a „Lina”, – to może być 
Karolina. Ale nie musi.

Całkiem niedawno rozmawiali-
śmy z burmistrzem Gryfowa Śląskie-
go, Olgierdem Poniźnikiem, o spo-
tkaniu autorskim, jakie zgromadziło 
na gryfowskiej sali prawie 50 osób. 
Oznaczałoby to, że ludzie nie tylko 
lubią słowo pisane, ale w dodatku – 
pisane bez skrótów. Trudno przecież 
sobie wyobrazić książkę, w której 
autor zamieściłby tekst – dla przy-
kładu: „Siema! – krzyknęła zioma-
lom  Lina i poszła z buta w długą”. 
– Proszę sobie wyobrazić – powie-
dział burmistrz O. Poniźnik – że 
prezentowana na tym  spotkaniu 
była książka, powstała z 21 pamięt-
ników, zapisanych w stukartkowych 
zeszytach, zapełnianych przez całe 
życie jednej kobiety.

 Przedstawiała się ona jako  Zofia 
Odrowąż z Pieniążków Skąpska. Czy 
dziś ktoś miałby na tyle cierpliwości, 
żeby chociaż  wysłuchać do końca to 
nazwisko?...

O czasy, o obyczaje…

Ławeczki 
W różnych miejscach różne insty-

tucje ustawiają ławeczki, żeby znużo-

ny wędrowiec mógł się zrelaksować. 
Ławeczki bywają mniej, czy bardziej 
wymyślne wiele zależy od inicjaty-
wy, wiele od pieniędzy, ale najwięcej 
zapewne od fantazji. Najlepiej, kiedy 

wybujała fantazja łączy się z możli-
wościami finansowymi - wtedy efekt 
bywa niezwykły. Znamy sytuacje, 
kiedy fantazja spotkała się z życzli-
wym zainteresowaniem sponsorów, 
wtedy własnych pieniędzy nie trzeba 
wydawać (szczególnie, jeśli się ich 
nie ma, a w takiej sytuacji bywają 
samorządy). Wówczas satysfakcję i  
efekt można podzielić na dwa, mię-
dzy pomysłodawcę i mecenasa – nikt 
nie poczuje się pominięty.

Tak było m.in. w Zawidowie, w 
którym powstała ławeczka z anio-
łem, symbolem promocji miasta.

W Lubomierzu na rynku zamiast 
ławeczek zainstalowano wcale nie 
gorsze fotele z ażurowymi siedze-
niami, co jest o tyle komfortowe, że 
nawet po dużym deszczu można tam 
zająć miejsce bez większych obaw. 
W Czerniawie artysta – rzeźbiarz z 
jednego pnia wykonał „ławeczkę dla 
zakochanych”. To jest trochę tkliwe, 
tyle że nie do końca wiadomo, czy 
to jest pełna rezerwacja i nikt chwi-
lowo niezakochany może zająć  tam 
miejsce. Może się przecież okazać, że  
żadna para zakochanych nie zamie-
rza odpoczywać. Wtedy pojawi się 
pustostan, a szkoda byłoby. Lepiej 
próbować negocjować, żeby chwi-
lowo niezakochany (bo to przecież 
nie jest wyrok dożywocia ) mógł so-
bie przycupnąć  a nuż się przekona 
i jednak zakocha. Albo przynajmniej 
spróbuje. 

Trudniej, kiedy przewrotny arty-
sta – to także w Czerniawie – przy-
gotował ławkę już zajętą na zawsze, 
czyli na wieki wieków amen. Taka 
ławeczka z wędrowcem, który nie 
zamierza nikomu ustąpić. 

Może ona służyć co najwyżej do 
zdjęcia, ale z pewnością nie do sie-
dzenia. Jak tu siąść człowiekowi na 
plecaku ? Można co najwyżej zgło-
sić sprawę do Straży Miejskiej, żeby 
wlepiła śpiochowi mandat za poło-
żenie obutych stóp na ławce, można 
jednak wątpić, czy strażnicy dadzą 
się sprowokować.

Biorąc to wszystko pod uwagę 
trzeba jednak uznać, że pomysł z 
ławeczką, która nigdy nie będzie 
wolna na tyle, żeby na niej usiąść jest 
znakomity, skoro budzi tyle emocji. 

A już całkiem na serio – wszystkie 
te przykłady są znakomitymi ilustra-
cjami pomysłowości i inwencji. Gra-
tulujemy autorom, bo dzięki takim 
pomysłom w przestrzeni publicznej 
łatwiej o dobry nastrój.

Świeradów-Zdrój

Zawidów

Czerniawa-Zdrój


