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Od Redaktora
Przeżywaliśmy i przeżywamy czas niezwykły, w którym jednak musimy się w jakiś normalny sposób organizować. 

A nie jest to łatwe.
Koniec okresu ostrej pandemii i początek dramatu wojny przyszedł w jednym czasie. O ile schyłku epidemii mogli-

śmy się spodziewać, bo coraz mniejsza liczba chorych to zapowiadała, to wojny w Ukrainie i wszystkich jej następstw 
spodziewać się nie mogliśmy. Wydawałoby się, że po fatalnych doświadczeniach II wojny światowej nic takiego nas 
– ludzi – spotkać nie może.  Otóż okazuje się, że jednak może.

Dla Polaków i Polski wojna i exodus Ukraińców jest czasem próby. Naszego stosunku do nieszczęścia sąsiada, 
naszego stosunku do ofiar wojennego kataklizmu, próby naszych charakterów. Nie współczucie, a faktyczna pomoc 
w taki sposób, żeby nie była odbierana, jak jałmużna. A z drugiej strony – ta konfrontacja kultur nie jest łatwa. Go-
ściom trzeba pomagać, ale – niektórym szczególnie – stawiać wymagania. Stanowczo i bez taryfy ulgowej. Musieliśmy 
jako społeczność to wszystko zrozumieć i się tego nauczyć.

Ale i oni sami – a przynajmniej niektórzy z nich – strofują niekiedy swoich krajan. I to także powinniśmy zauważyć 
i docenić. Strasznie trudne czasy…

I przecież powinniśmy jednak jakoś żyć, bo pomagać skutecznie można wtedy, kiedy gospodarka kraju jest na tyle 
silna, żeby było nas na to stać. Musimy i swoim dzieciom, i samym sobie, i naszym niespodziewanym gościom poka-
zać, że jest czas pracy, nauki, ale i wypoczynku. I połączyć to wszystko w naturalny w miarę sposób.

Stąd też układ naszej gazety – refleksje na temat uchodźców i przewodnik po historii i pięknych miejscach Pogórza, 
bo wakacje. Są i rozmowy z beneficjentami projektów – bo przecież praca i dochody też są ważne.

To wszystko i jeszcze trochę trzeba było  jakoś połączyć, stąd nieco inny charakter tego wydania „Ech izerskich”, 
niemniej odpowiada potrzebom i nastojom chwili. Taka właśnie powinna być nasza wspólna gazeta

Redaktor Naczelna  Bożena Mulik 

Czas rozmów decyzji  
w Partnerstwie Izerskim

HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA 
TERENIE LGD PARTNERSTWO IZERSKIE

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni Liderzy Partnerstwa Izer-
skiego!

Nadszedł czas planowania i opracowania nowej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju dla naszego obszaru.

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań,  przyjdź dołóż swoją 
cegiełkę do rozwoju i poprawy naszego życia. Razem zadecyduj-
my o dalszym rozwoju Partnerstwa Izerskiego !!!!!!! Bez Twojego 
udziału nie osiągniemy wspólnego sukcesu !!!!!!!

Zapraszamy na nasza stronę www.lgdpartnerstwoizerskie.pl, fb, 
znajdziesz wszystkie informacje o terminach spotkań w Twojej 
Gminie. 

Lp. Gmina Miejscowość / miejsce spotkania

Termin 
spotkania wraz 

z godzinami 
spotkania

1. Lubomierz Urząd Gminy w Lubomierzu 
(sala narad)
 Plac Wolności 1 

02.06.2022 r. 
16:00 do 19:00

2. Jeżów 
Sudecki

Dom Ludowy w Siedlęcinie 
ul. Długa 22 

06.06.2022 r. 
9:30 do 13:00

3. Lubań Świetlica Wiejska, Kościelnik 18A 07.06.2022 r. 
9:00 d0 12:30

4. Leśna Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
ul. Elizy Orzeszkowej 5A 

07.06.2022 r. 
14:00 do 17:30

5. Lwówek 
Śląski

Urząd Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim 
ul. Wojska Polskiego 25A

08.06.2022 r. 
9:00 do 12:30

6. Zgorzelec Świetlica Wiejska, Tylice 26B 08.06.2022 r. 
16:00 do 19:00

7. Warta 
Bolesławiecka

Kino Kujawy
Raciborowice Dolne 61 

09.06.2022 r. 
9:00 do 12:30

8. Nowogrodziec Urząd Miejski w Nowogrodźcu, 
Rynek 1

09.06.2022 r.
14:00 do 17:30

9. Świeradów 
Zdrój 

Miejskie Centrum Kultury Aktywności 
i Promocji Gminy Stacja Kultury 
ul. Dworcowa 1

10.06.2022 r. 
9:30 do 13:00

10. Gryfów Śląski Klub Seniora, Gryfów Śląski 
ul. Kolejowa 45 

13.06.2022 r. 
9:30 do 13:00

11. Mirsk Klub Integracji Społecznej
ul. Plac Wolności 15

14.06.2022 r. 
9:00 do 12:30

12. Olszyna Świetlica Wiejska
Olszyna Dolna 20

15.06.2022 r.
16:00 do 19:30

13. Platerówka Świetlica Wiejska w Platerówce, 
Platerówka 152

20.06.2022 r. 
13:00 do 16:30

14. Zawidów Urząd Miejski Zawidów
ul. Plac Zwycięstwa 21/22

20.06.2022 r. 
9:00 do 12:30

15. Siekierczyn GOKIS Siekierczyn Osiedlowy Dom 
Kultury w Zarębie,  ul. Osiedlowa 29

21.06.2022 r. 
9:00 do 12:30

16. Wleń Klub Integracji Społecznej Wleń,
ul. Tadeusza Kościuszki 1

22.06.2022 r. 
16:00 do 19:30

17. Sulików Gminny Ośrodek Kultury Sulików, 
Plac Wolności 1

27.06.2022 r. 
16:00 do 19:30

18. Stara 
Kamienica

Artystyczna Galeria Izerska, 
Kromnów 47 

29.06.2022 r. 
16:00 do 19:30
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Górne Łużyce są krainą histo-
ryczną, na terenie której toczyły 
się sprawy, mające znaczenie nie 
tylko w skali dzisiejszych Niemiec 
i Polski, ale – przynajmniej nie-
które – w skali kontynentu. Dziś to 
określenie geograficzno-historyczne 
wprawdzie zyskuje odrobinę popu-
larności, ale gdyby spytać prze-
ciętnego mieszkańca Jeleniej Góry 
czym się różni Górna Wolta od Gór-
nych Łużyc, to pewnie nie umiałby 
znaleźć odpowiedzi. Zresztą Górna 
Wolta, afrykański kraj, też już nie 
istnieje, zmienił nazwę w 1984 r. na 
Burkina Faso. Górne Łużyce rów-

nież w świadomości Dolnoślązaków 
nie istnieją. Gdyby dopowiedzieć, 
że kopalnia i Elektrownia „Turów”, 
że Zgorzelec, że Lubań… to pewnie 
byłoby łatwiej.

Konferencja „Krajobraz kulturo-
wy Łużyc  zasobem transformacji 
regionu zgorzeleckiego” zapowiada-
ła się interesująco i nie rozczarowa-
ła. Po części może dlatego, że w fi-
nale wszyscy jej uczestnicy w miarę 
zgodnie uznali, że temat pozostaje 
otwarty. Spotkanie jednak nie od-
powiedziało (i nie wiadomo, czy  
mogło) ostatecznie na żadne pyta-
nie. Dowiodło natomiast, że nie ma 
łatwych rozwiązań problemów po-
wstałych  tutaj i  powstających wciąż 
od nowa. I nie wiadomo w ogóle, 
czy jakiekolwiek rozwiązania ist-
nieją. A jeśli nawet – to czy nastąpi 
to w trzecim po  nas pokoleniu, czy 
może ciut szybciej. Z pewnością – 
nieprędko.

W trakcie dyskusji postawiono 
tezę, że architektura (w tym szcze-
gólnie domy przysłupowo-szachul-
cowe), a ogólnie – zabytki – może 
być motorem napędowym tej trans-
formacji. To  jest twierdzeniem dość 
ryzykownym, bo chociaż jest ich 
tutaj wyjątkowo wiele i wyjątkowo 
pięknych to same z siebie ani ma-
gnesem nie będą, ani się nie napra-
wią. Dom Kołodzieja, przeniesiony 
do Zgorzelca z likwidowanej wsi – 
Wigancice Żytawskie, czy Dom Ze-
garmistrza i kilkaset innych w Bo-
gatyni, i okolicy,  ”Ostry Narożnik” 
w Sulikowie (o którym w trakcie 

Krajobraz kulturowy Łużyc

Racje i emocje 
konferencji nawet się nie zająknię-
to)  kilkanaście przepięknych domów 
o tej konstrukcji w gminie Leśna po-
zostają w różnym stanie. Ktoś musi 
być ambasadorem całej sprawy. Wy-
siłki Stowarzyszenia „Dom Koło-
dzieja”, Fundacji Kuźnia, stowarzy-
szenia Na Trójstyku, czy EKO-Unii 
imponują zasięgiem, a mimo to się 
do powszechnej świadomości nie 
przebijają. 

W obszarze powiatu zgorzelec-
kiego, którego ta konferencja naj-
bardziej dotyczyła już ponad 20 lat 
prowadzone są przeróżne badania. 
M.in. badano relacje między do-

mami i ich mieszkańcami . – Świa-
domość wartości kulturowej tych 
domów dla promocji terenu rośnie, 
choć nie w każdym okresie – powie-
działy przedstawicieli Uniwersytetu 
Wrocławskiego. – O ile w badaniach 
z roku 1993 właściwie domy te nie 
pojawiły się w ogóle jako temat, to już 
kilkanaście lat później wskazywało je, 
jako walor tego regionu prawie 22% 
respondentów. Potem było jeszcze 
lepiej – w 2016 – 27%, ale niedługo 
później (2020)  już tylko 18%. Może 
to wyglądać na tzw. ironię losu, ale 
największy skok popularności nastą-
pił tuż po roku 2010, kiedy powódź 
zniszczyła wiele z nich, a innym za-
groziła. Może ma to jeszcze inny 
wymiar? – zastanawiały się. – Domy 
szachulcowe są teraz odbierane jako 
przeszkoda do rozwoju kopalni, a to 
ona jest dla wielu mieszkańców źró-
dłem dochodów, a nie „Kraina Do-
mów Przysłupowych”. Awantura wo-
kół transformacji węglowej mogła się 
tym domom źle przysłużyć.

Inna sprawa, że te domy nabra-
ły wartości w oczach mieszkańców 
dopiero w końcu lat 90. XX w. I nic 
dziwnego – przesiedleńcy z Kresów 
otrzymywali je, gdy przyjechali na 
Ziemie Odzyskane i specjalnie ich 
nie szanowali, jako dobra zastanego. 
Potem domy były rodzajem hosteli 
dla budowniczych kopalni i elek-
trowni, więc też nie budziły specjal-
nie ciepłych emocji. A po okresie de-
wastacji, jaką „zafundowali” domom 
ci pierwsi, i ci drudzy, stały się one 
obiektami, w których władze różnych 

miejscowości organizowały mieszka-
nia socjalne z wygódką na zewnątrz. 
Jakim cudem takie domy miały zdo-
być serca lokatorów? A bez dobrych 
emocji lokatorów trudno o skuteczną 
promocję siedzib. 

W dodatku region zgorzelecki, 
a szczególnie Bogatynia, jest popu-
larnie kojarzony z energetyką, a nie 
czymś innym. Kopalnia i elektrownia 
odcisnęły swoje piętno. Energetycy 
potrafili wmówić szerokiej publicz-
ności, że w interesie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju „poniemieckie 
rudery” można, a w zasadzie  nawet 
należy zniszczyć. Wprawdzie poje-
dyncze społeczności wiejskie mocno 
protestowały przeciwko tak posta-
wionej sprawie, ale niewiele miały 
do powiedzenia w tamtych latach. 
I dlatego w miejscu kilku miejscowo-
ści pojawiło się wyrobisko widoczne 
– jako jedno z nielicznych na Zie-
mi – wprost z Kosmosu. Zniknęły  
– poza jednym obejściem, zwanym 
dziś „domem Agaty” całe Wigancice 
Żytawskie.

– Ale też pojawiło się zjawisko 
niezwykłe – powiedzieli naukowcy. 
– Otóż Wigancic fizycznie nie ma, 
jednak jest Społeczny Komitet Spo-
tkań Integracyjnych Mieszkańców 
Wigancic i okolic. To jakby wiejska 
społeczność wsi, której nie ma fizycz-
nie, a jednak  – jest jej sołtys, sąsiedzi, 
pamięć… Może nawet istniejące dziś 
relacje między ludźmi z Wigancic są 
cieplejsze, niż gdyby były w sytuacji 
istnienia wsi. Jest społeczność lokal-
na bez mieszkańców domów nieist-
niejącej wsi?

Wigancice stały się nie tylko sym-
bolem odradzających się emocji, ale 
też terenem naukowych wysiłków 
pracowników i studentów m.in. Po-
litechniki Śląskiej. Z użyciem naj-
nowocześniejszych zdobyczy nauki, 
badania termowizyjnego, niwelatora 
laserowego „prześwietlali” nie tylko 
mury istniejących obiektów, ale też 
odszukiwali w trakcie nalotów foto-
grametrycznych ślady starej zabu-
dowy, a prowadzone potem analizy 
typologiczne pozwalały odtworzyć li-
nie zabudowy domów w prawie całej 
wsi, przynajmniej w tej części, która 
nie padła ofiarą kopalni. Te techniki 
pozwalająca wskazanie, gdzie była 
zieleń wysoka, gdzie niska, gdzie zie-
leń sadów…

– A rozmowy z ludźmi – dodali 
w trakcie dyskusji – pozwalały nam 
odtworzyć, jak wyglądał zwyczaj-
ny dzień życia i pracy w tej wsi, jak 
wyglądał obiekt. Ważne było dla nas 
też, jak wyglądały „relacje” jedne-
go obiektu z innymi. To wszystko 
pozwala studentom na wirtualną 
(tymczasem) odbudowę domostw, 
w dawnej strukturze, ale z inną funk-
cją. Po naszych badaniach mogą się 
na ocalałym ternie pojawić domy 
nieco inne, niż dawniej, bo przecież 
nie odbudujemy zabytków, ale poło-
żone względem siebie tak samo, co 
pozwoli na odtworzenie aury zabu-
dowy całej miejscowości w jej daw-
nym stylu. Inne materiały, nieco inne 
funkcje, bo czas przecież w miejscu 
nie stoi i te domy też byłyby w swoim 
czasie przebudowywane, moderni-
zowane… Nie powstanie tu skansen, 
ale może powstać wieś, która będzie 
przypominała strukturą tę, jaką za-
brała kopalnia.

Problem, o którym nie mówili na-
ukowcy, bo oni zajmują się architek-
turą i budownictwem, polega na tym: 
dla kogo miałaby powstać ta wieś, 
nawiązująca stylistyką do dawnych 
Wigancic? Nie dla miejscowych. Oni 
właśnie innym naukowcom zadali 
pytanie: Czy Eko-Unia może nam 
pomóc w wykupieniu naszych go-
spodarstw, żebyśmy mogli stąd wyje-
chać? I nie dla przyjezdnych, których 
sąsiedztwo czynnej kopalni może nie 
przyciągać, by tu tworzyć sobie letni-
skowe dacze. Sens realnego odtwo-
rzenia zabudowy jest mało klarowny. 
Studenckie ćwiczenia są niezwykle 

interesujące, ale zdają się żyć wła-
snym życiem, dla samych siebie.

Niezależnie od etapu dyskusji do 
zebranych wciąż powracało jedno 
pytanie: Jak może wyglądać powiat 
zgorzelecki w przyszłości, bliższej 
i dalszej i z czego będzie żył, kiedy 
zabraknie tu (bo przecież kiedyś za-
braknie) węgla, a więc i elektrowni. 
Z dzisiejszego punktu widzenia, bar-
dzo zaangażowanej obrony kopalni 
i elektrowni temat _ „co się będzie 
tu działo za 30 lat”? – budzi tylko 
agresywne emocje, ale przecież jest 
oczywisty, bo kiedyś węgla braknie. 
Co wtedy? Niezależnie od tego, czy 
to będzie za 20, czy za 40 lat.

– Ponad 68 % ludzi tu zamiesz-
kałych kojarzy Bogatynię wyłącznie 
z wartością jaką jest górnictwo od-
krywkowe i energetyka – mówi jeden 
z naukowców. – Ludzie nie chcą dziś 
w ogóle rozmawiać o tym, co w przy-
szłości, koncentrują się na obronie 
tego, co dziś i teraz. Paradoksalnie – 
rozmowa o przyszłości jest zdaniem 
wielu mieszkańców – próbą zagroże-
nia bytu już dziś.

– To fałszywy pogląd –mówi dru-
gi – bo w latach 80.tych i 90.tych 
w górnictwie i energetyce pracowa-
ło w Bogatyni i w okolicach ok. 7–8 
tys. ludzi, a w przemyśle włókienni-
czym – ponad 18 tys. Dziś przemy-
słu włókienniczego już nie ma wcale. 
A może jego reinkarnacja, ale w for-
mule nowoczesnych włóknin, czy in-

nych tkanin byłaby rozwiązaniem 
dla wielu w procesie restrukturyzacji 
zatrudnienia? Przecież do takiej re-
strukturyzacji dojdzie, wcześniej czy 
później i warto się do tego procesu 
powoli przygotowywać, właśnie po 
to, by uniknąć dramatu.

– Bogatynia nie może się łudzić, 
że można żyć z turystyki. Nawet naj-
szerzej promowana Kraina Domów 
Przysłupowych nie zagwarantuje 
bytu mieszkających tu  ludzi. W tury-
styce pracuje kilkakrotnie mniej osób 
niż w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu. 
Inne są też, zdecydowanie niższe, za-
robki.

– Region zgorzelecki nie może 
przestać być centrum energetycznym 
– mówi kolejny. – To nie jest spra-
wa wyłącznie kopalni i elektrowni, 
ale całego kompleksu sieci przesyło-
wych, tej infrastruktury energetycz-
nej, której nikt nigdzie nie przeniesie. 
To ogromny majątek, więc marno-
trawstwem byłoby pozwolić na jego 
degradację. Zapewne jednak może 
być wykorzystywany – po wielu, 
pewnie kosztownych, procesach ada-
ptacyjnych, do przesyłu energii pozy-
skiwanej ze źródeł odnawialnych. To 
są ważne kierunki badań i dyskusji, 
nad sprawami wydobywania węgla 
brunatnego można już przestać dys-
kutować. Wcześniej czy później odej-
dą one do lamusa.

Każda z tych tez z osobna jest 
prawdziwa, kłopot w tym, że wszyst-
kie razem nie tworzą – przynajmniej 
tymczasem – spójnego obrazu.

W dyskusji brał też udział przed-
stawiciel saksońskiego Ministerstwa 
Nauki, Kultury i Turystyki (w Wol-
nym Kraju Saksonia udało się połą-

czyć te branże w jeden resort. Gor-
dian Meyer-Plath powiedział:

– W Niemczech problemy są po-
dobne; nieufność ludzi, obawa przed 
zmianami. Dodatkowo zmaganie się 
nie tylko z historią NRD, ale i histo-
rią narodowego socjalizmu… Niem-
cy wycofują się z energetyki jądrowej, 
bo ona u nas kojarzy się jednoznacz-
nie źle. Ale… Realizujemy programy 
wieloletnie, które pozwalają złago-
dzić problemy.

Tu uwaga na marginesie: rozmowa 
o przyszłości gospodarki Górnych 
Łużyc miała miejsce na kilkanaście 
tygodni przed wybuchem wojny 
w Ukrainie. Okazuje się, że tamta 
wojna ma też wpływ na rozmowy 
o przyszłości Górnych Łużyc czy Sak-
sonii. Niemieckie władze i indywidu-
alni Niemcy już tak zdecydowanie 
energetyki jądrowej nie odrzucają.

Rozmawiając o transformacji 
gospodarczej Górnych Łużyc, ze 
szczególnym uwzględnieniem okolic 
Bogatyni nie możemy abstrahować 
od doświadczeń niemieckich. Tam 
przygotowania do – nieokreślonej 
przecież – przyszłości już się dawno 
rozpoczęły.

– Będziemy rezygnować z węgla 
w perspektywie do roku 2030 – po-
wiedział Gordian Mayer Plath. – Tak 
przynajmniej widzimy to z dzisiejszej 
perspektywy. Dlatego też rozpoczę-
liśmy inwentaryzację CZYNNYCH 
jeszcze obiektów pokopalnianych. 
Dziś niemieccy urzędnicy służb 
ochrony zabytków wchodzą do 
CZYNNYCH wciąż kopalń, żeby na 
miejscu rozważać, jaki można będzie 
zrobić z nich użytek za 10 – 15 lat? 
Oczywiście brana jest pod uwagę „tu-
rystyka postindustrialna” , ale prze-
cież nie jako jedyny kierunek działań 
i obszar planowania. Nikt nie jest tak 
naiwny, żeby wierzyć, że jakikolwiek 
turysta przyjedzie tu, żeby zobaczyć 
starą kopalnię. To może być co naj-
wyżej jeden z powodów.

Powstaje wątpliwość, czy po pol-
skiej stronie Łużyc mamy, a przynaj-
mniej staramy się mieć czy budować 
takie plany? Czy kreujemy alterna-
tywne kompleksowe plany rozwoju 
gospodarczego, włączając w to kwe-
stie społeczne, środowiska naturalne-
go, kultury?

– Nie należy skupiać się na tworze-
niu planów – przestrzegają Niemcy. 
– Napisanie atrakcyjnego programu 
jest – wbrew pozorom sprawą bajecz-
nie łatwą i można to zrobić w kilka 
tygodni. Zdecydowanie ważniejsze 
i bardziej praco– i czasochłonne jest 

Tak wyglądały Wigancice – miejsce, które zniknęło z mapy

Cztery kolory Łużyc Górnych
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W Zespole Szkół w Rakowicach 
Wielkich każdy może wybrać dla 
siebie specjalność. Od wojskowej do 
– być może już wkrótce – browarni-
czej. A już teraz można zdobywać 
pożądane kwalifikacje trenera per-
sonalnego.

– Nie chcę powiedzieć, że mamy 
nadmiar chętnych do nauki u nas, bo 
staramy się przyjąć wszystkich zain-
teresowanych – powiedział dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Tury-
stycznych  W Rakowicach Wielkich, 
Marek Łukasik. – Ale uczy się u nas 
naprawdę znacząca grupa młodzie-
ży. Szkoła w telegraficznym skrócie 
to: 630 uczniów, 27 oddziałów (mu-
sieliśmy ostatnio adaptować kolejne 
pomieszczenia, żeby sprostać zapo-
trzebowaniu). Z tej grupy niemal po-
łowa (278 osób) przebywa w interna-
cie. Poza tym – 3 bloki internatowe. 
Mamy uczniów z 11 powiatów i 32 
gmin.

W takiej szkole naturalną jest 
sprawą, że młodzież ma do wyboru 
mnóstwo przeróżnych kierunków. 
O ile szkoła tradycyjnie kształci 
adeptów rolnictwa (w różnych zresz-
tą zakresach), to przecież nie tylko 
takich. – Od września – mówi dy-
rektor M.  Łukasik – będziemy mieli 
kierunek „technik fotografii i multi-
mediów”, zapewne ruszy też klasa li-
cealna liceum sportowego ze specjal-
nością „trener personalny i dietetyk”. 
Dietetyka jest zresztą przedmiotem 
nauczanym na różnych kierunkach, 
bo to – zdaniem dyrekcji – jest pod-
stawa pozostawania przez długie lata 
zdrowym człowiekiem. Powiedzenie 
„jesteś tym, co jesz” być może brzmi 
banalnie, ale w znacznym stopniu 
oddaje istotę sprawy. Oczywiście – 
jedzenie, nawet najzdrowsze nie jest 
jedynym warunkiem zdrowia i kon-
dycji, bo powinien temu towarzyszyć 
sport. I w tej sprawie szkoła ma swoje 
walory, jak choćby ceglany, profesjo-
nalny kort tenisowy, z którego korzy-
stają też (w miarę wolnych godzin) 
sportowcy z okolicznych klubów. 
Jest bieżnia tartanowa, jest boisko do 
siatkówki plażowej, a nawet … tor do 
boulle.

Może się okazać, że właśnie w Rako-
wicach Wielkich rozpocznie się w nie-

dalekiej przyszłości specjalizacja, której 
obecnie ani nie ma w całej Polsce, ani 
nawet nikt nie przygotował jeszcze dla 
niej programu. W ścisłej współpra-
cy z dyrekcją pobliskiego browaru we 
Lwówku (najstarszego w Polsce) przy-
gotowywane są założenia specjaliza-
cji… „browarnianej”. Wdrożenie takiej 
specjalizacji nie jest najłatwiejsze, ale 
nie jeden raz Szkoła eksperymento-
wała z sukcesem, więc może i ten po-
mysł okaże się wyjątkowo atrakcyjny. 
A z pewnością stanie się elementem 
procesu promocji placówki.

– Wszystko musi być realizowane 
we właściwych dla rozwoju młodzież 
proporcjach – mówią pedagodzy. – 
Żywienie, sport, rozumienie świata 
i traktowanie obywatelskich powin-

ności. Kształcenie rolników, którzy 
naprawdę będą chcieli pracować na 
roli oznacza m.in., że ziemia będzie 
dobrze uprawiana przez nas samych. 
Będziemy – oczywiście – korzystać 
z najnowocześniejszych maszyn 
i urządzeń, ale w polskich rękach po-
zostanie ziemia.

Nie ma sprzeczności między tą 
zasadą, a szerokim korzystaniem 
z dobrodziejstw, jakie dają między-
narodowe programy edukacyjne, jak 
choćby „Erazmus”. – Nie tylko ten 
program – mówi dyrekcja. – Mamy 
w szkolnym CV 200 uczniowskich 
staży rocznie, ponad 20 kursów unij-

nych i sporo podobnych przedsię-
wzięć. Poważnie traktujemy kształce-
nie zawodowe, bo tylko ono pozwoli 
naszym absolwentom „okrzepnąć” 
na rynku pracy na tyle szybko, żeby 
nie marnować najbardziej aktywnych 
lat życia zawodowego.

– Błędem niewybaczalnym jest 
w systemie polskiej oświaty – mówią 
pedagodzy z Rakowic – w zasadzie 
likwidacja szkolnictwa zawodowego. 
Powstaje szczególna forma – bez-
robotny wysokokwalifikowany. Nie 
wszyscy rozumieją to określenie, 
oznaczające osobę z wykształceniem, 
ale bez pracy, a precyzyjnie – zatrud-
nioną na zasadach pozbawiających 
pewności pracy. Chcemy, by nasi 
uczniowie uniknęli tego losu i robi-

my wszystko, by mogli albo znaleźć 
gwarancję etatu, albo jasną perspek-
tywę samozatrudnienia. To jest moż-
liwe, m.in. przez takie specjalizacje, 
które takie gwarancje mogą dać, 
więc śledzimy i potrzeby i mody na 
rynku pracy i dostosowujemy nasze 
kierunki kształcenia do takich spraw. 
„Trener personalny” to właśnie jeden 
z pomysłów, a ,uzupełniony o diete-
tykę będzie miał większe przebicie 
wśród tej relatywnie nieźle zarabia-
jącej grupy zawodowej, stale się po-
szerzającej.

Więcej o tej Szkole – w kolejnych 
wydaniach „:Ech izerskich”

zyskanie społecznej akceptacji dla ta-
kich planów. Bez niej najdoskonalszy 
plan zaliczy pełną klapę.

Nie może być tak, że gdy jedni mó-
wią o etosie górnika, choć już nie ma 
kopalń, to drudzy widzą tylko styg-
mat biedaszybów.

– Można wskazać bez większych 
trudności główne obszary koniecz-
nych działań – mówią fachowcy. – 

To tworzenie muzeów i skansenów 
„obudowanych” jednak całą siecią 
struktury usług „około turystycz-
nych”. Temu powinno towarzyszyć 
zagospodarowanie nieczynnych 
obiektów, jeśli tylko to możliwe, na 
zyskujące popularność „lofty”, albo 
też (lub równolegle) adaptację tych 
obiektów na wielofunkcyjne cen-
tra usług i handlu. W ostateczności 
można też programować zwiedzanie 
czynnych obiektów, jeśli uda się takie 
działania przeprowadzić.

Tyle, że w każdym przypadku po-
wraca motyw społecznej akcepta-
cji, a to będzie skrajnie trudne, jeśli 
z badań wynika, że 68% mieszkańców 
Bogatyni upatruje swoją przyszłość 

w górnictwie i energetyce opartej na 
węglu brunatnym.

– Zabezpieczenie ludzi przed 
„traumą dobrej zmiany” – powie-
dział przedstawiciel Dolnośląskie-
go Urzędu Marszałkowskiego – to 
sprawa fundamentalna. To wymaga 
stworzenia planu finansowego i edu-
kacyjnego, bo w takich sytuacjach nie 
zadziała cudowna „niewidzialna ręka 

rynku”. Polacy mogą w części uczyć 
się od Niemców, choćby m.in. na 
przykładzie Goerlitz. Jeszcze niedaw-
no była to sypialnia dla pracowników 
kopalni i elektrowni Hagenwerde, 
potem miasto przeżywało drama-
tyczne kłopoty wynikające z wylud-
niania, dziś postrzegane jest jako 
perła renesansu. 

Coraz bardziej „natrętnie aktual-
ne” staje się pytanie: czy jakakolwiek 
transformacja faktycznie jest real-
nym planem, a przynajmniej jakimś 
ogólnym pomysłem, czy to po prostu 
tylko jeszcze jedno hasło, które uspa-
kaja jednych, a innym daje poczucie, 
że coś się dzieje.

Od pożarniczej do browarniczej

O Wigancicacach, wiosce, która 
zniknęła przy rozbudowie wyrobisk 
kopalni węgla brunatnego w Boga-
tyni pisaliśmy sporo, wspominamy 
o niej też w tekście o perspektywach 
rozwoju Górnych Łużyc. Ale… czy 
można pisać o miejscowości, której 
w zasadzie nie ma, za to jest jej zwarta 
i żwawa społeczność?

Odbył się niedawno kolejny, dwu-
nasty już zlot byłych mieszkańców 
Wigancic. Po dwóch latach „pande-
micznej” przerwy zjawiło się w jed-
nym miejscu 130 osób. Odbyły się za-
ciekłe wybory sołtysa. W mało której 
wsi, mającej realne problemy i szanse 
do takiej funkcji startuje więcej, niż 
2 osoby. W przypadku Wigancic kan-
dydatów było… pięcioro! Zaciętą ry-
walizację wygrał Artur Nocuń i to on 
będzie sprawował przez dwa lata ten 
zaszczytny urząd.

Faktem jest, że niektóre testy 
sprawnościowe dla kandydatów były 
wyjątkowo skomplikowane, bo jak 
– dla przykładu – można sobie pora-
dzić z nawlekaniem makaronu – ko-
lanek na nitkę, odgadując jednocze-
śnie prezentowane przez jury gatunki 
ptaków?

Konkursów dla publiczności było 
też wiele więc okazji do popisania się 
sprawnością i wiedzą nie brakowało. 
Trzeba było m.in. odgadnąć z jakich 
to owoców zrobione były „hałdziary”, 

to znaczy napoje cokolwiek wysko-
kowe, i in.

Koncertował zespół „Magnum”, 
złożony z dwóch muzyków dawnego 
zespołu „Wigan”. Kilkoro gości otrzy-
mało tytuły „Honorowego Mieszkań-
ca Wsi Wigancice Żytawskie”… Nie 
można więc powiedzieć, że Wigancic 
nie ma, skoro są wciąż nowi honoro-
wi obywatele tej wioski. 

***

Niewiele jest wsi, w dodatku nie-
istniejących, o których napisano 
książki, w dodatku w dwóch języ-
kach Walter Stephan napisał o ów-
czesnej Weigsdorf (dziś Wigancice)  
„Opowieści graniczne”. W książce 
swoje wspomnienia snuje dziadek 
autora, opisując wieś, w której ko-
ściół parafialny obsługiwał 7 gmin 
saksońskich i czeskich. Nikomu nie 
przeszkadzało, że do kościoła nale-
żało przechodzić obok siedziby kró-
lewskiego saskiego urzędu celnego 
drugiej klasy. W tym właśnie miej-
scu wytyczono formalną granicę 
państwową, co wcale nie znaczy, że 
tu kończyła się wieś. 

Wydawcą oryginalnego dzieła jest 
Stowarzyszenie Dom Kołodzieja, 
którego sztandarowym projektem 
jest  obiekt tak właśnie nazywany, 
przeniesiony z Wigancic i pieczoło-
wicie złożony pod Zgorzelcem.

Wigancice – wioska, której niby nie ma

Wigancice za życia

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

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

PODEJMOWANIE DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– To nie będzie klasyczna agro-
turystyka, chociaż stworzymy moż-
liwości, by mogło się tu wygodnie 
zatrzymać na kilka dni nawet pięt-
naście osób. Ale to też nie będzie 
wyłącznie organizacja warsztatów 
fitoterapeutycznych, chociaż chcieli-
byśmy, żeby nasi goście wyjeżdżając 
stąd byli zaopatrzeni nie tylko w zioła 
i wiedzę o ziołach, ale także wywozili 
przekonanie, iż można żyć zdrowiej 
niekoniecznie płacąc spore kwoty 
za kupowaną w marketach żywność 
„bio”. Co to więc będzie ? – Wszystko 
naraz i jeszcze trochę.

Ten wstęp do rozmowy był na 
tyle intrygujący, że w malowniczym 
domku na skłonie wzgórza nieopo-
dal Wlenia zatrzymaliśmy się na dłu-
żej. Przekonani o tym, że gdybyśmy 
się bardzo uparli, to można iść na po-
bliską łąkę i… zjeść sporo i zdrowo. 
Może to nie byłby obiad, ale warto-
ściowa przekąska. 

– Nasze kilkuletnie córki – po-
wiedział Jacek Skrzypek – czasami 
wyciągają mnie na spacery na łąkę 
i sobie podjadają. Nie znam się na 
ziołach za bardzo i skóra mi cierpnie 
(a właściwie – cierpła, bo już ufam 
w ich intuicję i wiedzę), jak one sku-
pią różne listki. Mówiły, że babcia im 
je pokazała i wytłumaczyła. Z po-
czątku się bałem, że mogą się roz-
chorować, ale okazuje się, że świetnie 
rozpoznają jadalne rośliny i chociaż 
nie zawsze wiedzą, jak się która nazy-
wa, bo nazwy są trudne, to bezbłęd-
nie trafiają na wartościowe.

– Nazw się nauczą – uspokaja 
„babcia”, pracownik dydaktyczno-
-naukowy jednej z dolnośląskich 
szkół wyższych, specjalizująca się 
właśnie w fitoterapii. – Nie muszą 
jeszcze mówić „śledziennica”, ale już 
wiedzą, że herbatka z niej smakuje 
wybornie.

Rodzinne trio świetnie się uzupeł-
nia, bo mama Gabriela zna się na bu-
downictwie, a że tato Jacek ma nie-
zwykłe umiejętności manualne, to 
stary dom, jaki odziedziczyli zmienił 
się w cztery lata nie do poznania. 
W miejscu, w którym była – co tu 
ukrywać – mocno leciwa chałupa – 
jest dziś wyposażony w nowoczesne 
urządzenia, ale z aurą stuletniego 
domu komfortowy obiekt. Wyko-
rzystano stare deski, nawet te, któ-
re prowokowały korniki do pracy. 
Odsłonięto stare, niekiedy ręcznie 
formowane cegły, ale też naturalne 
kamienie. Pogłębiono pomieszcze-
nia, które dawniej miały niziutkie 
powały, a dziś połączone wymyśl-
nie zaplanowanymi schodami są nie 
tylko wygodnymi sypialniami z ła-
zienkami, ale też tworzą możliwość 
organizacji noclegu na antresolach, 
wprost pod gwiazdami. Z każdego 
pokoju można wyjść na taras, z tara-
su – do ogrodu. Można też zejść do 

piwnicy pod schodami przy kuchni, 
ale w zasadzie nie trzeba schodzić, 
bo tak zaplanowano kilka okienek, 
że po niektóre produkty można się-
gnąć bez potrzeby wędrowania do 
schodach w dół. Dom jest na tyle 
przestronny, że bez kłopotu pomieści 
kilkanaście osób, i na tyle zwarty, że 
w zasadzie nie trzeba się specjalnie 
nachodzić, bo wszystko prawie jest 
w zasięgu ręki. W dodatku – jasny, 
prześwietlony wieloma oknami, tak-
że w łazienkach. Jak tego dokonano? 
… Cudem i pomysłem.

– To trwało cztery lata – przyznają 
całą trójką – i wymagało ogromnej 

pracy. Ale z pewnością warto było. 
Pod koniec czerwca br. uruchomimy 
jeszcze salę na warsztaty, także prze-
szkloną (jej dachem jest taras jedne-
go z pokoi) i rodzaj werandy, która 
– po przeszkleniu – będzie świetnym 
miejscem na późnojesienne, póź-
nowieczorne herbaty. Oczywiście 
z miejscowych ziół.

– W zasadzie – mówią – sklepy są 
nam specjalnie do życia niepotrzeb-
ne. Może tylko papierowe ręczniki, 
bo to bardzo wygodne, ale poza tym 
obywamy się bez większych zaku-
pów. I nie dotyczy to tylko żywno-
ści, ale też kosmetyków. Może na-
wet przede wszystkim kosmetyków. 
I tego też chcemy uczyć naszych 
gości, przybywających na warsztaty. 
Kremy i dezodoranty można przygo-
tować z ziół, ciasto posłodzić dery-
bozą, herbatka z krwawnika będzie 
miała smak azulenu. Może być z lipy, 
zresztą z lipy przecież nie tylko her-
batka, ale i sałatka. Bardzo smakuje 
dziewczynkom, bo przecież lipa jest 
słodka.  A najbardziej wszechstronna 
jest brzoza, bo nie dość, że wiosną 
można pić jej sok, to zarówno listki, 
jak i gałązki lipy są do wykorzystania 
w kuchni.

Ludzie wczesną wiosną przepła-
cają za nowalijki. A można niektóre 
zastąpić choćby rukwią wodną, któ-

ra zaczyna się pojawiać, jak jeszcze 
miejscami zalega śnieg.

Nasi rozmówcy przekonują, że nie 
tylko można, ale wręcz trzeba żyć 
w zgodzie z naturą, która nas wspie-
ra w trudnych chwilach. Nawet – jak 
twierdzą – czasami te relacje wyglą-
dają na metafizykę. – Jedna z kobiet 
z naszej rodziny cierpiała ze względu 
na niegojącą się ranę – mówią. – Nie 
pomagały wizyty u lekarza, medycz-
ne specyfiki. Medycy byli trochę 
wobec tej dolegliwości bezradni. 
W końcu rodzina zdecydowała się 
na średniowieczny niemal sposób 
i obłożyła ranę listkami babki sze-
rokolistnej. Pojawiła się tuż pod do-
mem, w miejscu w którym wcześniej 
nie rosła. W krótkim czasie po ranie 
nie było śladu. A roślinki babki poja-
wiły się niemal jak na zawołanie su-
gerując swoim istnieniem możliwość 
ich wykorzystania. Czy to nie telepa-
tia roślin? Jeśli telepatia, to strach się 
rozglądać 

Z pewnością w „intuicji przyro-
dy” coś jednak jest, a natura żyje ze 
sobą w „zmowie i porozumieniu”. Do 
dolinki, w której stoi dom przylecia-
ły pszczoły. Dzikie. Zagnieździły się 
w pozostawionych tu starych ulach, 
pracują, znoszą nektar… Powstający 
miód jest – zdaniem domowników 
– inny, niż ten, który jest dziełem 
pszczół hodowlanych. Każdy gatu-
nek pozostaje w półpłynnej postaci 
i nie krystalizuje „na kamień”. A go-
spodarze też z szacunkiem odnoszą 
się do pszczół i podkarmiając je nie 
używają syropów, jak się to dzie-
je w zwyczajnych pasiekach. – Nie 
zabieramy całego miodu – mówią – 
a ten, który pozyskujemy, zużywamy 
na swoje i naszych gości potrzeby. 
Nie sprzedajemy, nie intensyfikuje-
my tej „produkcji”, pozwalamy, żeby 
te miododajne procesy toczyły się 
własnym, naturalnym tempem.

– Ale ta firma, w którą włożyliście 
tyle pracy i czasu musi przynosić do-
chody? – zauważamy.

– Powinna – zgadzają się rozmów-
cy. – Ale to nie jest celem jedynym, 
ani nawet głównym. Oczywiście, 
chcemy się choćby w części utrzymy-
wać z tej naszej pracy, jednak celem 
nadrzędnym jest edukacja naszych 

przyszłych gości, przekonanie ich do 
uwierzenia, że można i należy żyć 
zdrowiej, satysfakcja, jeśli się to uda, 
a dopiero później ekonomiczne po-
żytki. One są bardzo ważne, ale nasza 
praca nie powinna być morderczą 
orką z wizją rosnących dochodów, 
a rodzajem wspólnego doświadcza-
nia w korzystaniu z dobrodziejstw 
natury. Można kupić mydło w skle-
pie, można je samemu zrobić, uzu-
pełniając wyciągami z roślin. Można 
pójść do sklepu i kupić warzywa, 
można przygotować potrawy z udzia-
łem miodunki, mniszka, czy pokrzy-
wy. Akurat te rośliny bardzo lubimy, 
bo one są także przyjazne dzieciom.

Z punktu widzenia mieszczu-
cha stwierdzenie, że pokrzywa jest 
przyjazna dzieciom jest nader ryzy-
kowne, niejedno dziecko się „spła-
kało” po kontakcie z pokrzywą, ale 
przecież mówimy o zielarstwie, na 
nie o bieganiu w chwastach. Zresztą 
określenie „chwasty” – w potocznym 
odbiorze pejoratywne – jest dla wielu 
gatunków krzywdzące. 

– Zawsze ważna jest ostrożność 
w używaniu roślin, szczególnie ziół 
– mówią zgodnie. – Niektóre poma-
gają w niewielkich dawkach i w kon-
kretnych sprawach, inne mogą za-
szkodzić, kiedy stosuje się je w zbyt 
dużych ilościach, jeszcze inne mogą 
być pomocne dorosłym, a szkodli-
we wobec dzieci, albo zupełnie im 
niepotrzebne. Przykładem może być 
choćby podagrycznik, wspierający 
leczenie dny moczanowej, podagry, 
jak sama nazwa wskazuje, ale już 

wiązówka błotna może w pewnym 
stopniu zastąpić aspirynę. I właśnie 
to jest naszym celem – uświadomić 
ludziom bogactwo przyrody, możli-
wości korzystania z jej dóbr, a jedno-
cześnie przekonać, że niekoniecznie 
co zielone – to zdrowe. Zbliżenie 
ludzi do natury może przynieść fan-
tastyczne, dobroczynne skutki, pod 
warunkiem, że będziemy rozumieć 
wszystkie aspekty przyrody. Czasami 
trzeba się zastanowić bardziej, żeby 
nie popełnić błędu, bo coś, co jest na 
pierwszy rzut oka znakomitą sprawą, 
chroniącą środowisko, może okazać 
się w konsekwencji trudnym do ak-
ceptacji zagrożeniem.

– ???
– Weźmy na przykład panele foto-

woltaiczne. Z pozoru – same pożyt-
ki. Energia bezpłatna i eliminująca 
węgiel, jako źródło zanieczyszcze-
nia powietrza. Ale… pomysł, by na 
stoku nad czystym strumieniem lo-
kalizować dużą farmę fotowoltaicz-
ną może przynieść skutki, których 
w pierwszej fazie analizy nie bierze-
my pod uwagę. Odpowiedzmy sobie 
na pytania: jakimi środkami osoby 
konserwujące panele będą je czyści-
ły? Najskuteczniejszymi, więc być 
może żrącą chemią, a nad tym po 
uruchomieniu farmy tracimy możli-
wość interwencji i kontroli. Nie nale-
ży też przypuszczać optymistycznie, 
że walkę z roślinnością zarastającą 
obszar farmy i z czasem ogranicza-
jącą dopływ światła właściciel paneli 
będzie toczył przy pomocy ręcz-
nych kosiarek. Najłatwiej stosować 
chemię, która w ogóle wyeliminuje 
rośliny. Tyle, że konsekwencją tego 
będzie spływ środków chemicznych 
do potoku Jamna i przy okazji ryko-
szetem dostaną nie tylko ryby i wod-
na roślinność, ale i ludzie. Edukacja, 
którą chcemy prowadzić, ma właśnie 
zachęcić wszystkich – inwestorów 
i decydentów – żeby rozważali skutki 
ingerencji w przyrodę nie tylko bio-
rąc pod uwagę oczywiste korzyści, 
ale i nieoczywiste szkody.

Do „Doliny Zdrowia” powrócimy, 
choćby przy okazji planowanych 
warsztatów. Ciasta słodzonego de ry-
bozą skosztowaliśmy i zapewniamy, 
że jest – jak i cała „Dolina” wyjątko-
we. 

Dolina Zdrowia u Skrzypków

Ciasto słodzone derybozą
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W dniu 29 marca 2022 r. reali-
zując projekt „Edukacja w celu 
zachowania starych saksońskich                           
i polskich odmian owoców w re-
gionie przygranicznym” w ramach 
programu INTERREG Polska 

Saksonia 2014-2020 Nr projektu 
PLSN.03.01.00-DE-0113/18.

Z udziałem młodzieży z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Lu-
bomierzu oraz Zespółu  Szkół Li-
cealn-Zawodowych w Gryfowie 

Śląskim, odbyło się szkolenie – 
warsztat:

Moduł szczepienie – zakładanie 
tradycyjnych sadów, szczepienie 
drzew, okulizacja które przepro-
wadzone zostało przez specjalistów 
z Instytutu Ogrodnictwa Pana Mi-
rosława Sitarek  i Grzegorza Hodun 
Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skier-
niewicach. Młodzież mogła dowie-
dzieć się również o zachowanie daw-
nych odmian drzew owocowych. 
Uczestniczyć                   w praktycz-
nych warsztatach szczepienia drzew 
owocowych w sadzie który został 
posadzony w ramach projektu. In-
stytut realizuje projekt :

„Zachowanie dawnych odmian 
drzew owocowych” w ramach reali-
zacji obszaru 1 „Ochrona zasobów 
genowych roślin ogrodniczych”.

Zadanie Celowe 1.2 Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zacho-
wanie ex situ zasobów genowych 
ogrodniczych roślin użytkowych”. 
W ramach promocji projektu po-
stanowiono nawiązać współpracę 

z szkołami aby zaprezentować ważne 
informacje dotyczące zachowania 
starych odmian drzew owocowych 
i uratowanie jeszcze tych, które moż-
na zachować.

W szkoleniu – warsztacie uczest-
niczyło 60 osób. Zajęcia były bardzo 
ciekawe, młodzież mogła zapoznać 
się z techniką szczepienia, pielęgnacji 
drzew owocowych, zakładania sadów.

Powinniśmy organizować w szko-
łach praktyczne zajęcia z różnych 

dziedzin aby poszerzyć wiedzę książ-
kową.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji 
szkół oraz nauczycielom za pomoc 
w organizacji przedsięwzięcia. Bar-
dzo dziękujemy Panu dr hab. Mi-
rosławowi Sitarek, prof. IO i Panu 
mgr inż. Grzegorzowi Hodunowi 
za ciekawe spotkanie i przekazanie 
praktycznej wiedzy. Mamy nadzie-
ję że nawiązana współpraca będzie 
kontynułowana.

Oni też mogą 
być dumni 

z Dębowego Gaju
Tytułem wstępu: kiedy zatrzyma-

liśmy samochód i szukaliśmy wła-
ściwego domu, podeszły dwie starsze 
panie, które zapytały, czy jesteśmy od 
komornika? Nie wierzyły, że nie aż 
do czasu okazania aparatu fotogra-
ficznego. Wtedy powiedziały, gdzie 
mamy szukać. Wniosek, że w Dębo-
wym Gaju częściej bywa komornik, 
niż dziennikarz nasuwa się sam. To 
może nie jest cała prawda, ale budzi 
zaintrygowanie.

*
– To nie jest tak, że nie mamy zaję-

cia i zbudowaliśmy ten dom, żeby je 
mieć – powiedzieli Aneta Wołoszyn 
z mężem. – Każde z nas zajmuje się 
swoją pracą zawodową i każde z nas 
może tę pracę traktować jako swego 
rodzaju misję. Mniejsza o szczegó-
ły, ale tak właśnie jest, bo lubimy to 
co robimy i daje to nam satysfakcję. 
Ale… jesteśmy z tych, którzy lubią 
swoje miejsce na Ziemi i czasami 
jest tutaj tak pięknie, że chcielibyśmy 
się tą urodą miejsca podzielić. Na tej 
działce mamy swój domek, zbudowa-

ny na starych fundamentach obiektu 
istniejącego tu wcześniej, potem po-
wstał drugi. Ten trzeci został zbudo-
wany z udziałem środków z projektu, 
w realizacji którego pomogło Part-
nerstwo izerskie.

Domek jest kameralny, przytul-
ny, wyposażony we wszystko, co jest 
potrzebne do wygodnego weekendu, 
albo i kilkunastu dni komfortowego 
relaksu. Na wszelki wypadek jest też 
kaloryfer, żeby służył w przypadku 
niespodzianek ze strony aury, ale 
rzadko jest potrzebny. Drewniany 
dom jest ciepły „sam z siebie”.

– To miejsce, na którym teraz stoi 
powstawało… 20 lat! – Nie spieszyli-

śmy się z przygotowaniem terenu, bo 
nie było takiej większej potrzeby. Ten 
dom nie powstawał dlatego, że od-
czuwaliśmy dotkliwe braki pieniędzy. 
Akurat z tym można sobie dać radę. 
Powstawał, żeby w naszym ulubio-
nym miejscu było „coś”, co daje fraj-
dę. Nie tylko nam.

Spora działka była tak zakrzaczo-
na i zalesiona przypadkowymi drze-
wami, że ich wycinanie zajęło lata. 
– Przyznaję – mówi Aneta Wołoszyn 
– nie od razu mnie to miejsce wcią-
gnęło. Pochodzimy z mężem z miej-
scowości tuż obok, więc wydawałoby 
się, że domek letniskowy zbudowany 
w odległości od domu, którą można 
bez trudu pokonać rowerem w kilka-
naście minut, to jakaś fanaberia. Ale 
kiedy posadziłam pierwsze kwiaty… 
to już to miejsce mnie „kupiło”, chy-
ba na zawsze. Zresztą mieszkamy na 
wsi, ale w bloku – to taka wieś. Dla-
tego do domku, który jako pierwszy 
powstał na tej działce i pozostaje 
naszym prywatnym schronieniem 
trochę nas ciągnęło, bo pozwalało 
budować dystans do „betonów”. Za 
to pozyskaliśmy bezpośredni kontakt 
z naturą.

Na działkę zachodzą bażanty, zają-
ce, lisy czy sarny. Bywają wypasione 
borsuki, w potoku – tłuste pstrągi. 
Tuż obok wzorcowo zadbanej działki 
rekreacyjnej ma swoją działkę inny 
właściciel. Pozostaje ona zarośnięta, 
co dla zwierząt jest znakomitym ma-
tecznikiem. Wszyscy – ludzie i zwie-
rzęta – dobrze się tu czują.

– Przyjeżdżamy tu z dwóch po-
wodów – mówią właściciele dom-
ku. – Lubimy i chcemy, a ponadto tu 
zawsze jest coś do zrobienia. W za-

sadzie jest i trzeci – tu jest pięknie 
i świetnie się odpoczywa.

– Kto odpoczywa na Państwa 
działce?

– Nie my! – uśmiechają się zgod-
nie. – Reszta – owszem. Przyjeżdżają 
do nas różni goście, z reguły szuka-
jący spokoju. Przyjeżdżają niekiedy 
też inni, którzy wyjazd „w plener” 
traktują jako okazję do hucznej zaba-
wy, ale tacy trafiają się rzadko i coraz 
rzadziej. To miejsce po prostu lubi 
ciszę i lubi ludzi, którzy lubią ciszę. 
Wielu wraca, niekiedy kilkukrotnie, 

choć sam domek przyjmuje gości do-
piero od lipca ub. roku. Przyjeżdżają 
na weekendy, we dwójkę czasami ze 
zwierzętami, rzadko na dłużej, niż 3 
dni, ale i tacy się zdarzają. Różni są, 
czasami zabawni. Kiedyś jedni z nich, 
późną jesienią, chcieli się wykąpać 
w basenie, a że było zimno, więc do-
lewali do niego wrzątek… z czajnika, 
przynoszonego z domku, kilkanaście 
metrów. Nie udało się ich przekonać, 
że dolewanie nawet wrzątku do ba-
senu o pojemności 18.000 litrów nie 
będzie skuteczne.

A są goście, którzy przyjeżdżają tu 
bardzo starannie przygotowani do 
pobytu. Wiedzą wszystko o okolicz-
nych wulkanach, zamkach, czy innych 
atrakcjach i poziomem swojej wiedzy 
potrafią zaskoczyć miejscowych

Uważają, że zdecydowali się na 
budowę tego domu w ostatnim ra-
cjonalnym momencie. Galopada 
cen sprawiła, że dom rósł w oczach, 
a ceny pędziły jeszcze szybciej. – 
Śmieją się, że zaczęli budować dom 
tańszy, a podrożał znacznie zanim go 
oddali do użytku. – Było nerwowo 
– przyznają – ale warto było. W Dę-
bowym Gaju, cichej wiosce, o któ-
rej niewielu wie, pojawili się Włosi, 
Niemcy, Belgowie i ludzie z różnych 
stron Polski.

– To dawniej była prawie ano-
nimowa „ostatnia stacja kolejowa 
przed Lwówkiem” – mówią. – Dziś 
pociągi już nie jeżdżą (może zaczną 
kiedyś znowu – byłoby bardzo pięk-
nie), a dzięki wizytom gości z od-
ległych stron Dębowy Gaj zaczyna 
istnieć w świadomości. Bardzo wie-
lu naszych znajomych z Dębowego 
Gaju i okolic wyjechało zagranicę, 
uznając, że tu jest im za ciasno. Kiedy 
wracają i widzą, jak zmieniła się wieś, 
to są z niej dumni. Oddaliśmy dumę 
naszym kolegom – mówią.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę 
na to, że pandemia, dręcząca świat 
(nawet w wymiarze Dębowego Gaju) 
sprawiła, że ożywiły się niektóre 
miejsca. Nikt nie mógł nigdzie wy-
chodzić „między ludzi”, więc siedział 
u siebie. – Myśmy mieli rozkręconą 
budowę, więc też byliśmy u siebie, ale 
z dużym pożytkiem. Teraz ludzie też 
nie są wolni od obaw, więc popular-
ność małych, kameralnych miejsc nie 
będzie maleć.

– Nie chcemy drugiej pandemii – 
mówią – wolimy się nacieszyć tym, 
co udało się nam zrobić i podzielić 
tym z ludźmi, którzy chcą tu przyje-
cha. Po prostu dla urody tego miej-
sca. 

Projekty inne realizowane przez LGD Partnerstwo Izerskie
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W najbliższym czasie olszyńscy sportow-
cy obchodzić będą jubileusz 75.lecia istnienia 
klubów sportowych w tej miejscowości. Z tej 
okazji ma powstać wydawnictwo, przypomina-
jące najważniejsze zdarzenia, kluby, ale też naj-
znakomitszych sportowców. O tym, jak będzie 
wyglądało – poinformujemy, kiedy tylko zyska 
ostateczny kształt.

Całkiem niedawno, bo pięć lat temu, pod-
czas obchodów 70.lecia Olszyna zdobyła się 
na wydawnictwo, które precyzyjnie sumowało 
miniony okres. Łukasz Lisiowski jest autorem 
tej publikacji, kolejna będzie jej kontynuacją 
i rozwinięciem.

Lisiowski jest nie tylko autorem sportowych 
opowieści z historii Olszyny, ale także był jed-
nym z zawodników tutejszej Olszy, zaczynając 
jako trampkarz w drużynie piłki nożnej.

Klub piłkarki Olsza Olszyna jest organizacją 
szczególną, bo powstał tuż po wojnie i skupiał 
sportowców reprezentujących różne narodo-
wości – przyjezdnych z Francji, Macedonii, 
Grecji czy Jugosławii. Powojenny los rzucił ich 
nad Olszę, a oni się tu szybko odnaleźli. Z suk-
cesem walczyli z drużynami z większych miast 
o awanse w ligach i w rozgrywkach pucharo-
wych.

To były zupełnie inne, nieporównywalne 
z dzisiejszymi czasami uwarunkowania. Spon-
sorat nad sportem ze strony lokalnych zakła-
dów pracy był bardzo realnym wsparciem, 
a bardzo zamożne wówczas (nieistniejące dziś) 
zakłady produkujące meble miał też ambicje 
sportowego patronatu. Drużyna piłkarzy nie 
była jedynym klubem, który z takiego wsparcia 
korzystał.  Inna sprawa, że ambicje sportowe 
rozciągały się też na grono kibiców. Imponują-
ca była sportowa infrastruktura miejscowości, 
łącznie z „domem sportowca”, pozostawiona 
przez poprzednich gospodarzy.

We wspomnieniach przewijają się różne 
motywy – z jednej strony (jako, że w szatniach 

nie było pryszniców), to zawodnicy po meczu 
kąpali się po prostu w miejscowym stawie, 
z drugiej – na mecze jeździli ciężarowymi sa-
mochodami, siedząc na twardych ławach pod 
plandeką. Z trzeciej – jeśli jechali do miejsco-
wości nadgranicznych w rodzaju Bogatyni na 
mecze wyjazdowe, to dane personalne spraw-
dzali żołnierze jednostek ochrony pogranicza.

Kluby organizowały zabawy taneczne jeszcze 
w latach 60.tych będąc tym elementem integra-
cyjnym lokalnego środowiska, które w bez-
pretensjonalny, naturalny sposób budowały 
atmosferę wspólnoty.

Ważną w historii olszyńskiego sportu był też 
boks, którego zawodnicy trenowali w klubie 
Unia Olszyna od końca lat 40.tych ub. wieku.. 
Treningi – dłuższy czas – organizowane były 
w sali byłej… restauracji, bo tylko takie miej-
sce było wówczas do dyspozycji. O tym, jaką 
wielką popularnością cieszył się sportowy boks 
może świadczyć fakt, że drużyna musiała na 
mecz wystawić zawodników w dziesięciu ka-
tegoriach wagowych, od muszej do ciężkiej, 
a ponadto w dalszym okresie powinna w me-
czu wystawić także boksera w wieku juniora. 
Jakim cudem w niewielkiej przecież miejsco-
wości udało się spełniać takie rygory? – Dziś 
trudno sobie to wyobrazić, jak długa była tzw. 
ławka rezerwowych, by było to możliwe. Do 
anegdoty  przeszła opowieść o silnym ciosie 
jednego z bokserów, który… znokautował ko-
nia! Zwierzę nadbiegało na boksera w trakcie 
jednej z przerw w pracy i wydawało się, że męż-
czyzna znajdzie się pod kopytami agresywnie 
zachowującego się rumaka. Jeden cios .”uspo-
koił” konia, który potem – jak to po nokaucie – 
długo dochodził do siebie. O tym, że poza pił-
ką i boksem istniała także sekcja podnoszenia 
ciężarów, lekkoatletyczna, itp. – będzie można 
zapewne przeczytać w przygotowywanym już 
wydawnictwie jubileuszowym na 75. urodziny 
sportu. Autorom z góry gratulujemy.

Książka autorstwa Krzysztofa Garbacza – 
„Wzdłuż Nysy Łużyckiej – przewodnik po 
zabytkach czesko-polsko-niemieckiego po-
granicza” zachęca do lektury choćby z jed-
nego powodu. Jej kolejne rozdziały są bardzo 
metodycznie uporządkowaną narracją o tych 
drobnych niekiedy ciekawostkach, o których 
nie znajdziemy niemal nic w innych źródłach. 
Wydana przez Agencję PDN w Zielonej Górze 
może być równie czytana w okolicach Bogatyni 
(nie wspominając o Czechach), i w okolicach 
Żagania.

O najbardziej nas interesujących elementach 
Pogórza Izerskiego jest jednak niezbyt wiele. 
W dodatku niekiedy autor pomija te ciekawost-
ki, które dodają (a w tym przypadku – powinny 
dodawać) kolorytu kolejnym miejscowościom. 
Dowiadujemy się z tej książki, że w Sulikowie 
produkowano tkaninę pod nazwą mezon, ale 
nie ma słowa o tym, że w swojej historii Suli-
ków ma też epizod (niekrótki) funkcjonowania 
jako uzdrowisko. Autor pisze o dwóch domach 
szachulcowych, zachowanych ze starej zabudo-
wy, ale nie pisze, że pozostałe obiekty strawił 
wielki pożar miasta. Nie pada też nazwa jed-
nego z domów, która jest najpopularniejszym 
jego określeniem – „Ostry Narożnik”. Piszą 
o modernistycznym obiekcie dworca kolejo-
wego, zbudowanego w 1927 r., nie wspomina, 
kiedy przestały jeździć tu pociągi, chociaż „aż 
się o to prosi”.

A niekiedy precyzja opisu obiektów aż razi 
swoją dosłowną szczegółowością, jak choćby 
we fragmencie dotyczącym Studnisk Dolnych 
– „do elewacji korpusu – pisze o tamtejszym 
kościele – przylega półkolista apsyda z kon-
chowym sklepieniem, kryta półstożkowym 
hełmem”, a potem napomyka o portalu usko-
kowym o trójlistnej arkadzie (…) z guzami 
w archiwolcie”. To nie jest gładka tocząca się 
opowieść dla tych, co lubią poznawać, bo zbyt 
szczegółowa, a jednocześnie nie dla zamiłowa-
nych historyków, bo bez istotnych szczegółów.

Z miejscowości Pogórza wymieniony jest 
jeszcze Osiek Łużycki, Radomierzyce, Kostrzy-
na, Łomnica, Kunów, Jerzmanki i Łagów, Trój-
ca i Jędrzychowice, ale – niestety – w sposób 
zbliżony do opisu Studnisk i tamtejszego ko-
ścioła. Na Jędrzychowicach kończy się nasza 
wspólna podróż przez obszar Partnerstwa Izer-
skiego, bo dalej już tylko Pieńsk, itp.

Warto mieć tę książkę, bo można wyczytać 
to, czego nie ma w innych, choćby w „Słowni-
ku…” Marka Staffy, ale gdyby miał to być je-
dyny przewodnik po tym rejonie, to trudno po 
zapoznaniu się z nim wędrować przez Pogórze 
wzdłuż Nysy. Tym bardziej, że zdjęć jest bardzo 
niewiele, więc Czytelnik nie zawsze może sobie 
wyobrazić, co kryje się pod naukowym opisem 
obiektu.

Trzy ćwiartki wieku sportowej Olszyny

„Wzdłuż Nysy Łużyckiej” – przewodnik

BIBLIOTEKA IZERSKA

W (Na) Uboczu – 
przemijanie 

Książka, która ukazała się niedawno (a do omówienia 
której wrócimy w kolejnym wydaniu) „Ech” jest z kilku 
powodów niezwykle oryginalna. Janusz Buca napisał, 
a Biblioteka Miejska w Gryfowie Śląskim wydaje pozycję 
„Kessel w Uboczu – przemijanie”. Książka traktuje o tu-
tejszym pałacu, jednym z bardzo licznych na Pogórzu 
Izerskim, ale relatywnie mało znanym.

O tym, że „Zawidów – to miasto aniołów” 
pisaliśmy już wiele razy, i za każdym razem od-
krywamy tam anioły pod inną postacią.

Były już kartki świąteczne z aniołami, bajki 
o aniołach, anioły do kolorowanek, rozmowy 
z przedszkolakami o aniołach strzegących mia-
sta. Jest – oczywiście – herb z Michałem Archa-
niołem, była figurka anioła w Rynku, jest teraz 
tam ławeczka z aniołem. Były znaczki poczto-
we (dodatkowe, symboliczne) o nominale 1, 
2 i 3 „serafinów” (które są – jak powszechnie 
wiadomo) rodzajem anioła.

Były – lalki – anioły, był konkurs fotograficz-
ny, w ramach którego Zawidowianie i przyja-
ciele miasta mogli robić zdjęcia z wizerunkiem 
anioła spotkanego podczas letnich wędrówek 
(okazało się, że aniołów jest bardzo wiele 
i zdjęcia były bardzo różne).

Były też ceramiczne, ręcznie malowane 
i później szkliwione talerze z postaciami anio-
łów, figurki anioła, jako świeczniki, czy „ko-
minki” na świeczki i olejki zapachowe… Były 
ręczniki frotte i rękawice kuchenne (w zasadzie 
jeszcze są) z wizerunkiem anielskiego logo, 
które można też zobaczyć na drzwiach wejścio-
wych do Urzędu Miasta…

Były już poduszki z aniołem i można powie-
dzieć, że anioł w Zawidowie może być tematem 
wyczerpującym się, jeśli nie wyczerpanym.

– Nic podobnego i nic bardziej błędnego 
– zaprzeczyła Agnieszka Roczon. – Sprawa 
aniołów w Zawidowie rozwija się dynamicznie 
i wciąż mamy nowe pomysły na to, żeby aura 
aniołów w mieście była coraz bardziej odczu-
walna.

– Może wprowadzimy „anielską walutę” 
– zdradziła fragment pomysłu – to znaczy 
w praktyce drobne upusty od ceny niektó-
rych pamiątek z Zawidowa. Ta sprawa wyma-
ga pewnego przygotowania i popularyzacji, 
a wrócimy do niej niebawem. Z pewnością 
jednak możemy zapowiedzieć, że pojawiły się 
już anioły, a w zasadzie – aniołki, które witają 
nowych Zawidowian, dopiero co narodzonych.

To świetny i można powiedzieć – wręcz na-
turalny pomysł, bo kto z rodziców nigdy nie 
powiedział o swoim dziecku „mój ty aniołku”, 
nawet, kiedy latorośl mocno go psotami ziry-
towała? Teraz każde dziecko, zarejestrowane 
w zawidowskim USC będzie miało swojego 
aniołka na zawsze.

– Maluchy, które otrzymują u nas swoje 
pierwsze dowody osobiste – wyjaśnia ideę 
A.  Roczon – otrzymują też pamiątkowe upo-
minki – specjalnie uszyte dla każdego z osobna 
aniołki – laleczki. Każdy z tych aniołków ma 
też wyszyte imię dziecka, które będzie jego 
posiadaczem. Aniołki czekają już w USC na 
Zuzię, Stefanię i Oliwię, a zostały wykonane 
przez Dagmarę Kierzek, która jest znakomitą 
krawcową, autorką wcześniejszych poduszek 
z aniołami.

– Dziękujemy za twórczą współpracę – po-
wiedziała A. Roczon – mamy nadzieję, że się 
będzie ona rozwijała i te aniołki – laleczki będę 
i dla maluchów i ich rodziców bardzo przyjem-
nym wspomnieniem nawet już wtedy, kiedy 
maluchy będą już pełnoletnie i niemowlęce za-
bawki staną się tylko pamiątką. 

Anioły z Zawidowa są prawdziwe 

Ten talerz ceramiczny przyniósł sporą kwotę w licytacji WOŚP

Takie aniołki dostają rodzice najmłodszych Zawidowian
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Biedrzychowice, gm. Olszyna

Barokowy, jeden z najpiękniejszych pałaców w tym stylu na 
Dolnym Śląsku. Pierwotnie istniejąca tu budowla reprezento-
wała renesans, ale przebudowa ok. 1672 r. nadała jej obecną for-
mą. Od 1960 r. – szkoła. 

Radłówka, gm. Lwówek Śląski – Błotny 
Zamek 

Resztki kamiennej warown powstałej w XV w. i, której nazwa 
oddaje charakter otoczenia skryte są w kępie drzew. Za czasów 
swojej świetności otoczona była podwójnym murem i fosą, 
a także – co dla bezpieczeństwa jej mieszkańców było istotne – 
rozległymi mokradłami. Grubość murów niewielkiego obiektu 
(22 x 26 m) dochodziła do ponad 2 m. Dlaczego zamek został 
opuszczony ok. 1500 r. – nie wiadomo.

Brunów, gmina Lwówek Śląski

Pałac zupełnie odmienny od innych na Pogórzu. Zbudowany 
w stylu francuskim ok. 1780 r., przebudowany ostatecznie ok. 
1900 r., otoczony równie efektownymi zabudowaniami dawniej 
gospodarczymi (dziś m.in. wozownia stanowi komfortową salę 
konferencyjną). Efektowny hotel i restauracja.

Wakacyjne wędrówki po Pogórzu Izerskim. Zapraszamy!
Czernica, gm. Jeżów Sudecki 

Jeden z tych pałaców, nad którym ciąży mroczny incydent. 
Tutaj w kwietniu 1672 r. brat zabił brata z błahego powodu. 
U schyłku XX w. przez krótki czas – siedziba ZOMO (Zmo-
toryzowanych Oddziałów Milicji Obywatelskiej) Pierwotnie 
budowla obronna, wzniesiona w okresie renesansu, przebudo-
wana potem kilkukrotnie zachowała w swoich wnętrzach rene-
sansowe freski. Obiekt prywatny.

Czocha, gm. Leśna

Z pewnością najsłynniejszy zamek na Pogórzu izerskim, sceno-
grafia kilkudziesięciu filmów, począwszy od nakręconego jeszcze 
przed II wojną światową „Der Insel” („Wyspa”), po wojnie m.in. 
„Gdzie jest generał?”, „Wiedźmin”, „Twierdza szyfrów”, i wiele in-
nych. Z pozoru średniowieczny, faktycznie powstał na przełomie 
XIX/XX w., zbudowany z resztek autentycznych warowni w oko-
licy na Cisowej Górze. Wpisany, jakby genialną myślą architekta 
w zalew, co też jest nieprawdą, bo zalew powstał jako efekt powo-
dzi z 1897 r. w wyniku zbudowani kilku tam na niewielkiej rzece 
Kwisa dla ochrony okolic przed kolejnymi powodziami. Ale Czo-
cha jako bajeczne wspomnienie sprawdza się znakomicie.

Gwiezdno, gm. Warta Bolesławiecka 

To tylko resztki murów, ale ze wspaniałą historią rycerzy z zako-
nu templariuszy. Istniał zapewne już w XIV w. przy tzw. Wysokiej 
Drodze, ważnym szlaku handlowym. Niewielki, ok. 19 x 22 m, 
tracił znaczenie militarne i w końcu XVI w. nie był już nikomu po-
trzebny. Tym bardziej, że niemalże obok właśnie wtedy powstawał 
okazały dwór, dziś pieczołowicie odbudowywany i rewitalizowany, 
będący siedzibą dużego, prywatnego gospodarstwa rolnego.

Gryf, Proszówka, gmina Gryfów Śląski

Imponujące ruiny zamku wzniesionego na szczycie dawnego 
wulkanu, najdalej na północ wysunięta siedziba możnego rodu 
Schaffgotschów. Z „górnego zamku” świetnie widać szczyt Śnież-
ki, na której Schaffgotschowie zbudowali kaplicę św. Wawrzyńca, 

jakby „zamykając od południa swój stan posiadania. Zamek był 
w swojej historii miejsce wielu bardzo ważnych zdarzeń politycz-
nych, łącznie z wizytą (1670) królowej Marysieńki Sobieskiej na 
chrzcie córki Schaffgotszhów, Eleonory. Powstał zapewne w XII 
w.( choć może nawet wcześniej)  w., potem został przebudowany, 
a swoich wartości militarnych nie stracił przez całe wieki. Nisz-
czony jednak wielokrotnie, także w wojnach śląskich (połowa 
XVIII w.) został opuszczony. Dziś własność jednej z fundacji.

Pałac Lenno, Łupki, gm. Wleń

Prywatny właściciel z Flandrii, Luk Vanhauwaerten w końcu 
XX w. przejął pałac, który był wcześniej intensywnie eksplo-
atowany, jako ośrodek wypoczynkowy i kolonijny PKP. W tym 
miejscu swego czasu rezydowała w skromniejszym obiekcie ro-
dzina von Zeldlitz od 1550 r. Potem właścicielem był niemiecki 
pułkownik króla Francji i in. N koniec zgodni współspadkobier-
cy uznali, że majątek jest zbyt mały, by o niego walczyć i po-
stanowili losowaniem rozstrzygnąć, kto zostanie wyłącznym 
właścicielem. Wypadło na rodzinę Haugwitzów, którzy władali 
nim do 1945 r.

Pałac Książęcy, Wleń

Drugi z tutejszych będący rezydencją w stylu baroku fran-
cuskiego. Zręby współczesnej budowli pochodzą z XII w., ale 
już w XVI w. obiekt został gruntownie przebudowany po raz 
pierwszy, potem w XVIII. Mimo tego zachował elementy rene-
sansowego charakteru, widoczne m.in. w wystroju dziedzińca

Gródek Wleński, Wleń. 

Jeden z dwóch najstarszych (może nawet najstarszy) kamien-
ny zamek w Polsce. Ponoć był ulubionym miejscem relaksu dla 
późniejszej św. Jadwigi, a w owym czasie żony Henryka I, któ-
ra tu pojawiła się w 1202 r. Wokół zamku poprowadzona jest 
„ścieżka św. Jadwigi”, oznaczony kamień, na którym odpoczy-
wała. Początki budowy – początkowo drewnianego – zamku to 
ok. 1008 r., kamienny stołp” otrzymał w latach 1163-1178.  Wy-
sadzony w powietrze w 1646 r., długo opierał się wszelkim na-
jeźdźcom, nawet husytom, którzy go – nieskutecznie – oblegali

Nawojów Łużycki, gm. Lubań

Od kilkunastu już lat usiłujemy przekonać Czytelników „Ech 
Izerskich”, że Pogórze jest absolutnie fantastycznym miejscem nie 
tylko do krótkich wypadów, ale i dłuższych pobytów. Podsuwamy 
argumenty, że zabytki, przecudnej urody krajobrazy, wyjątkowo cie-
kawe kościoły, że to „kraina wygasłych wulkanów”, ale też „kraina 
domów przysłupowych”, i wiele innych. Można pływać kajakami, la-
tać lotnią, pokonywać wyjątkowe trasy rowerowe, ale i konne, upra-
wiać wspinaczkę skałkową… W zasadzie można znaleźć tu każdą 
atrakcję cenioną przez turystę.

Spotykamy się z argumentem, że nie ma przewodników, które 
właśnie tu, na Pogórzu, pozwoliłyby zaplanować wycieczkę, bio-
rąc pod uwagę i te atrakcje, i optymalny dojazd do poszczególnych 
miejsc. 

Uznaliśmy te racje i począwszy od tego wydania „Ech „ będziemy 
w mniejszych czy większych formach przekazywać takie „przewod-
niki w odcinkach” – tematyczne, uporządkowane. Zaczynamy od 
zamków i pałaców. I napotykamy od razu na trudności, bo okazuje 
się, że nie wystarczy 4 dużych stron gazety, by zmieścić dwuzdanio-
we opisy zamku czy pałacu ze zdjęciem obiektu. Tyle ich jest.

Ale będziemy starali się, by najpierw w gazecie, potem – może – 
w wydaniu książkowym przekazać Czytelnikom nasze propozycje 
ciekawego spędzenia czasu. Zaczynamy od zamków, a potem przyj-
dzie czas by po kolei pisać o wszystkich innych atrakcjach Pogórza.

Zapraszamy do lektury i na wycieczki
Redaktor Naczelna, Bożena Mulik 
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Jeden z najbardziej oryginalnych dworów, którego mały 
fragment, świadczący o zamiłowaniu b. właścicieli do wło-
skiego renesansu zachował się do dziś, stanowi współcześnie 
w swojej przebudowanej Bryla zasadniczej… kościół. Dwór 
zbudowano w okresie 1570-71, spłonął w końcu XVI w.

Płakowice, Lwówek Śląski

Tutejszy pałac w Płakowicach, dziś w granicach Lwówka 
Śląskiego powstał ok.1550 r., z inicjatywy Rampolda von Tal-
kenberga, był miejscem spotkań możnych, m.in. Fryderyka 
Wilhelma II z carem Aleksandrem I (1813), kwaterą Wielkiego 
Księcia Konstantego… Później lwóweckich mieszczan. Dziś to 
ośrodek terapeutyczny dla uzależnionych, prowadzony przez 
australijkich babtystów.

Podskale, Rząsiny, gm. Gryfów Śląski

W szczerym polu ogromna, samotna skała. Na niej – ślady 
budowli, kamienny mur, reszta wieży… To wszystko co zo-
stało z zamku rycerzy rabusiów z rodziny Talkenbergów, któ-
rych wykurzył stąd Maciej Korwin węgierski w 1479 r., m.in. 
podkładając miny pod zamkowe mury. Saperami byli górnicy 
z Kowar, a zamku nie odbudował potem już nikt

Radomierzyce, gm. Zgorzelec

Przeogromny pałac, powstający przez 20 lat (1710 – 30), na 
sztucznej wyspie, potoczony wodą, owiany jest wieloma tajem-
nicami, niektóre z nich sięgają połowy XX w., kiedy to ponoć 
chowano tu dokumenty wyjątkowo tajne,. Początek budowli 
dał zamożny szambelan króla Augusta II Mocnego, współcze-
śni prywatni właściciele nie potrafią się ze sobą porozumieć na 
tyle, że budowla niedostępna jest od kilkudziesięciu lat.

Rajsko, gmina Olszyna
Przeuroczy, malutki za-

mek, zbudowany w miejscu 
wyjątkowo malowniczym, był 
jednym  elementów majątku 
barona Aleksandra von Mi-
nutoli-Woldeck, tego samego, 
który był właścicielem pała-
cu w Biedrzychowicach. Jakiś 
obiekt stał tu z pewnością już 
w XIII w., niemniej po różnych 
nieszczęściach odbudowywa-
no go kilka razy, ostatnio – 
w początkach XXI w. Pozostaje 
do wynajęcia, jako mini-hotel, 
a z jego gościnności korzystają 

także światowej sławy piosenkarze, bo tu można naprawdę od-
ciąć się od hałasów świata.

Rybnica, gm. Stara Kamienica

Czy zamek stanł już w 1234 r., czy może później, ok. 1369? 
Czy to Karol IV, król czeski miał być inicjatorem budowy. Nie 
ma dokumentów, pozostaje pole do wyobraźni. Z pewnością od 
schyłku XIX w. pozostaje w ruinie, coraz bardziej niebezpiecz-
nej dla śmiałków, którzy chcieliby to miejsce zobaczyć.

Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki 

Wieża Książęcza, Wieża Rycerska, czy jeszcze jakoś inaczej, 
ale… To jeden z najbardziej intrygujących obiektów tego typu 
– mieszkalna wieżą, która w swoich wnętrzach zachowała au-
tentyczne drewniane belki z lat 1312 – 13, co potwierdziły na-
ukowe badania. Poza belkami – najstarsze malowidło naścien-
ne o tematyce świeckiej – legendę o występnej co nieco miłości 
Lancelota z Jeziora i lady Ginevry. Odrestaurowana przez Fun-
dację Zamku Chudów zaprasza do zwiedzania

Skała, gmina Lwówek Śląski

To był pałac pełen najlepszej ówczesnej muzyki – koncerto-
wali tu ponoć List i Berlioz oraz Wagne. W początkach XIX w. 
osiągnął szczyt swojej sławy. Pierwszy obiekt w tym miejscu, 
nieporównanie skromniejszy, pojawił się ponoć w XIV w., jako 
budowla obronna na wysokiej skarpie. Pałacowi towarzyszył 
park, tarasy widokowe, itp. Dawniej porównywany urodą do 
Książa, dziś powoli dźwiga się z ruin. 

Stara Kamienica, 
gm. Stara 
Kamienica

Zamek powstał – jak 
przekonują dokumen-
ty – w roku 1242, ale to 
niekoniecznie musi być 
prawdą. Inni dowodzą, 
że dopiero w XV w.. 
Ogromny, czterokondy-
gnacyjny z 30. Pomiesz-
czeniami mieszkalny-
mi. Stanowił własność 
w długim czasie rodziny 
Schaffgotschów. Spło-
nął w 1758 r. i nigdy nie 
podjęto prób jego odbu-
dowy. Również i tę bu-
dowlę wzięła pod swoją 
opiekę Fundacja Zamku 
Chudów i w ostatnich la-
tach wygląd marnych dawniej ruin, a także przyległego ogrodu 
zmienił się nie do poznania i w znacznej części jest już gotów 
do odwiedzin.

Świecie, gmina Leśna

Ten kamienny zamek, położony nieopodal swojej „siostry”, 
tj. zamku Czocha, ponoć „użyczył” swoich elementów do kon-
struowania Czochy na początku xx w. Ale… od ponad 18 lat 
stanowi własność małżeństwa, które wkłada ogromnie wiele 
wysiłku, by ten obiekt restaurować z najwyższą precyzją.Kiedy 
powstał? – nie wiadomo, bo pożar w 1527 r. pochłonął wszelkie 
archiwa. Opuszczony w 1760 r. spłonął ponownie 1820 i już aż 
do przełomu XX?XXI w. nikt się nim nie interesował. Obecnie 
przez prywatnych właścicieli udostępniony do zwiedzania.

Smolnik, gmina Leśna

Z tutejszego dworu zostały tylko fragmenty murów, szczątki 
pieca i kominka oraz fosa i niektóre elementy mostków, dzię-
ki którym można było ją pokonać suchą nogą. Podobno dwór 
powstał w 1536 r., był potem wielokrotnie rozbudowywany, ale 
dziś można tam zobaczyć tylko fragmenty ruin.

Zaręba, gmina Siekierczyn

Pałac w Zarębie, którego bryła wzorowana jest na wiedeń-
skich koszarach, zbudowano w stylu neogotyckim powstał 
w tej postaci dopiero w XIX w., dziś to dom komunalny, mający 
swoich lokatorów. Położony w rozległym parku, wart jest od-
wiedzenia, choćby po to, by zobaczyć tę budowlę, tak bardzo 
odbiegającą sylwetką od innych obiektów tego typu na Pogórzu.

Warta Bolesławiecka

Tutejszy pałac wzniesiono  ok. 1540 r. przez Hansa von Ze-
idlitza. Rozbudowano na przełomie XVI/XVII w., modernizo-
wany kilkukrotnie, wciąż poddawany zabiegom rewitalizacyj-
nym przez prywatnego właściciela 
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Kunów, gmina Zgorzelec 

Zespół pałacowy złożony z wielu obiektów. Najcenniejszy jest 
sam pałac,wzniesiony jako renesansowy dwór w kocu XVI w., 
przebudowywany kilkukrotnie, ostatni raz poważną moderni-
zację przeszedł w 1824 r., a teraz – w XXI w.

Gryfów Śląski

Pałacyk (willa) Winklerów, to efektowny obiekt, mieszczący 
dziś jedno z przedszkoli. Powstał w 1882 roku i należał do wła-
ścicieli ówczesnych zakładów odzieżowych Greiff-Werze.  Dla 
znawców historii architektury – perełka! Twierdzą, że można tu 
odnaleźć ślady wielu stylów, w tym tak oryginalnych, jak neo-
manieryzm niderlandzki i neobarok francuski

Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka 

Obiekt zbudowany w roku 1757, na miejscu starszej budowli 
o nieustalonej przeszłości. Poddany rozbudowie w drugiej po-
łowie XIX w. był własnością zamożnej rodziny przemysłowców. 
Dawniej doń należał jeszcze rozległy park.

Przezdziedza, gm. Lwówek Śląski

Początkowo dwór z połowy XVII w., był budynkiem klasztor-
nym stanowił własność sióstr benedyktynek z Lubomierza, po-
dobnie jak wszystkie okoliczne tereny, potem ok. 1890 r. przebu-
dowany na pałac, wówczas w stylu neorenesansowym. Obecnie 
w remoncie, nieudostępniony do zwiedzania.

Pisarzowice, gmina Lubań 

Mocno zniszczony obiekt, zbudowany ok. 1620 – 1622, w sty-
lu renesansowym dla Hansa Georga von Warnsdorfa. Czworo-
kątny, z wewnętrznym dziedzińcem i wieżą. Przebudowywany. 
Po 1945 r. – w nim znajdowały się mieszkania dla pracowników 
PGR, opuszczony w latach 70.tych, niezadbany, popadł w ruinę. 
Dziś pozostały po nim tylko zewnętrzne mury.

Pisarzowice, gmina Lubań

Klasycystyczny pałac zbudowany na początku XIX w., aż do 
końca wojny pozostawał w niezłym stanie, ale przejęcie go przez 
PGR okazało się trudnym doświadczeniem. Dziś własność pry-
watna z zachowanymi elementami zabytków we wnętrzach.

Jałowiec, gmina Lubań

Pałac wzniesiony w 1828 r. Efektowny ryzalit na frontonie, 
kolumny doryckie, herb b. właściciela… Obiekt od lat opusz-
czony. Przylega doń park z mauzoleum jedynego syna właści-
ciela, który poległ w wojnie francusko-pruskiej (1870).

Nielestno, gm.Wleń
Tutejszy pałac zbudowany 

w 1603 r., w końcu XIX w. 
przebudowany w stylu neore-
nesansowym. Po wojnie zde-
wastowany, ale po remoncie 
adaptowany dla potrzeb ko-
lonii dziecięcych, od lat jest 
siedzibą Domu Pomocy Spo-
łecznej dla niepełnospraw-
nych mężczyzn.

Maciejowiec, gmina Lubomierz
Pałac w Maciejowcu, to siedziba znanych rodów. Wybudowa-

ny przez Balthasara von Hayna w latach 1834-38 w stylu klasy-
cystycznym, przejęty jeszcze w trakcie budowy przez kolejnego 
i następnych później właścicieli. Od początku XX w. w rodzinie 
von Kramsta. Podobnie, jak w Czernicy doszło tu do zabójstwa, 
tyle że ofiarą zbrodni popełnionej w 1944 r. przez  SS-mana, re-
zydującego ze swoją jednostką w pałacu padła hrabianka, Ur-
sula von Kramsta. W tym samym roku do pałacu wprowadził 
się ambasador Japonii w III Rzeszy, Hiroshi Oshima. Po wojnie 
pałac zajęło NKWD, potem Akademia Rolnicza we Wrocławiu. 
W 1990 r. pałac spłonął, podpalony. Od kilkunastu lat trwa jego 
odbudowa i rewitalizacja, prowadzona przez prywatnego wła-
ściciela. 

Włosień, gmina Platerówka

Pałac w tej wsi wzniesiono w latach 1715 – 20, obok obszerne 
zabudowania folwarczne. W latach 1975-78 pałac został wyre-
montowany i przygotowany do funkcji hotelu. Spłonął, podpa-
lony przez nieznanego sprawcę. Na początku XXI w. ruiny kupił 
prywatny właściciel i prowadzi intensywne prace rewitalizacyj-
ne 

Olszyna Dolna, gmina Olszyna

Pałac z 1830 r. wzniesiony został na szczątkach wcześniejszej 
budowli – dwory z XVII w. W końcu XIX w. zmodernizowany, 
odnowiony w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Obiekt spło-
nął w 1959 roku, wyremontowany przyjął funkcję przedszkola 
i szkoły. Zakupiony przez inwestora prywatnego jest obecnie 
remontowany 

Platerówka

To i dwór, i rodzaj rycerskiej wieży mieszkalnej rodziny von 
Salzów, zbudowany w latach 1510-12. Wcześniej istniała w tym 
miejscu budowla obronna, zniszczona przez husytów. Sam 
dwór jest nieefektownym obiektem, niemniej wyjątkowo cen-
nym przykładem takiej architektury.

Gościszów, gm. Nowogrodziec 

Zwany za czasów świetności „Pałacem na Wodzie”, bo mury 
zamku odbijały się w oblewającej go fosie. Do dziś pozostały 
(nieliczne już) fragmenty renesansowych zdobień. Zbudowany 
ok. 1290 r. jako obronny, zaczął w XVII w. przestać się w rene-
sansową rezydencję. Zamek miał owalny kształt i czworoboczny 
dziedziniec, do wnętrz można było wejść po barokowym mo-
ście.

Zbombardowany w ostatnich tygodniach wojny, ponoć przez 
tragiczną dlań w skutkach – pomyłkę uległ zniszczeniu w finale 
II wojny światowej, grabież wojsk radzieckich dokonała reszty.
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Gronów, gm. Zgorzelec

Data powstania budowli jest kontrowersyjna – jedni przekonu-
ją, że to nastąpiło przed końcem XVIII w., inni, że był to rok 1801. 
Pewne, że ta barokowa w założeniu budowla leży na trasie tzw. 
Drogi św. Jakuba, była siedzibą wojsk napoleońskich w kampanii 
1813 r. i dziś stanowi własność prywatną, otoczoną (choć nie na 
tej samej działce) pozostałościami zabytkowego parku, a prowa-
dzi do dworu wyjątkowej urody aleja zabytkowych dębów.

Kościelniki Średnie, gm. Lubań

W każdej z tych wsi (części wsi) Kościelniki Górne, Średnie 
i Dolne można zobaczyć bardzo okazałe budowle, w tym pałace 
i kościoły, czy kaplice. Największy z pałaców istnieje w Kościel-
nikach Średnich. Powstały jako dwór zapewne w XVII w., potem 
wielokrotnie przebudowywany. Ostateczny kształt pochodzi 
z okresu1866-67. Eklektyczna, nieregularna budowla z wieżycz-
kami, tarasami, itp., mansardowym dachem, otoczona zabudo-
waniami folwarcznymi, mająca w sąsiedztwie zabytkowy park 
wciąż czeka na głęboką rewitalizację. 

Ubocze, gm. Gryfów Śląski

Resztki dawnego pałacu na skraju wsi zapewne już nie wrócą 
do stanu użytkowania – proces naturalnej dewastacji jest zbyt 
daleko posunięty, ale jest to z pewnością ciekawe miejsce i warte 
odwiedzin. Pałac, którego ruiny są dziś wciąż widoczne powstał 
w okresie 1850 – 52, zakładano, że w stylu angielskiego neogo-
tyku. Dwie wysokie wieże, trzy kondygnacje i inne elementy 
architektury, dwie sale balowe we wnętrzach, itp. sprawiały, że 
wyróżniał się na tle innych obiektów pałacowych w okolicy. Przy 
nim powstał park i ogród., a we wnętrzach – nawet instalacja 
c.o. Po pożarze w 1932 r. trudno go było doprowadzić do wy-
sokiego standardu, wojna też nie pomogła w jego utrzymaniu

Dwór w Maciejowcu, gm. Lubomierz

Dwór w Maciejowcu powstał 1627-32 jako obiekt renesan-
sowy, przebudowany dwieście lat później. Być może jego budo-
wa była efektem istnienia i rozbudowy jakiegoś wcześniejszego 
obiektu w tym miejscu, ale nie ma na to dowodu, Zachowały się 
elementy renesansowego wystroju, jednak na skutek nieużytko-
wania dworu przez kolejnych właścicieli na przełomie XX/XXI 
w. niektóre z nich zniknęły bezpowrotnie, jak fragmenty drew-
nianego malowanego stropu.

Nieopodal dwóru – kaplica leśna, w niej systematycznie od-
bywają się nabożeństwa. W okresie późnej wiosny niedaleko 
dworu można zobaczyć wielkie kępy kwitnących rododendro-
nów, zdecydowanie największe w tej części Dolnego Śląska. 

Olszyna Średnia, gm. Olszyna
Pałac w rozległym parku z interesującymi drzewami (m.in. ro-

śnie tu platan argentyński) powstał ok. 1860 r. Stanowił efektowną 
i wygodną rezydencję myśliwską Po II wojnie światowej obiekt 
został przejętym przez PGR. Użytkownicy wprawdzie nie konser-

Grabiszyce średnie, gm. Leśna 

Pałac powstał najprawdopodobniej w 1806 r., chociaż re-
gionaliści w tej sprawie mają opinie rozbieżne i są tacy, którzy 
przekonują, że budowlę wzniesiono prawie 90 lat później. nie-
codzienny kształt XIX-wiecznego obiektu wynika z faktu, że 
w środku , nad wejściem zaplanowano wysoką wieżę, a przed 
nią podjazd sugerujący istnienie nigdy tu niewidzianej fosy. 
W obiekcie mieści się dziś szkoła.  

Łagów, gm. Zgorzelec

Pałac jak kościół. Swoją bryłą przypomina łudząco ogromny 
kościół, tym bardziej, że kwadratowa wieża usytuowana jest na 
osi budowli. W tym miejscu istniał ponoć renesansowy dwór, 
obecny kształt pałacu powstał po przebudowie końca XVIII w. 
(1782). Obecnie hotel otoczony b. budynkami folwarcznymi, 
(dziś w nich znajdują się pomieszczenia serwisowe dla hotelu) 
Po przebudowie w 2014 r., jest jednym z zabytków, którym zmia-
na właściciela przysłużyła się i pozwoliła zyskać drugie życie.

Niwnice, gm. Lwówek Śląski 

Podobnie, jak większość innych budowli pałacowych i dwor-
skich, pałac w Niwnicach też zmieniał często właściciela. Po-
czątki istnienia tego obiektu sięgają Ii poł. XVII w., kiedy to 
zamożni von Nostotz zdecydowali o budowie klasycystycznego 
obiektu. Po kilkukrotnych zmianach właściciela kolejny prze-
budował pałac, zmieniając jego bryłę, instalując tzw. sklepienie 
kolebkowe, istniejące do dziś. Do dziś też pałac jest otoczony 
rozległym parkiem, a wciąż istniejący staw z mostkiem sprawie, 
że jest to jeden z najbardziej malowniczych budynków oświato-
wych, wciąż zachowujący charakter barokowo-klasycystyczny. 

Jędrzychowice, gm. Zgorzelec

Ruiny dawnego dworu w Jędrzychowicach są nieźle zachowa-
ne, jak na obiket pozbawiony większej opieki. Powstał zapewne 
w II połowie XVI w., rozbudowany w XVII (wówczas dobudo-
wano doń wieżę). Po kolejnych przebudowach stał się w mia-
rę wygodnym do zamieszkania obiektem, ale w 1945 r. został 
zniszczony w znacznej części, a ostatecznie opuszczony w końcu 
lat 50.tych XX w.

Szkoda, bo rozmaite opowieści przekonują, że bywali tu moż-
ni tego świata, m.in. August Mocny, król Stanisław Leszczyński, 
syn króla Jana – królewicz Aleksander Sobieski

Dwór, Grabiszyce Dolne, gm. Leśna 

Obiekt powstał w II połowie XIX w., był siedzibą rodziny 
mającej nieduży – jak na owe czasy – majątek ziemski, niewiele 
ponad 130 ha.  Przez dłuższy czas nie budził specjalnego zain-
teresowania, na początku XXI w. zakupiony przez prywatnego 
właściciela, kilka lat temu zyskał nowy dach, co oznacza, że jest 
zabezpieczony przed opadami, trudno jednak przewidywać, jak 
szybko postępować będzie rewitalizacja. 

Rakowice Wielkie, gm. Lwówek Śląski
Skromny, niewykorzystywany obecnie obiekt, jeden z cieka-

wych zabytków architektury, funkcjonujący w swoim czasie jako 

wieża mieszkalna. O ile Wieża Książęca (lub Rycerska) w Siedlę-
cinie jest obiektem bardzo okazałym ze względu na wewnętrzny 
fresk odwiedzanym nader często, to wieża w Rakowicach Wiel-
kich nie stanowi takiej atrakcji, m.in. z tego powodu, że należąca 
do lwóweckiego magistratu była wieżą dawnego folwarku, a nie 
zasadniczą budowlą. Inwestorem najprawdopodobniej był Hans 
Reussner ze Lwówka, powstała ok. połowy XVI w. i w okresie 
istnienia podlegała wielu przeróbkom. (poszerzono jej wejście, 
pokryto mansardowym dachem, itp. Zmieniło to jej wygląd ze-
wnętrzny. Pozostaje majątkiem instytucji rolniczej, nieudostęp-
nionym do zwiedzania i nieużytkowanym w żaden sposób.

wowali zabytku, ale eksploatowali obiekt na tyle dobrze, że zacho-
wały się w nim zabytkowe elementy wnętrz i nie zostały znisz-
czone (jak w innych przypadkach) elementy konstrukcji budowli. 
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Bajka o miłości i upływającym czasie 

– Czy kiedy ludzie się kochają, to czas staje 
w miejscu? – zapytało dziecko.

– Ja nie przystaję ani na sekundę – odpowiedział 
zegar – ale wiem, że wtedy nie jestem dla nich waż-
ny. Kiedy się kochają naprawdę, to ja się nie liczę. 
Nic zresztą się wtedy dla nich nie liczy. Niekiedy  
prawie topnieję, jeśli ich uczucie jest gorące. Oni 
przecież nie słyszą niczego poza sobą, jak mogliby 
więc usłyszeć tykanie zegara? 

– Ale czas płynie przecież… – zauważyło dziec-
ko.

– Płynie – przytaknął zegar. – Tyle, że dla nich 
w innym tempie. Gdy muszą się rozstać, pójść do 
swoich domów, to wtedy godziny mkną, jak se-
kundy. Ale jeśli właśnie się spotkali, to taka chwila 
trwa tak długo, jak długo się potrafią nacieszyć 
sobą. A to przecież trwa…. Czas się wtedy zawie-
sza, przynajmniej dla nich, bo przecież ich świat 
też przystaje, choćby wcześniej pędził, jak szalony.

– Czy to znaczy, że zakochanym niepotrzebne 
są zegary? – zapytało dziecko.

– A czy jest im cokolwiek potrzebne poza miło-
ścią… – odpowiedział pytaniem zegar, dyskretnie 
odwracając swoją tarczę, by nie przeszkadzać tym, 
którzy za nic mają, że czas jednak płynie. 

Kącik bajek pana Jacka
Jacek Knap, plastyk i nauczyciel plastyki z Wlenia, na co dzień 

pracuje z ludźmi, dla których rysunek jest formą terapii, w Domu 
Pomocy Społecznej w Nielestnie. Ale rysunek jest też jego  osobistą 
pasją. Potrafi piórkiem i ołówkiem opowiedzieć piękne bajki.

Poprosiliśmy, żeby naszym małym Czytelnikom kilka opowie-
dział, bo Jego rysunki są tak bardzo sugestywne, że wystarczy je 
pokazać, a opowieść już płynie sama.

A że Jacek lubi mówić krótko, to także jego bajki są niedługie, 
takie – na minutkę. Kilka z nich prezentujemy Czytelnikom „Ech 
Izerskich” w kąciku „bajkowym”. Może warto poświęcić kilka do-
słownie minut, żeby przeczytać je swoim dzieciom?

O drodze do niewiadomogdzie
– Jeśli będziesz wciąż tak niegrzeczny, to pójdę, gdzie mnie oczy poniosą – zapowiedziała mama, 

której syn psocił trochę bardziej, niż zwykle.
Chłopiec zmartwił się, bo chciał być grzeczny, tylko jakoś mu to nie wychodziło. Czasami bywa tak, 

że po drodze ze szkoły, jak się mały człowiek  zaplącze w pierwszą kałużę, to potem wpada w każdą 
kolejną i do domu przychodzi cały w błocie. Taki pech. I nie ma na to rady. Ale zmartwił się jeszcze 
bardziej, kiedy się zastanowił, co to może być za miejsce, gdzie mamę poniosą oczy. Nigdy o takim 
miejscu nie słyszał. Nawet nie umiał sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, kiedy mamę niosą 
oczy. Na wszelki wypadek postanowił być grzeczny tak bardzo, jak jeszcze nigdy nie był.

Nie od razu mu się to udało, chociaż się bardzo starał, ale… Jak wkładał talerze do kredensu, to 
jeden talerz sam się rozbił, a potem zgubiła się skarpetka, ręcznik wpadł mu do wanny, właściwie 
sam. I zdarzyło się wiele innych nieszczęść.

Mama uśmiechała się tylko, widząc, jak bardzo chce być grzeczny. Odwracała głowę, żeby nie wi-
dzieć, że coś czasami się nie udaje. Doceniała, że jej synek się stara, tylko wszystko wychodzi tak, że 
im bardziej się stara, tym jest gorzej. Są przecież takie dni.

Kiedy chłopiec poszedł spać – przyszedł sen. We śnie zobaczył, że mama zniknęła, a kiedy zaczął 
jej szukać, to pojawiło się mnóstwo dróg, ścieżek, schodów… Zaczął się bać, że nawet jeśli pobiegnie 
za mamą, to może nie trafić na tę ścieżkę, którą ją oczy poniosły. Kręcił się w łóżku niespokojnie aż 
przyszła mama.

– jesteś… – powiedział rozespany, ale szczęśliwy. – Nie poszłaś nie wiadomo gdzie…
– Moje „niewiadomogdzie” jest zawsze przy tobie – powiedziała mama, ale on już spał, a groźny 

sen o drogach w ciemności zniknął bez śladu.

O prządce, która zabrała światło księżyca

– Księżyc dziś taki chudziutki – powiedziała Mama, wyglądając przez okno pokoju, w którym zasypiał jej malutki 
syn. – Jeszcze kilka dni temu był taki okrągły, wielki, a teraz już tylko został z niego cieniutki sierp. A wiesz – dlaczego?

– Nie wiem – odpowiedziało dziecko. – Opowiesz?
– Oczywiście – powiedziała Mama. – Pewnego razu kobieta w ubogiej chacie robiła na drutach sweter dla swojego 

synka. Zapadał mrok, zbliżała się zima, więc sweter był bardzo potrzebny. Ale miała tylko jeden motek wełny, a to 
było za mało. Podeszła do okna, chciało jej się płakać. I wtedy do okna zajrzał księżyc i poprosił: – Nie bądź smutna. 
Weź ode mnie tyle nitek światła, ile będzie tobie potrzebne. Nie bój się, że zabraknie… 

Kobieta wyciągnęła rękę po promyczek księżycowego światła i powróciła do swego zajęcia. Zaplatała szybko nitki 
i sweter był wkrótce gotowy. Przeraziła się jednak, kiedy zobaczyła, że… ubyło księżyca! Ale usłyszała głos z ciem-
nego nieba: – Za kilka dni znowu będzie mnie dużo. Jeśli chcesz, zrób jeszcze jeden sweter dla chłopca sąsiadów. 
Jemu też jest zimno.

I od tej pory bywa tak, że jeśli gdzieś pojawi się dziecko, które nie ma ciepłego swetra, to kobieta sięga po nitki 
księżycowego światła. I wciąż powstają swetry, sukienki dla potrzebujących. Księżyc chudnie w oczach, ale wciąż się 
odradza – staje się pełny i jasny. I wciąż zagląda w okna domów, patrząc troskliwie na śpiące dzieci. 

Przez wiele kolejnych zim nie padał śnieg. Było wprawdzie chłodno, czasami nawet nadciągał wielki mróz, ale śniegu na 
było wcale. Dzieci były smutne, bo ani ulepić bałwana, ani też pojeździć na sankach , więc co to za zimy?

Niektóre dzieci już dorosły, a śnieg mogły widzieć tylko na starych zdjęciach i usłyszeć od rodziców czy babć, jak można 
wspaniale bawić się zimą.

– To niesprawiedliwe – powiedziało jedno z nich. – Babcia miała śnieg, tato i mama też, a ja nie mam. Tak nie może być!
– To prawda – pomyślała jedna z babć – tak być nie może. Muszę coś zrobić dla dzieci, żeby i one poznały, jaka piękna 

bywa zima, kiedy śnieg zdobi cały świat.
A że akurat ta babcia znała czarodziejskie zaklęcia, więc wzięła pewnej nocy kilka wielkich poduch pełnych pierza 

i wybrała się nocą na jedno ze wzgórz otaczających miasteczko. Tam poprosiła chmurę, by ją uniosła wysoko, a kiedy już 
znalazła się nad rynkiem, to rozpruła poduszki i rozrzuciła leciutkie piórka szeroko. One, opadając na ziemię, zamieniały 
się w płatki śniegu.

Rankiem dzieci wyjrzały przez okna i zobaczyły cały świat w śniegu.
– Babciu, babciu – krzyczały – jednak spadł! Popatrz, ile pięknego puchu wkoło. Nareszcie i dla nas spadł śnieg!
– Naprawdę? – odpowiedziała babcia, uśmiechając się leciutko. – To naprawdę ładnie z jego strony…

O śniegu, który nie chciał padać
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W Zawidowie
W szkole w Zawidowie uczy 

się grupka kilkunastu ukraińskich 
uczniów. Jak sobie radzą? 

– Trudno odpowiedzieć na to py-
tanie w kilku zdaniach, bo warto 
najpierw określić uwarunkowania 
– mówią nauczyciele. – Z pewno-
ścią radzą sobie w polskich szkołach 
lepiej, niż w niemieckich, bo mamy 
takie porównanie. Tam bywa, że po 
tygodniu rezygnują z chodzenia do 
szkoły, bo i oni sami, i niemieccy na-
uczyciele nie widzą większego w tym 
sensu. O ile w polskich szkołach jest 
młodzieży ukraińskiej o tyle łatwiej, 
że po kilku dniach wiedzą o co – 
mniej więcej – chodzi, bo brzmie-
nie wielu słów jest na tyle zbliżone, 
że można pokojarzyć kontekst, to 
niemiecki jest dla Słowian zupełnie 
niezrozumiały. Siedzą nie rozumiejąc 
ani słowa w ławkach i trudno się dzi-
wić, że czują się fatalnie, nawet jeśli 
nauczyciele, czy koledzy niemieccy 
chcieliby okazać serdeczność i życz-
liwość. W Polsce niektóre sprawy ze 
względu na podobieństwo jeżyków 
można układać „z marszu”, w nie-
mieckich szkołach jest to absolutnie 
niemożliwe. 

– Ale pozostaje problem pisa-
nia…?

– Owszem – pada odpowiedź – 
jednak w tym przypadku pomaga…. 
język angielski. Uczniowie z Ukra-

iny w zasadzie znają angielski przy-
najmniej na tym poziomie, co ich 
polscy rówieśnicy, a często lepiej. To 
znaczy, że są „oswojeni” z alfabetem 
łacińskim, więc cyrylica nie jest ich 
jedynym sposobem na zapisywanie. 
Angielski pomaga więc Ukraińcom 
w pisaniu po polsku, co jest zadzi-
wiającym zbiegiem okoliczności, ale 
wielce pożytecznym. To oczywiście 
nie znaczy, że wszystko idzie, jak 
z płatka, bo trudności adaptacyjnych 
jest mnóstwo. Początki były nieomal 
koszmarne, ale z każdym dniem wi-
dać było, że jest ciut lepiej.

Teraz już w szkołach wiedzą, że 
– dla przykładu – Ukraińcy będą 
łatwiej się uczyli matematyki, jeśli 
polski matematyk będzie władał ję-
zykiem angielskim. To skomplikowa-
ne i nie wszędzie realne, ale nikt nie 
przekonywał, że będzie łatwo.

– Niestety, do dziś nie wiemy, jak 
będzie wyglądał egzamin ósmoklasi-
sty (tekst pisany był w początku maja 
– przyp. red.) – mówią nauczyciele – 
więc nie możemy się do tego dobrze 
przygotować. W ogóle odczuwamy 
niedostatek informacji – co dalej? Ro-
zumiemy, że trudno jest przewidzieć 
rozwój wypadków, kiedy skończą się 
działania wojenne, jak się to wszyst-
ko potoczy, czy nasi uczniowie i ich 
rodzice będą chcieli wracać do Ukra-
iny, i czy będą w ogóle mieli do czego 
wracać, bo wiele miast wschodniej 
części tego kraju jest zniszczonych, 
ale… Może udałoby się przygotować 

kilka wizji alternatywnych, w zależ-
ności o tego, jak będzie wyglądać 
przyszłość. Nawet cząstkowe projek-
cje byłyby dla nas istotną pomocą.

Na pytanie o ewentualną traumę 
powojenną dzieci odpowiedź jest 
nieco zaskakująca. – Nie ma oznak 
głębokiej traumy – mówią peda-
godzy. – Może się pojawić później, 
a teraz jeszcze nowe otoczenie i wa-
runki adaptacji jakoś ją tłumią. Może 
te dzieci, które są u nas nie przeżyły 
tak dramatycznych sytuacji, jakie wi-
dzimy w Mariupolu, czy Charkowie, 
Chersoniu, i podobnych. Jesteśmy 
przygotowani, żeby podjąć jakieś 
działania, gdy pojawi się potrzeba. 
A tymczasem udało się nam obej-
rzeć specjalny film, rodzaj instrukta-
żu, o czym rozmawiać, a o czym nie 
z dziećmi – uchodźcami? Wiemy już, 
żeby nie rozmawiać o wojnie, o cier-
pieniu, bo to, co dla polskich dzieci 
byłoby tematem dość abstrakcyjnym, 
dla ukraińskich mogłoby być nawią-
zaniem do dramatycznej, całkiem 
świeżej przeszłości.  Jak się przygoto-
wać na przyjęcie dzieci, które uciekły 
z matkami od wojny, zostawiając tam 
ojców? To wszystko może się później 
przydać, tymczasem – na szczęście 
– w ostrej formie takie problemy nie 
występują.

Nauczyciele z Zawidowa mają 
jednak jedną, niezbyt wesołą obser-
wację. – Wynika z niej – mówią – że 
o ile dzieci z młodszych klas będą 
w zasadzie po jakimś czasie zdolne do 

skutecznej nauki pisania po polsku, to 
te nieco starsze, z VII i VIII klasy, już 
się tego na odpowiednim poziomie 
nie nauczą. Jeśli nawet – to będą nie-
liczne wyjątki. To przykre, niemniej 
z tego musimy sobie zdawać sprawę, 
że takie mogą być konsekwencje, na-
wet przy dużych zdolnościach i zaan-
gażowaniu uczniów. Po prostu – czas 
na tak efektywną naukę  już minął 
i niewiele można w tej sprawie zrobić. 

A tytułem kronikarskich zapisków: 
W Zawidowie mieszka grupa ok. 90 
Ukraińców, co jak na tak niewielką 
miejscową społeczność stanowi spory 
odsetek. Gmina nie dysponuje miesz-
kaniami komunalnymi, czy socjal-
nymi, bo one są zajęte przez stałych 
mieszkańców, ale spory jest oddźwięk 
mieszkańców miasta, którzy dekla-
rowali chęć przyjęcia uchodźców do 
swoich domów – wszelkie inicjatywy 
zostały weryfikowane przez Urząd 
i siedem dużych rodzin znalazło dach 
i miejsce dla siebie w prywatnych 
mieszkaniach. Gdyby zaszła sytuacja 
awaryjna, to znaczy migracja z Ukra-
iny przybrałaby na sile (na co się 
szczęśliwie nie zanosi), to jest możli-
wość przyjęcia dużej, ok. 60.osobowej 
grupy w Sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury. To lokum oczywiście nie za-
pewnia intymności zamieszkiwania 
i komfortu, niemniej w sytuacjach 
nagłych musiałoby pełnić swoje 
funkcje. Ale wciąż nie brakuje zgło-
szeń mieszkańców, gotowych od-

stąpić miejsce w swoim mieszkaniu, 
więc trzeba mieć nadzieję, że do osta-
tecznych rozwiązań w rodzaju loko-
wania migrantów w Sali zbiorczej nie 
dojdzie.

W Zawidowie w trzy tygodnie 
wydano 185 nr PESEL ze znaczni-
kiem „UKR”. 

Zapewne wielu z nas zasłyszało 
– prawdziwe, lub mniej prawdziwe 
– opowieści o tym, że uchodźcy za-
chowują się źle, sprawiają problemy, 
są roszczeniowi, itp. Nie odnosimy 
się do takich stwierdzeń, bo nie je-
steśmy w stanie ani ich potwierdzić, 
ani im zaprzeczyć. Z pewnością 
w grupie ponad 3.300.000 ludzi, któ-
rzy znaleźli się nagle w obcym kraju, 
zdarzają się różne postawy. Warto 
jasno zaprezentować nasze oczeki-
wania wobec uchodźców, bo wtedy 
łatwiej o ich egzekwowanie. 

Piszemy i mówimy o faktach. 
A faktem są m.in. wpisy samych 
Ukraińców na portalach społeczno-
ściowych dotyczące m.in. oczekiwań 
Ukraińców wobec Ukraińców. Po-
niżej tłumaczenie jednego z nich na 
polski. Te „Czternaście przykazań” 
było napisanych bardzo emocjo-
nalnie, zapewne na skutek jakiegoś 
jednego, czy kilku incydentów przez 
Autora, Ukraińca, który potrafi być 
samokrytyczny i chciał dotrzeć tym 
do swoich rodaków. Dlatego ten 
tekst jest ważny, bo pisany „przez 
swoich do swoich”. 
1. Wszyscy nas obserwują i dowia-

dują się, kim jesteśmy. I zabraliśmy 
do Polski ze sobą to, co najlepsze, 
ale i najgorsze jest w nas… To do-
świadczenie – wojenne uchodźc-
two – jest dla wszystkich nowe, 
więc trzeba dogadywać się ze sobą.

2. Nie jesteśmy niczemu winni tam, 
gdzie jesteśmy akceptowani. Tyle, 
że musimy koniecznie zajrzeć do 
rezerwacji i dowiedzieć się, jaka 
jest cena pokoju w hotelu, w któ-
rym się zatrzymaliśmy. Nic prze-
cież nie jest za darmo i zawsze ktoś 
ponosi jakieś koszty.

3. Nie staliśmy się ofiarami na tej zie-
mi, na której teraz jesteśmy. Zosta-
liśmy zranieni we własnym kraju. 
A tutaj ludzie są gościnni, a my ich 
ODWIEDZAMY.

4. Nie oczekuj, że będziesz karmiony 
dłużej, niż trzy miesiące. Miej swój 
plan na rozpoczęcie życia ponow-
nie. Naucz się chociaż podstaw 
języka i szukaj pracy. Gospodarze 
(właściciele) mogą Cię poprosić po 
jakimś czasie, żebyś po prostu sobie 
poszedł.

Ukraińcy Ukraińcom
5. Trzy miesiące to dość czasu, któ-

ry daje szansę na zmianę czegoś 
w Twoim życiu, poszukiwanie 
nowych kierunków rozwoju, 
poszerzenie Twojej inteligencji. 
Rozpocznij choćby kursy on-line 
i wybierz odpowiednią dla siebie 
specjalność.

6. Jesteśmy Ukraińcami, a nie hordą, 
więc zostawcie miejsce, w którym 
Was przyjęto i ugoszczono lep-
szym, niż było wcześniej, przed 
Wami. I uczcie tego swoje dzieci.

7. Bądź wdzięczny za wszystko co 
otrzymałeś, bo przecież nikt nicze-
go nie musiał Tobie dawać. Naj-
lepszy czas, by pokazać też swoim 
dzieciom, że Ukraińcy to wdzięcz-
ni ludzie. Nikt nie będzie wiedział, 
że jesteś uprzejmy, póki tego nie 
pokażesz

8. Bądź samodzielny na tyle na ile 
możesz. Google to też wsparcie. 
Nie ciągnij za język wszystkich, 
kogo spotykasz w każdej sprawie. 
Ale nie krępuj się pytać o sprawy 
specjalne dotyczące tego regionu, 
w którym żyjesz.

9. Jesteśmy dobrymi i pięknymi 
ludźmi. O tym nie zapominaj 
i pokazuj siebie z najlepszej stro-
ny. Bądź w komunikowaniu się 
cierpliwy i bezkonfliktowy. Jeśli 
masz wymagania i oczekiwa-
nia wyższe, niż Tobie zaofero-
wano, to weź się sam do roboty 
i sam zbuduj sobie swój pałac.

10. Bądź pomocny, ale nie natrętny 
wszędzie tam, gdzie pójdziesz. 
Twoje dzieci zapamiętają nie Two-
je słowa, a Twoje czyny i wezmą 
z nich przykład.

11. Jedzenie właścicieli jest zawsze 
najpyszniejsze. Takie jest prawo 
gościa.

12. Ucz się języka kraju, w którym je-
steś. Choćby z szacunku dla ludzi, 
którzy Cię przyjęli, naucz się 10 – 
20 domowych zwrotów.

13. Większość z nas wróci do swoje-
go kraju i swojego miasta. Zrób 
wszystko, żeby ludzie, którzy Cię 
przyjęli uznali, że Ukraińcy to naj-
lepsi ludzie na świecie.

14. Masz szansę  dzięki temu zdobyć 
nowych przyjaciół i bliskich. I wy-
korzystaj tę szansę, bo drugiej mo-
żesz nie mieć. 

Proste pytania 
bez odpowiedzi
Wojna w Ukrainie zaskoczyła 

bardzo wielu, nie przewidywali jej też 
sami Ukraińcy, przekonując, że Putin 
zawsze straszył i na strachach się koń-
czyło.

24. lutego okazało się inaczej. 
W środowiskach ukraińskich usiłowa-
no inicjować wiele form pomocy dla 
walczących rodaków. Niektóre z nich 
nie mogły zostać zrealizowane bez po-
mocy służb polskich, a te okazały się 
nie zawsze sprawne.

Dla przykładu: grupa kilkudzie-
sięciu Ukraińców postanowiła oddać 
krew dla rannych rodaków. Poprosili 
o pomoc w przyjeździe autobusu – 
mobilnej stacji krwiodawstwa, który 
i tak przyjeżdża do wielu dolnoślą-
skich miast. Poprosili też, by tak zor-
ganizować tę akcję, by krew trafiła 
do Ukrainy. Ta,. Czy inna, ale w ana-
logicznej proporcji. Deklarowali, że 
opłacą transport do granicy, nawiążą 
kontakt z tamtejszymi służbami me-
dycznymi, które transport przejmą 
i dowiozą do szpitali.

Okazało się to niemożliwe – stacja 
krwiodawstwa nie dawała gwarancji, 
że zebrana krew będzie przeznaczona 
dla Ukrainy, bo najpierw musi trafić 
do banku krwi, a potem może się oka-
zać, że są jakieś problemy, więc lepiej 
zrezygnować… Naprawdę lepiej? Tak 
czy inaczej – akcja spaliła na panewce.

Mało kto zdawał sobie rankiem 
24. lutego sprawę z tego, że właśnie 
nastąpił koniec świata, jaki znaliśmy 
do tej pory. Po pierwsze – naiwnie 
wierzyliśmy, że powtarzane od 1945 r. 
zaklęcie „nigdy więcej wojny” jakoś 
się obroni. Przecież żyją jeszcze ludzie 
pamiętający tamten koszmar. Po dru-
gie – skoro ta wojna już wybuchła to 
równie naiwnie uważaliśmy, że wal-
czą w niej żołnierze, armaty strzelają 
do obiektów wojskowych, rakiety 
spadają na koszary, bo przecież moż-
na je wycelować z precyzją zegarmi-
strza. Nic z tego. Nie przychodziło 
nam na myśl, że żołnierskim (?!) 
trofeum może być sedes, czy suszar-
ka do włosów. Musimy przyjąć dziś 
do wiadomości, że zabawki dziecię-
ce też mogą być czymś „trofiejnym”. 
Nie dopuszczaliśmy do siebie nawet 
w najczarniejszych przypuszczeniach 
myśli, że ktoś może strzelać do dzieci, 
rzucać bomby na szpitale położnicze, 
wywozić dziesiątki tysięcy dzieci do 
obcego kraju bez zgody rodziców… 
takich spraw, które „nie mieszczą się 
w głowie” jest więcej. I teraz wiemy, że 
muszą się zmieścić. 

A dla nas samych? Ta wojna spra-
wiła, że wciąż pamiętamy o Wołyniu, 
ale mamy w oczach także Mariupol 
i Charków,  Izium czy Siewiarodo-
nieck. Wiemy, co się stało w lipcu 
1943 roku na Wołyniu, ale na własne 

niemal oczy w każdym telewizorze 
widzimy, co się stało w Buczy. I mu-
simy to wszystko sobie poukładać.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, 
jakim cudem w Polsce w niespełna 
trzy miesiące zmieściło się ponad 
3 MILIONY ludzi, z których ja-
kaś część znalazła już pracę, prawie 
milion dzieci miejsce w szkołach 
i przedszkolach. 

I musimy przywykać do myśli, że 
jakaś część tych, którzy uciekli przed 
wojną będzie chciała już tutaj pozo-
stać. Jedni bo nie mają już domów 
i nie mają dokąd wracać, drudzy, 
bo nie mają już rodzin i nie mają do 
kogo wracać, a jeszcze inni – bo ta-
kiego chcą dokonać wyboru i tu bu-
dować swoją przyszłość.

Te krótkie notki z kilku miejsco-
wości Pogórza, w których zapyta-
liśmy – jak to jest w nowej rzeczy-
wistości, z nowymi sąsiadami –  to 
tylko szkic tej sytuacji, z którą bę-
dziemy musieli się oswoić. I przede 
wszystkim to od nas zależy, jak sobie 
z nią poradzimy.

Nie piszemy o polityce – Unii Eu-
ropejskiej, uniezależnieniu się od 
dostaw z kraju agresora, o wizytach 
VIP-ów w Kijowie, itp., itd. Politykę 
zostawiamy politykom. A my mu-
simy – nie mamy innego wyjścia 
– zrozumieć ludzi. I dlatego o nich 
piszemy.

Po 24. lutego zmieniło się wszystko 

Ukraińcy w Gryfowie 
Spora grupa uchodźców z Ukra-

iny zamieszkała w Gryfowie Śląskim.  
Zdecydowana większość, bo ok. 80 
osób – w domach prywatnych. Nie-
mal trzykrotnie mniej – trochę ponad 
30 osób w obiektach komunalnych. 
– Powoli przywykamy do siebie – po-
wiedziano nam w Urzędzie Gminy 
i Miasta. – Początkowo, jak prawie 
wszędzie, było trochę problemów ję-
zykowych, czy związanych z przysto-
sowaniem się do nowych warunków, 
ale to już historia. Z tego, co nam wia-
domo, żaden z „naszych” uchodźców 
nie zdecydował się tymczasem na 
powrót do ojczyzny, chociaż kilkoro 
zmieniło adres zamieszkania, najczę-
ściej znajdując gdzieś w pobliżu Gry-
fowa nowe lokum dla siebie. 

W Gminie Zgorzelec
W różnych obiektach przyjęto na 

terenie gminy ok. 300 osób z Ukrainy. 
Ostatnie dane mówią o 36 uczniach 
w szkołach podstawowych i 3 przed-
szkolakach ukraińskich. Przybysze 
mieszkają w domach gminy i w pry-
watnych, zdarzają się też sytuacje, 
kiedy pracodawca zatrudniający 
Ukraińców przed wojną pozwolił 
ściągnąć (lub pomagał w ściąganiu) 
rodzin swoich pracowników, zapew-
niając im opiekę, „wikt i opierunek”.

Gmina zorganizowała dwie kla-
sy przygotowawcze, w których poza 
polskim nauczycielem pracuje też 
jego – znający język polski –ukra-
iński asystent. Z czasem okazało się, 
że wielu z małych Ukraińców ma za 
sobą naprawdę dobrą edukację, z wie-
loma zajęciami dodatkowymi, dobrze 
znają podstawy języka angielskiego, 
więc nie powinno być już problemów 
z dalszą edukacją. 
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– W naszych obiektach internato-
wych przebywa obecnie 81 uchodź-
ców – mówi dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomniczno-Technicznych w Ra-
kowicach Wielkich, Marek Łukasik. 
– Przyjechali kilkadziesiąt godzin po 
wybuchu wojny. Od ośmiu lat w Szko-
le uczy się młodzież ukraińska, więc 
naturalną konsekwencją było, że ro-
dzice, rodzeństwo, czy przyjaciele 
naszych uczniów szukali schronienia 
w „swojej” przecież szkole, w miej-
scu, w którym dobrze się czują ich 
dzieci. To wymagało pewnych opera-
cji i przenosin uczniów już mieszka-
jących w tym internacie do bloków 
obok, ale nie słyszeliśmy skarg na to, 
że polscy uczniowie w niektórych po-
kojach będą mieli trochę mniej miej-
sca. Wszyscy rozumieli powagę sytu-
acji. Wojna w Ukrainie wybuchła po 
godzinie czwartej nad ranem, a „nasza 
wojna”, to znaczy decyzja o przyjęciu 
uchodźców zapadła o 8.15 tego same-
go dnia.

Ten przyjazd tutaj był ważny i dla 
tych, którzy przyjechali, bo mogą żyć 
we względnym spokoju, i dla tych, 
którzy zostali. Walczą wiedząc o tym, 
że ich dzieci i zony są bezpieczne. 
Wprawdzie nie ma czegoś takiego 
jak „komfort walki”, ale z pewnością 
mając rodziny w Polsce są bardziej 
zdeterminowani, bo mogą się skon-
centrować na wojskowych zajęciach.

Dyrekcja nie ukrywa, że ta opera-
cja i jej konsekwencje nie są wyłącz-
nie „łatwe i przyjemne”. Kilkakrotnie 
trzeba było sobie wyjaśniać trudniej-
sze sprawy, stanowczo wskazywać 
uprawnienia i obowiązki gości i ja-
sno formułować oczekiwania wobec 
nich. A z drugiej strony – klarownie 
formułować deklaracje, bo wtedy 
sprawy toczą się bez większych nie-
porozumień.  Przebywają w warun-
kach w miarę komfortowych – nie-
duże pokoje, dobrze wyposażona 
kuchnia. Czasami  zachodziła (bo 
już to minęło) konieczność „czaso-
wej relokacji” choćby do schroniska 
„Caritasu”, które jest też przyzwoicie 
wyposażone, niemniej inaczej, niż 
internat. Po krótkiej „kwarantannie” 
goście mogli wracać do internatu, 
deklarowali, że rozumieją wszystkie 
uwarunkowania… Ukuło się przy 
okazji powiedzenie „Dobry jest „Ca-
ritas”, ale tu jest „Rarytas”. I wszyst-
ko jest jasne.

– Może mielibyśmy trudniej – mó-
wią pedagodzy – gdyby nie nasze 
ośmioletnie już obcowanie z przed-
stawicielami Ukrainy w warunkach 
sprzed 24.02. br. Wiemy w jakich 
momentach mogą się pojawić niepo-
rozumienia, więc można byłlo pre-
wencyjnie podjąć jakieś rozmowy, bo 
przecież z żadnej strony nie ma złej 

woli. To inny obszar kulturowy, są 
nieco odmienne obyczaje i możeny 
o tym rozmawiać otwarcie.

– Tym bardziej, że doświadczenia 
są dobre i bardzo dobre. – Ukraińcy 
przystępujący u nas do polskich eg-
zaminów maturalnych – słyszymy 
– na ogólnych zasadach, bo prze-
cież wcześniej nie było specjalnych 
uprawnień znali 3-4 lata temu po 
kilka słów po polsku. Ale byli bardzo 
zawzięci w nauce. Naprawdę przej-
mowali się nią, walczyli o każdy sto-
pień. I skutek? „Zdawalność” matur 
w grupie Ukraińców, jaką badaliśmy 
w którymś roku była zdecydowa-
nie wyższa, niż w grupie polskich 
uczniów. Z 14 zdających aż 13 osób 
zdało!  Wśród Polaków odsetek był 
niższy. I nic dziwnego – oni wiedzą, 
że walczą o swoją przyszłość i tylko 
nauka im ją otwiera. Spośród na-
szych ukraińskich absolwentów ŻA-
DEN nie zdecydował się powrócić do 
Ukrainy, wszyscy pozostali w Polsce. 
Teraz, to znaczy w lutym coś w tym 
zazgrzytało, bo kilkoro było u siebie 

w domach w końcu lutego i pełno-
letni chłopcy zostali tam zatrzymani. 
Nie tracimy z nimi kontaktu, wiemy, 
że wszyscy żyją, niektórzy już wal-
czą. Niestety wśród rodzin naszych 
uczniów trafiły się dramaty, ale prze-
cież nikt nie był w stanie temu zara-
dzić. Mamy też uczennicę z Mariu-
pola, więc możemy sobie wyobrazić 
skalę jej niepokoju.

– My pomagamy Ukraińcom, bo 
mamy kontakty i wiemy co jest po-
trzebne, ale nie jesteśmy w tym sami 
– mówi dyrektor Marek Łukasik. – 
Otrzymaliśmy dla Ukraińców pomoc 
z zaprzyjaźnionych ze szkołą środo-
wisk, szczególnie dużą z Niemiec, ale 
też z francuskiej Bretanii. Sami skie-
rowaliśmy dwa TIR-y z pomocą hu-
manitarną do jednego z ukraińskich 
miast, bo dzięki znajomemu księdzu 
wiedzieliśmy co jest potrzebne naj-
bardziej. Osobnym transportem po-
jechało kilka wypchanych do granic 
możliwości busów… Cały czas mamy 
świadomość, że nasi znajomi są tam 
w niebezpieczeństwie…

Ci, którzy tu przyjechali, otoczeni 
są możliwie pieczołowitą opieką, od 
samego początku pobytu. Kilkana-
ście dni po przyjeździe zorganizo-
waliśmy prawosławną Wielkanoc, 
a że najbliższą cerkwią jest świątynia 
w podlegnickiej Zimnej Wodzie, to 
zorganizowaliśmy transport, by ci, 
którzy chcą, mogli tam pojechać. 
Chciało wielu, o czym świadczy 
pamiątkowe zdjęcie. Będą też inne 
wycieczki, w nieodległe, a atrakcyj-
ne miejsca, bo chcemy, żeby choć-
by niektórzy mogli nawet na chwilę 
oderwać myśli od traumatycznych 
refleksji.

W Szkole zresztą pracują, i to nie od 
trzech miesięcy także Ukraińcy, m.in. 
nauczyciele. Niekiedy dochodzi do 
zabawnych w gruncie rzeczy sytuacji, 
bo Ukrainka nauczycielka języka an-
gielskiego i niemieckiego nie mówi po 
polsku, ale świetnie sobie radzi z edu-
kacją w swoim obszarze kompetencji. 
Niektórzy opiekunowie także pocho-
dzą z Ukrainy i skutecznie pomagają 
podopiecznym odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości, w którą wojna ich 
wpędziła bardzo nagle.

Odwiedziliśmy „klasę wyrównaw-
czą”. Liczy sporo, bo 24 uczniów. Kil-
kunastoletni uczniowie, poza jedną 
dziewczyną, ożywieni i rozgadani 
w miarę swobodnie wypowiadali się 
po polsku. „Ta jedna”, zamknięta w so-
bie, jak się okazało w Polsce była… 
dopiero jeden dzień. Ale i jej koledzy, 
i nauczyciel powiedzieli, że dotrze się 
w mig.

– Z reguły tak jest – powiedział 
nauczyciel prowadzący klasę. – Kie-
dy przyjechali tu pierwsi na początku 
był strach i łzy. Ale to trwało krótko, 
bo i zajęć jest mnóstwo, i okazji do 
zwyczajnych zachowań kilkunasto-
latków nie brakuje. Można powie-
dzieć, że takie szybkie zawieranie 
znajomości, przyjaźnie, a czasem na-
wet coś więcej, to bardzo szczęśliwy 
zbieg okoliczności. Można byłoby tak 
powiedzieć, gdyby nie fakt, że impuls 
dała wojna…

Nasza wojna zaczęła się raptem kilka godzin później…

Jeśli komuś się wydaje, że nada-
nie numeru PESEL dla uchodźców 
z Ukrainy powinno pomóc samo-
rządom w orientacji, ilu uchodź-
ców przebywa na ich terenie, to jest 
w ogromnym błędzie. Być może 
w skali kraju ta liczba nadanych 
PESEL-i daje szczątkową orienta-
cję w sprawie, ale i to jest wątpliwe. 
Gminom liczba nadanych przez nie 
PESEL-i nic nie mówi. Dlaczego?

Powody generalnie są proste. 
Pierwszy, to fakt, że uchodźcy są 
bardzo mobilni i z różnych przy-
czyn zmieniają miejsce pobytu, nie 
zawracając sobie głowy, by komuś 
o tym powiedzieć. Zresztą „ten 
ktoś” i tak z tej wiedzy niewiele by 
skorzystał.  Jedni otrzymali numery 
PESEL, a potem szybko wyjechali, 
drudzy zostali, inni przyjechali do 
konkretnego miasta tylko po to, żeby 

PESELE dla Ukraińców
taki numer dostać, bo w mniejszych 
miejscowościach były mniejsze ko-
lejki. Zdarzało się, że do Jeleniej 
Góry przyjeżdżał specjalny autobus 
z Wrocławia i 20 – 25 osób było 
wcześniej rejestrowanych i umawia-
nych na konkretną godzinę, dosta-
wały numer i wracały do oczekujące-
go autobusu. Jakoś się to wszystkim 
– poza jeleniogórskimi urzędnikami 
– opłacało. Czy jakaś wiedza wynika 
z faktu, że w Jeleniej Górze PESEL-e  
otrzymało ponad 2.600 obywateli 
Ukrainy. Niewielka.

Podobne sytuacje występują 
w wielu mniejszych miastach.

Inny powód jest taki, że w zasadzie 
PESEL był potrzebny do zarejestro-
wania się w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, bo posiadanie tego numeru 
upoważniało do otrzymania 300 zł 
jednorazowego zasiłku, przysługują-

cego tym uchodźcom, którzy poja-
wili się w Polsce po 24. lutego br. Do 
innych spraw już nie był konieczny, 
a przynajmniej nie od razu.

I teraz w Polsce mamy dwie grupy 
obywateli Ukrainy, mających nume-
ry PESEL – jedni mają zwyczajny, bo 
przyjechali przed 24.02. i – aby otrzy-
mać PESEL musieli się gdzieś zamel-
dować. Inni, ci którzy przyjechali po 
24.02. już nie musieli się meldować, bo 
dostawali ten numer bez problemów 
i obowiązków zameldowania, tyle, że 
ich PESEL ma znacznik „UKR”.

Ale to wszystko byłoby zbyt pro-
ste, bo jeśli Ukrainiec chciałby zare-
jestrować samochód kupiony w Pol-
sce za marne pieniądze, to nawet 
PESEL nie wystarczy, bo musi mieć 
meldunek. Prawie żaden z właścicie-
li mieszkania nie zamelduje uchodź-
cy u siebie, bo się boi, że nawet jeśli 
gość coś przeskrobie, to będzie nie 
do wyeksmitowania. To jest akurat 
nieprawda, jednak plotka w tej spra-
wie jest powszechne.

I teraz załóżmy, że obywatel Ukra-
iny, przebywający legalnie w Polsce 
(bo wojna), który przyjechał prawie 
rok temu na wizę do pracy i prze-
bywa tu na podstawie wprawdzie 
ważnej wciąż wizy, jednak dłużej, 
niż 180 dni, chciałby kupić i zareje-
strować auto.

Jest to prawie niemożliwe – nie 
może dostać zameldowania, bo cho-
ciaż przebywa legalnie i nikt go nie 
deportuje, to jednak na tyle długo, 
że urząd gminy zameldować go nie 
może, choćby o to prosił właściciel 
lokalu, w którym Ukrainiec miesz-
ka. Taki obcokrajowiec może zgłosić 
się z wnioskiem do Wojewody, ale… 
musi to zrobić przez biuro paszpor-
towe, a ono przyjmuje dziennie 20 
– 30 osób.

I co może zrobić? Na przykład 
siąść i płakać… Razem z właścicie-
lem lokalu, który chciałby go zamel-
dować bez żadnych oporów.

W Jeżowie Sudeckim…
Wojewoda Dolnośląski zobowiązał 

Gminę Jeżów Sudecki do przyjęcia 
120 uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Okazało się, że tak wiele miejsc nie było 
potrzebnych, zresztą sami uchodź-
cy woleli lokowanie ich w większych 
miastach, gdzie łatwiej o pracę, w kon-
sekwencji w połowie maja na obszarze 
gminy przebywały 32 osoby z Ukrainy. 
Niektórzy w lokalach komunalnych, 
a inni – w prywatnych mieszkaniach 
znaleźli schronienie. Wbrew obawom 
– wielu też nalazło pracę.

Pomoc we wstępnej fazie recepcji 
uciekinierów nadeszła też ze strony 
sponsorów zagranicznych, z Holandii 
i Niemiec. Trudno jest przewidzieć, ilu 
z gości zdecyduje się na powrót do swo-
ich domów w Ukrainie (o ile je jeszcze 
mają), a ilu chciałoby zostać w Polsce 
i tu budować swoją przyszłość. Nikt 
nie ma też wiedzy, jak realne są kon-
kretne rozwiązania, bo nie ma ani 
opcjonalnych, alternatywnych wizji. 
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Po 24 lutego br. w wielu miejscach 
– także Pogórza izerskiego pojawiły 
się flagi, przypinki, plakaty, banery, 
itp. w niebiesko-żółtych barwach, 
jako symbol solidarności z walczą-
cą o niepodległość Ukrainą. Takich 
znaków było sporo, ale…

Pojawiły się też przedmioty nie-
biesko-żółte (lub żółto-niebieskie) 
w miejscach nietypowych, albo 
i same przedmioty były nietypowe. 
W Gradówku, gmina Gryfów Śląski 
przy drodze stanęła niebiesko-żółta 
opona, a w samym mieście nazwy 
ulic i tabliczki z numerami domów 
także mają taki sam zestaw barw.

– To też wyraz solidarności? – 
zapytaliśmy burmistrza, Olgierda 
Poniźnika. – To czysty przypadek, 

chociaż symptomatyczny – odpowie-
dział. – Takie tabliczki wprowadziła 
swoją uchwałą Rada Gminy i Miasta 
już w 1995 r., więc w okresie, kiedy 
mieliśmy (wspólnie zresztą z Ukra-
iną, ale i innymi państwami Europy 
Środkowej) swoje, polskie problemy 
z przebudową gospodarczą i ustro-
jową kraju. Zaczynały bardzo powoli 
krzepnąć samorządy, itp. Barwy na-
szych tabliczek mają już niemal 40 lat 
swoje własnej historii.

Flaga Ukrainy, a właściwie barwy 
narodowe tego kraju mają dłuższą 
historię, jednak nie tak bardzo dłu-
gą, jakby się mogło wydawać. Swoją 
flagę Ukraina przyjęła w 1918 roku, 
więc niewiele ponad 100 lat temu. 
Jeszcze do lutego br. na pytanie o ko-
lor flagi Ukrainy niewiele osób od-
powiedziałoby bez namysłu – dzisiaj 
można powiedzieć, że bez wahania 
odpowiedzieliby na to pytanie nie-
mal wszyscy. 

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

Kilka razy pisaliśmy o rewitalizacji 
kolei na Pogórzu Izerskim, naprze-
mian o trasie Jelenia Góra – Wleń 
– Lwówek Śląski i dalej do Legnicy, 
albo o krótkim odcinku Gryfów Ślą-
ski – Mirsk – Świeradów-Zdrój. Kil-
ka razy uczestniczyliśmy w naradach 
ważnych osób, ale z reguły wnioski 
z tych narad były optymistyczne, co  
– niestety – nie przekładało się na 
realia. 

A jednak…
– Odcinek linii kolejowej 317 mię-

dzy Gryfowem Śląskim i Mirskiem 
jest jednym z przejętych w ostatnim 
czasie przez samorząd województwa 
dolnośląskiego od PKP PLK – po-
wiedział burmistrz Gryfowa, Olgierd 
Poniźnik. – W połowie maja przeka-
zano go wykonawcy odpowiedzial-

nemu za rewitalizację i możliwie 
szybkie uruchomienie regularnych 
przejazdów.

Ten odcinek to tylko część projek-
tu, bo jego finałem będzie doprowa-
dzenie kolei zgodnie z pierwotnym 
zamysłem aż do Świeradowa-Zdroju, 
to znaczy przywrócenie idei Kolei 
Izerskiej. Zdaniem przedstawicieli 
samorządu województwa dolnoślą-
skiego „przywrócenie tej kolei będzie 
miało duży i pozytywny wpływ na 
rozwój turystyki  w tej części Dolne-
go Śląska”.

Przekazywany odcinek jest nie-
zbyt długi, bo liczy ok. 10 km, jego 
rewitalizacja ma kosztować ok. 21 
mln zł, co też – jak na inwestycje ko-
lejowe – nie jest kwotą wysoką. Wy-
konawcą robót jest spółka z Gdyni, 

a zakończenie robót planowane jest 
w terminie dziewięciu miesięcy od 
daty podpisania umowy, co w przy-
bliżeniu oznacza pierwsze miesiące 
2023 roku.

Część prac przygotowawczych 
polegających m.in. na oczyszczaniu 
torowisk z samosiejek, rozbiórka 
elementów zdekapitalizowanej infra-
struktury, itp. została już wcześniej 
wykonana, więc inwestorzy mają 
nadzieję, że teraz wszystko pójdzie 
szybko.

Po zakończeniu prac na pierw-
szym odcinku realizowany będzie 
kolejny (Mirsk – Świeradów-Zdrój), 

nieco krótszy, bo liczący ok. 7 km. 
Na to przyjdzie jednak trochę jeszcze 
poczekać. 

A my przypominamy, iż w jednym 
z wydań „Ech izerskich”, w rozmowie 
z burmistrzem Świeradowa-Zdroju 
pisaliśmy o tej rewitalizacji, wów-
czas mało kto dawał wiarę w realność 
idei. Burmistrz kurortu wspominał 
wówczas, że jednym z pozytywnych 
aspektów powrotu pociągów na tę 
trasę będzie uwolnienie… parkin-
gów uzdrowiska. Pracownicy hoteli 
i obiektów kuracyjnych z Mirska czy 
Gryfowa dojeżdżają bowiem autami 
do pracy, więc w zasadzie zajmują 

lwią część miejsc parkingowych, któ-
rych później brakuje dla turystów. 
Kolej rozwiąże w sporym stopniu 
także tę bolączkę. 

Dla burmistrza Gryfowa Śląskiego 
ważny jest jeszcze inny aspekt – dwo-
rzec kolejowy w tym mieście może 
stać się w pewnej skali centrum „roz-
rządowym” dla pasażerów różnych 
pociągów, zmierzających w różnych 
kierunkach. Część z nich potraktuje 
przystanek w Gryfowie jako okazję 
do odwiedzenia zabytków w mieście, 
więc może to stanowić o wzroście 
popularności miasta. 

… a jednak się rusza

Koleją z Gryfowa Śląskiego

Niebiesko-żółte krajobrazy Na Pogórzu Izerskim 

W gminie – wiejskiej skądinąd – 
to znaczy Warcie Bolesławieckiej 
zawsze można odnaleźć elementy 
tradycyjnie przypisywane miastom. 
Akurat w tej gminie jest to bogata 
tradycja, bo przez całe dekady dzia-
łało kino „Kujawy” i póki żył facho-
wiec – kinooperator, posługujący 
się jeszcze technologią analogową, 
to można było oglądać filmy w ‘bar-
dzo starym stylu”.

W tej gminie, a dokładnie w To-
maszowie Bolesławieckim istnieje 
od lat „Klekusiowo”, to znaczy oaza 
dla bocianów, i tych zdrowych, 
i tych kontuzjowanych. A także 
dla tych, które się tak długo zasta-
nawiały nad odlotem do ciepłych 
krajów, że w końcu zostały na zimę 
w Polsce, uznając, że klimat Toma-
szowa bardzo jest dla bocianów od-
powiedni.

Ale… „Klekusiowo” zaczynało od 
jednego bocianiego gniazda, tyle, że 
to było lata temu. Dziś – o czym pi-
saliśmy w jednym z ostatnich wydań 
„Ech izerskich”, to nie tylko miejsce 
do bocianiego zimowania, ale też 
klinika medyczna, nie tylko zresztą 
dla bocianów. I nie tylko bociany tu-
taj przebywają.

Są kozły, ptaki drapieżne, są żu-
rawie, można się zaprzyjaźnić z al-
pakami, a nawet kupić coś smacz-
nego dla szopów – praczy.

Kilkanaście dni temu, dokładnie 
19 maja 2022 „Klekusiowo” ob-
chodziło ważną rocznicę, bowiem 
w tym dniu, w 2016 r. jego gospo-
darze otrzymali oficjalną decyzję 

o nadaniu temu miejscu oficjalne-
go, urzędowego statusu Ośrodka 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

W tym czasie na leczenie na-
szych podopiecznych – informują 
gospodarze ORDZ – wydaliśmy 
ok. 1.5 mln zł. Od instytucji roz-
maitych zajmujących się ochroną 
środowiska otrzymaliśmy wpraw-
dzie wsparcie (ok. 5 % tej kwoty), 
jednak koszty utrzymania Ośrodka 
ponoszą miłośnicy zwierząt. Część 
pochodzi ze świadczenia usług we-
terynaryjnych dla gmin oraz indy-
widualnych właścicieli zwierząt.

Od pewnego czasu „Klekusiowo” 
wydaje też własny kalendarz z wize-
runkami podopiecznych – dochód 
z niego przeznaczany jest na utrzy-
manie i leczenie zwierzyńca. Po-
dobnie jak symboliczne, w dobro-
wolnej wysokości wnoszone opłaty 
za zwiedzanie tego miejsca, które 
w zasadzie jest przykładem mini-
-ZOO w naturalnym środowisku.

– Musimy być przygotowani do 
pomagania zwierzętom, których 
prawie… nie widać – usłyszeliśmy. 
– Swego czasu przyjęliśmy do na-
szego Ośrodka kilkadziesiąt jeży, 
najmniejszy z nich ważył niespeł-
na… 80 gram! Poprosiliśmy na-
szych gości o karmę do naszej „je-
żowni”, bo nie każdy wie, że jedną 
z odpowiednich dla jeży jest karma 
dla kotów. Udało się uratować nie-
mal wszystkie zwierzęta, chociaż 
niektóre były mocno pokiereszo-
wane.

Klekusiowo

Wiejskie ZOO i kalendarz
 

Trwa oczyszczanie 
konstrukcji peronów z rdzy
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„Znakomitym i zacnym, konsu-
lom, posłom, syndykom, mężom 
obdarzonym godnościami oraz 
wysokimi stanowiskami. Przesław-
nym i najznamienitszym, najbar-
dziej doświadczonym, pobożnym 
i sprawiedliwym. Dziękuję z Błogo-
sławieństwem, a przede wszystkim 
najhojniejszym darczyńcom z całe-
go serca i duszy swoją pracę nauko-
wą poświęcam – Immanuel Gottlob 
Mentzel z Lwówka Śląskiego.

Ten – trochę z dzisiejszego punk-
tu widzenia wazeliniarski nieco – 
wstęp, to tylko część wprowadzenia 
do książki traktującej „O świeradow-
skich kwaśnych zdrojach”, autorstwa 
IG Mentzela, pisaneju (i tłumaczo-
nej wiernie) w stylu poddańczym 
wręcz. Książka dla nas z kolei była 
inspiracją, by porozmawiać o kar-
tach pocztowych Świeradowa-Zdro-
ju z jednym ze zbieraczy, który 
może zaimponować zakresem i ilo-
ścią swoich zbiorów, ale też i znaw-
stwem historii pocztówki. Zbigniew 
Janc jest bowiem stałym bywalcem 
wszystkich giełd kolekcjonerskich, 
nie tylko zresztą w Polsce.

Wcześniej jednak raz jeszcze IG 
Mentzel: „(…) popychany wdzięcz-
nością wobec tak łaskawej dla mnie 
ojczyzny, po części zaś korzystając 
z obecnej nadarzającej się okazji, 
podjąłem się opisu świeradowskich 
kwaśnych źródeł, które to ani pod 
względem prastarej sławy, ani pod 
względem leczniczego działania nie 
ustępują innym śląskim wodom 
leczniczym (…) zdobyłem zapas 
rzeczonej wody, ażeby w drodze 
użytecznych badań ustalić jej rodzaj 
i stosunek jej składników (…) źródło 
i zaranie wszelkiego dobra niechaj 
pozwoli, by i nasz zdrój leczniczy 
po wszelkie czasy przynosił ludziom 
ozdrowienie i korzyść”.

Książka została wydana w 1775 
roku, niemal dokładnie w tym samym 
czasie, kiedy na terenie ówczesnych 
Niemiec pojawiła się pocztówka. 
Kartka pokazująca fragment Getyngi 
pochodzi z roku 1872, ale zanim ten 
wynalazek dotarł do Świeradowa-
-Zdroju, zwanego wówczas Bad Flins-
berg, minęło jeszcze sporo lat.

– Ale idea pocztówki była jak 
niespodziewany wybuch wulkanu 
– mówi Zbigniew Janc. – Spopula-
ryzowała się bardzo szybko i drukar-
nie nie nadążały z produkcją. Każdy 
właściciel obiektu chciał mieć swoją 
kartkę (nieco później, gdy miały one 
charakter zdjęć, to najczęściej wła-
ściciel kazał się na tle swojego domu 
fotografować, sam, z rodziną lub gru-
pą pracowników). Początkowo obra-
zek, tekst pozdrowień stanowił awers 
kartki, a na rewersie było wyłącznie 
miejsce na znaczek i adres odbior-
cy. Kartki oczywiście nie były lakie-
rowane, bo na takich nie dałoby się 
pisać. Drukowano je w dziesiątkach 
tysięcy nakładu. Czasami autorzy ry-
sunków wymyślali i „podkolorowali” 
rzeczywistość, czego przykładem są 
choćby dwie kartki świeradowskie, 
na których zbocza Gór Izerskich nad 
Świeradowem wyglądają, jak turnie 
tatrzańskie, albo wręcz Alpy. Bywało 
też – póki wszystko można było na-
rysować – że w przypadku Jeleniej 
Góry, z jakiejkolwiek strony nie była 
rysowana kartka, to i tak szczyt Śn 
wieżki zawsze był w tle. Nawet wte-
dy, gdy na tym miejscu powinien 
być Jeżów Sudecki. Kartka miała być 
rodzajem promocji i niekoniecznie 
musiała mieć swoje odbicie w rze-
czywistości.

Co innego kartki poszczegól-
nych obiektów – w tym przypadku 
dowolność i fantazja „poetycka” 
rysowników musiały być poddane 
pewnym rygorom. Z czasem poja-

wiły się pocztówki fotograficzne, 
ale w dalszym ciągu popularne były 
rysowane. Fotograf więc jechał do 
jakiejś miejscowości i robił zdjęcia, 
a w dalekim Dreźnie, czy Berlinie 
utalentowany plastyk przerabiał to 
na rysunek. Wtedy pojawiały się inne 
cuda, jak choćby inna perspektywa 
ulic (wynikająca stąd, że fotograf 
uwieczniał najpierw jedną stronę uli-
cy, potem drugą osobno, a rysownik 
musiał to wszystko zebrać „do kupy”. 
Nie przeszkadzało to nikomu.

– Ile pocztówek mogło dokumen-
tować wygląd ówczesnego Świerado-
wa-Zdroju?

– Tysiące wzorów – mówi Z. Janc. 
– To relatywnie niewielka miejsco-
wość, która wówczas istniała nieza-
leżnie od Czerniawy (ta miał oczy-
wiście osobne, swoje kartki). Biorąc 
jednak pod uwagę, że ostatnia kwarta 
XIX w. to okres aktywniejszej posta-
wy inwestycyjnej Schaffgotschów, do 
których należało w ogromnej części 
uzdrowisko, to można się spodzie-
wać, że KAŻDY ambitny zarządca, 
czy posiadacz domu kuracyjnego, 
czy wypoczynkowego chciał mieć co 
najmniej jedną kartkę tylko swoją, 
więc zamówień było ogromnie wie-
le. Na potrzeby tej branży w zasadzie 
powstawały całe drukarnie. W przy-
padku miasta nieco większego (Jele-
nia Góra, czy Cieplice) powstawały 
firmy specjalizujące się wyłącznie lub 
prawie wyłącznie w produkcji kar-
tek. Siła reklamy wizerunkowej była 
przemożna.

– Dziś… już tak nie ma?
– Dziś nie, ale jeszcze 15 – 16 lat 

temu było całkiem inaczej. I powiem, 
że z mojego osobistego punktu wi-
dzenia trochę tego żal. Oczywiście – 
zrobienie zdjęcia telefonem i wysła-
nie znajomym (żeby pozazdrościli) 
pięknego widoku z naszych wakacji 
jest łatwiejsze i tanie. Tyle, że kartki 
pocztowe są wykonywane przez fa-
chowców, zwykle miejscowych, więc 
oni wiedzą o jakiej porze dnia obiekt 
wygląda najlepiej, z jakiego miejsca 
najlepiej zrobić zdjęcie, itp. Uczest-
nik wycieczki, poganiany przez pi-
lota, czy przewodnika nie ma szansy 
na wysmakowane zdjęcie, chyba że 
przypadkiem.

Są środowiska zbieraczy kartek 
współczesnych, tworzący osobne, 
nieformalne grupy, które wymieniają 
się kartkami z całego świata. Oni naj-
częściej nie chcą popularnych skła-
danek, na których widać Dom Zdro-
jowy w Świeradowie-Zdroju, szczyt 
Śnieżki, jeleniogórski Ratusz, może 
jeszcze Chojnik i wodospad Szklarki. 
Zbierają tzw. single view, to znaczy 
kartki z pojedynczym motywem. Są 
„wąscy specjaliści”, którzy zbierają 
kartki, na których elementem, lub ca-
łym tematem, jest mapa. Albo pociąg 
czy dworzec kolejowy.

– A czym są dla Pana stare kartki?
– Fantastyczną historią architek-

tury, strojów, zachowań, komuni-
kacji… Uważny obserwator może 
ze starej karki wyczytać wszystko 
– jak chodziły ubrane kobiety, ja-
kie powozy podjeżdżały pod teatry, 
jak wyglądały damskie krynoliny 
i męskie surduty… Tylko ze starych 
kartek można wyczytac, jak wyglą-
dały miasta, jak pielęgnowano zieleń 
przyuliczną. Wiem, że niektórzy pro-
jektanci parków, ulic, czy rewitaliza-
cji obiektów choćby z okresu secesji 
zaczynają od analizy obrazków na 
kartce pocztowej. Taka wiedza – to 
majątek.  Lektura kartek to – poza 
wszystkim – uczta dla oka. Mam 
kilkaset tysięcy kartek, podwójnych 
egzemplarzy się pozbywam, ale są ta-
kie, których nigdy i za żadną cenę nie 
sprzedam, podobnie jak inni zbiera-
cze.

Znakomitym i zacnym….

Świeradów-Zdrój na pocztówce

Jolantę Napadłek znamy z jej wie-
loletniej działalności w Gminie Sie-
kierczyn, czemu się trudno dziwić 
– zostawiła tam ćwierć wieku aktyw-
nego życia, bo przez 11 lat pracowała 
w Zarębie, a potem – przez 16 – jako 
dyrektor GOKiS w Siekierczynie. 
A żeby do tej listy lokalnych „przy-
wiązań” dodać jeszcze jedno, to jest 
absolwentką Studium Nauczyciel-
skiego w Lubomierzu. Dopiero na 

Jak daleko stąd, jak blisko…

Nowy dyrektor GOK w Olszynie
studia wyjeżdżała dalej, do Zielonej 
Góry (Uniwersytet Zielonogórski), 
Poznania (AWF) i Wrocławia (Dol-
nośląska Szkoła Wyższa).

Od 1 lipca będzie dyrektorem  
GOK w Olszynie, z bogatym planem 
działań. W Siekierczynie organizo-
wała „Pałacowe spotkania z historią”, 
zapraszając m.in. ze swoimi spek-
taklami do pałacu w Zarębie Teatr 
Zdrojowy z Jeleniej Góry, „Grupę od 

Anioła Stróża”, która koncertowała 
w wielu ważnych dla muzyki salach 
w Polsce, itp., itd.

A co nowego może spotkać Ol-
szynę, gdy sprawami kultury zaj-
mie się J. Napadłek?

– Mam kilka pomysłów na 
„nowe otwarcie” – powiedziała. – 
Z całym szacunkiem do wszystkich 
Czytelników „Ech Izerskich” chcia-
łabym je przede wszystkim przed-
stawić zespołowi GOK w Olszynie. 
A Siekierczyn żegnam kolejną edy-
cją ‘Pałacowych Spotkań z historią”, 
która odbędzie się 25 czerwca br., 
i żegnam z ogromną nostalgią.

Takiego widoku w Świeradowie mało kto się spodziewa. Autora „trochę” poniosło

Awers dawniej mieścił też tekst listu, rewers był zarezerwowany dla adresu

Dom Zdrojowy był tematem tysięcy wzorów kartek
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O nagminnych błędach w rodza-
ju „tydzień czasu”, czy „w miesiącu 
czerwcu” pisaliśmy już, bo to pod-
stawowe „byki” w rodzaju masła ma-
ślanego, czyli określanie tego samego 
zjawiska dwoma słowami o zbliżonym 
znaczeniu. Można powiedzieć „mia-
łem na to tydzień” i wystarczy, bo „ty-
dzień” to jednostka czasu. To są skutki 
zaniechań w pracy nauczycieli szkół 
podstawowych i lenistwa uczniów.

Ostatnio w telewizji usłyszeliśmy 
ekspertów od różnych spraw, którzy 
popełniają podobną zbrodnię na ję-
zyku polskim, tyle że przy bardziej 
wyszukanych stwierdzeniach. Dla 

przykładu – „w ratownictwie wod-
nym występowało sporo wolnych 
wakatów”. Wakat (vacat) to wolne 
stanowisko pracy, więc wolny wakat 
jest „bykiem” oczywistym. Inny spec 
powiedział, że poznał coś „z własnej 
autopsji”. To jest tzw. szczyt szczytów, 
bo autopsja to obserwacja własna, 
więc to jest już naprawdę masło ma-
ślane jeszcze bardziej do kwadratu. 
Ale… telewizja daje przykładu ope-
rowania językiem, więc maluczcy 
chłoną błędy, bo „własna autopsja” 
z pewnością lepiej brzmi, niż autop-
sja – po prostu. Własna autopsja jest 
jakby bardziej osobista?

Do Polski na dłużej, czy na krócej 
przybywa ostatnio sporo obcokra-
jowców, więc byłoby dobrze wiedzieć 
co oni mówią i warto poznawać ich 
język. Oni poznają nasz jeszcze szyb-
ciej, więc wtedy łatwo się dogadać, 
ale…

Odnosimy wrażenie, że niedługo 
powinny powstawać słowniki pol-
sko-polskie, głównie o charakterze 
międzypokoleniowym, bo już mało 
kto z ludzi 60+ wie co do niego mó-
wią rodacy, w wieku 16 – 20 lat. Nie 
mamy ambicji, by takie słowniki 
tworzyć, ale kilkoma przykładami 
„spod ręki” zilustrujemy potrzebę 
wydania (choćby w cyfrowej postaci) 
takiego dzieła. Dla przykładu:

„szacun za dziarę” – czyli – „podo-
ba mi się twój tatuaż”

„gitówa” – znaczy „świetnie”, od 

dawniej więziennego „git”
„kox” – tu jest trochę problemów, 

bo znaczeń jest kilka, tak bowiem 
określamy ziomka, który chodzi na 
siłkę i jara się anabolikami, albo też 
po prostu „świetnie”. Tak, czy inaczej 
– z pewnością nie chodzi i opał

„śpiulkolot” – miejsce do spania, 
ale niekoniecznie łóżko, czy wersalka

To tylko maleńka próbka proble-
mów, jakie jawią się przed pokole-
niem 60+, gdyby ono chciało jakoś 
dogadać się ze swoimi wnukami/
wnuczkami. Zresztą o czym ma 
młody człowiek rozmawiać z takim 
„boomerem” (czyt. – bumer), bo tak 
w swoim kręgu nastolatki określają 
pokolenie „wyżu demograficznego 
(„baby boom”), tj. ludzi urodzonych 
w latach 40,. 50., czy 60. ub. wieku). 

Słownik polsko-polski
niezbędny do życia 

Pierwsze – nie zaśmiecaj

O mowa 
polska…

– Jestem studentką, uczę się 
w kierunki dietetyki – napisała jed-
na z dziewczyn w swoim cv, dodając, 
że pracuje w cukierni. Jakie mogą być 
dietetyczne ciastka? – nie zdradziła, 
chociaż to mogłoby być najciekawsze, 
bo dietetyczna bita śmietana, czy die-
tetyczny cukier… mógłby być hitem. 
A tak pozostaje tylko pytanie – co to 
znaczy: „uczę się w kierunku…”? To 
bezmyślna kalka policyjnych „pro-
wadzimy śledztwo w kierunku para-
grafu…”, czy „medycznych: „zrobili-
śmy badania w kierunku…”, którymi 
zaśmiecana jest telewizja, odpytująca 
o interwencje policji, czy walkę z epi-
demią. Czy naprawdę nie można po-
wiedzieć: studiuję dietetykę? A wyda-
je się to takie proste… 

Ale to się tylko wydaje, bo jeśli 
w oficjalnym komunikacje służb 
możemy (jak 13.12. br.) przeczytać, 
że „trwają czynności w kierunku 
naruszenia nietykalności cielesnej 
(…)”, to co się dziwić studentce, któ-
re jeszcze się uczy…?, Ci, którzy piszą 
takie komunikaty już się powinni na-
uczyć. I to dawno temu.

Teoretycznie w okolicach Sie-
dlęcina, o czym przekonuje tablica 
informacyjna sołectwa. Wprawdzie 
z tablicy nie można wyczytać, co to 
jest „adular”, ale to już sprawa „wujka 
Google”, zawsze pomocnego w ta-
kich przypadkach. Odszukanie tego 
w naturze nie jest jednak łatwe, bo 
– według wskazówek sołectwa – naj-
łatwiej je znaleźć w żyłach diabazów, 
ale najpierw trzeba się zoriento-

wać, co to jest i jak wygląda diabaz. 
A to może być skomplikowane, na-
wet przy współdziałaniu z „wujkiem”.

A morał z tego płynie taki: jeśli 
chcemy dotrzeć z informacją nie 
tylko do zaawansowanych geomor-
fologów, a zwyczajnych turystów, to 
może lepiej jednak skupić się na cie-
kawostkach, które można „ogarnąć” 
stojąc przed tablicą, bez Googla?

Gdzie jest adular?
Chyba jako jedni z pierwszych 

dziennikarzy dotarliśmy do tekstu 
Jana Wysopala, który w wierszowa-
nej formie przedstawia historię pra-
cy kata w Gryfowie Śląskim. Rzecz 
dotyczy oczywiście zamierzchłej 
przeszłości, ale zyska formę widowi-
ska już podczas najbliższych imprez 
w Gryfowie Śląskim i zostanie przed-
stawiona jako widowisko plenerowe. 
Będzie z pewnością edukacyjne, bo 
zmieszczono w wierszu i daty, i fakty. 
Czytając tekst można poczuć ciarki, 
więc jeśli się aktorzy wczują w rolę, 
strach będzie nocą oko zmrużyć. 

Poniżej – fragmenty tego tekstu:
Wszystko za sprawą Bolka Małe-

go, księcia świdnicko-jaworskiego
Który w 1354 roku dał nam prawa 

sądownicze
By przeciwko przestępczości zorga-

nizowanej wykorzystać je należycie.
W 1596 roku nasz kat zadebiuto-

wał bez strachu, ściął mieczem głowę 
koledze po fachu

Albowiem kat z Mirska zabił, jak 
z kronik wynika nad Kwisą zajmują-
cego się płótnem czeladnika.

W czerwcu tegoż roku został po-
wieszony kowal Hans

Który w złodziejski popadł trans 
(…)

W 1612 roku złapano dwóch rabu-
siów, którzy przy drogach grasowali, 
na ludzi napadali

Lecz długo nie pohasali.
Jeden z nich został ścięty mieczem, 

a drugi skonał w strasznych męczar-
niach

Gdyż go kołem potraktowano i do-
kładnie połamano.

(…)

Pewnej kobiecie o nazwisku Grabs, 
pochodzącej ze wsi Ubocze

Oskarżonej o rzucanie uroków 
i czary

Kat wypaliła plecach literę „R”, 
zaklęciom jej nie dając wiary

Na katowski miecz musiała przy-
siąc słowami wszemi

Że jej noga nie stanie  już nigdy na 
śląskiej ziemi.

Historia kata jest dłuższa, przyto-
czyliśmy tylko niewielkie fragmenty 
eposu z dwóch powodów. Po pierw-
sze – nie możemy odbierać przy-
szłym widzom całej radości ze spek-
taklu, a po drugie – szczegóły pracy 
gryfowskiego kata są na tyle precy-
zyjnie opisane, że trudno nawet je 
powtarzać bez obaw, że się przyśnią 
ciemną nocą.

Czarny, ale jednak humor 

Klomb
Podróżując drogami Pogórza Izer-

skiego natykamy się często na roz-
maite pomysły konstrukcji niekon-
wencjonalnych urządzeń i zdobień. 
Tym razem wpadł nam w oko m.in. 
mini-klomb w Dębowym Gaju. Wy-
korzystanie starego roweru ze starym 
koszykiem do stworzenia oryginal-
nego mini-klombu przyciąga uwagę. 
Starych rowerów nie brakuje, starych 
koszyków jest jeszcze więcej, czasa-
mi tylko brakuje nowych pomysłów.  
W Dębowym Gaju ich też nie braku-
je – gratulujemy. 

Nielestno – niezbyt wielka wieś 
„przelotowa”, nieopodal Wlenia. 
Ponoć stara, założona w 1217 roku. 
Ale dziś, mimo, że leży przy drodze 
(dawniej o znaczeniu międzynaro-
dowym, prowadzącej z Bolesławca 
do Jeleniej Góry, ale kilkanaście lat 
temu szlak znad morza wytyczono 
omijając Wleń i Nielestno), to spra-
wia wrażenie sennej.

Niesłusznie, bo jest tu i pałac 
(dziś – Dom Pomocy Społecznej0, 
i przystań kajakowa, skąd można 
rozpoczynać spływy, leniwie płyną-
cy odcinek Bobru – raj dla wędka-
rzy, stacja kolejowa, która posłużyła 
jako plener do kręcenia wielu scen 
z filmu „Jak rozpętałem drugą wojnę 
światową”. Jak na jedną wioskę – cie-
kawostek sporo, a najbliższe okolice 
Nielestna interesujące także z tego 
powodu, że to obszar arcyciekawe-
go Parku Krajobrazowego „Doliny 
Bobru”.

Dla fotografów – zawodowców 
i amatorów Nielestno i jego okolice, 

to prawdziwy raj. Warto tu przyje-
chać, bo plenery „same się pchają” 
przed obiektyw.

Jest grupa mieszkańców i bywal-
ców zakochanych we wsi. I nie tyl-
ko okazała instalacja rzucająca się 
w oczy i mówiąca o tym, że kochają 
Nielestno o tym świadczy. Niewiel-
ka, skromna tablica obok przystanku 
autobusowego, gdzie nieczęsto za-
trzymują się autobusy jest skromna, 
ale też o tym mówi.

Warto się do wizyty w Nielestnie 
przekonać. 

Nielestno – pokochać od nowa

…lokal? W Zawidowie można 
się w tej sprawie dogadać. Otóż 
w dawnym i dawno już zamkniętym 
sklepie mięsnym, (o czym świad-
czy dość sponiewierany napis nad 
witryną), zagnieździło się Koło Za-
widów Polskiego Związku Wędkar-
skiego. O tym z kolei przekonuje 
tablica w witrynie. Ale lokal też jest 

zamknięty, a kartka z godzinami dy-
żurów na tyle wypłowiała od słońca, 
że nie mogliśmy się doczytać. Sko-
ro zamknięty i „mięsny” i „rybny” 
przybytek, to pozostaje już tylko 
ewentualnie możliwość, żeby zain-
stalować tu coś wegańskiego. W tym 
łańcuchu zmian byłaby to jakaś for-
ma logiki.

Mięsny czy rybny…

Masło (jeszcze bardziej) maślane


